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Apartir de es-
tudos técni-
cos realiza-

dos pelo Instituto de
Defesa Agropecuária do Estado de
Mato Grosso (Indea/MT), o Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento (Mapa) autorizou a retirada da
etapa de vacinação de bovinos jovens
contra febre aftosa prevista para fe-
vereiro na região de divisa da Bolívia
com Mato Grosso. A fronteira interna-
cional do Estado com aquele país com-
preende parte dos municípios de Cáce-
res, Porto Espiridião, Vila Bela de San-
tíssima e Comodoro. Em janeiro de
2007, ocorreu o último episódio de fe-
bre aftosa registrado pela Bolívia na
Organização Mundial de Saúde Ani-
mal. O que levou Mato Grosso a incre-
mentar ações de vigilância na fron-
teira como forma de controle e dimi-
nuição do risco.

De acordo com presidente do In-
dea, Valney Souza Corrêa, o avanço
do Programa Nacional de Erradica-
ção de Febre Aftosa (PNEFA) apon-
tava para o início da retirada de
uma das etapas da vacinação. Fato
este que levou à suspender a etapa
de fevereiro no ano de 2009. O Es-
tado, porém, levando em conta o
histórico recente da Bolívia com o
registro da doença e a dificuldade
de controlar a movimentação de
animais entre a área livre da aftosa

com vacinação, manteve a etapa ape-
nas na região de fronteira. 

A vacinação programada para esta
fase compreendia um reforço para ani-
mais com até 12 meses de idade e só
ocorria na fronteira internacional do
estado do Mato Grosso. Segundo o di-
retor do Departamento de Saúde Ani-
mal (DSA), Guilherme Henrique Mar-
ques, a suspensão foi permitida por-
que estudos de eficiência de imunida-
de demonstraram que isso não com-
prometeria o grau de proteção do re-
banho daquela área. Além disso, não
houve diferença estatística significa-
tiva em relação a bovinos da mesma

idade de outras regiões do país que
também são isentas de aplicar esse
complemento da vacina. Segundo ele,
a medida contribui para a redução de
gastos dos produtores rurais e permi-
te o redirecionamento de recursos hu-
manos previstos para outras ativida-
des, como fiscalização na faixa de
fronteira e vigilância ativa nas pro-
priedades. Contudo, apesar do parecer
favorável, o DSA fez algumas reco-
mendações ao serviço veterinário ofi-
cial de Mato Grosso. Uma delas é
manter e ampliar as estruturas e me-
canismos de vigilância implantados. 

O presidente do Indea reforça que
o “resultado satisfatório do estudo da
eficácia da vacinação com o esquema
de duas vacinações, que indicam segu-
rança na imunidade do rebanho, com
as ações de vigilância empregadas na
fronteira. Bem como o incremento das
ações conjuntas de comitês interna-
cionais e a proposta de melhorar o sis-
tema de comunicação com a adição de
duas torres de rádio na mesma fre-
quência da que é utilizada pela Polícia
Militar, para uso deste equipamento
nas barreiras sanitárias e nos veículos
de trabalho, justificam a retirada de
vacinação sem oferecer riscos à saúde
animal no estado”.

Show Rural 
A Agrale participa, de hoje até

sexta-feira, 10, em Cascavel, do 24º
Show Rural. Uma das empresas
líderes no Brasil na produção de
máquinas agrícolas, apresenta a sua
linha completa de tratores, com
destaque para a família 6000, e o
novo caminhão 8700 com tecnologia
Euro V da linha 2012.

Curso 1

Já estão abertas as inscrições
para a 3ª edição do curso à

distância sobre Propriedade
Intelectual e Inovação no
Agronegócio, promovido pelo
Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (Mapa) em parceria
com a Universidade Federal de Santa
Catarina (UFSC). O início das aulas
está previsto para 02 de abril e as
inscrições podem ser feitas até dia
15 de fevereiro pela internet.
Informações: www.sead.ufsc.br ou
(48) 3952.1900

Curso 2

Pelo terceiro ano consecutivo a
Associação Nacional dos

Confinadores (Assocon) oferece
capacitação em confinamento para
peões, capatazes, gerentes,
administradores rurais e pecuaristas
nas principais regiões de gado de
corte do Brasil. A primeira etapa de
2012 acontece em Goiânia de 13 a
17 de fevereiro, no auditório da
Federação da Agricultura e Pecuária
de Goiás (Faeg) com aulas
apostiladas e um dia de prática num
confinamento da região. As
inscrições já estão abertas no site
da Assocon (www.assocon.com.br)
ou mais informações podem ser
obtidas pelo e-mail
faleconosco@assocon.com.br

Suspensa vacinação
de fevereiro
Técnicos
concluíram
que não havia
necessidade
de vacinar,
agora, os
animais na
região de
fronteira com
a Bolívia
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1 A 31 DE MAIO - bovinos e
bubalinos de 0 a 24 meses de todo
Estado , exceto propriedades do
baixo Pantanal.

1 A 30 DE NOVEMBRO -
bovinos e bubalinos de todas as
idades e em todo Estado. Sendo que
nas propriedades localizadas no
baixo Pantanal, a vacinação se
estende até 15 de dezembro.

próximas etapas

Vacinação contra
aftosa terá próxima
etapa em maio
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