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Registro de doenças reduz 63%
SILVANA BAZANI

DA REDAÇÃO

Diagnóstico positivo de
animais contaminados com rai-
va, brucelose e tuberculose ou
sob ameaça de desenvolver a
doença da vaca louca diminuiu
63% em 2012. Monitoramento
realizado pelo Instituto de De-
fesa Agropecuária (Indea) e
Ministério da Agricultura, Pe-

cuária e Abastecimento (Mapa)
registrou 177 casos este ano
nestas condições. Em 2011 fo-
ram 480 registros. Principal re-
dução foi notada nos número
de abates preventivos de ani-
mais com potencial para desen-
volver encefalopatia espongi-
forme bovina (doença da vaca
louca). No ano passado foram
eliminados 281 animais, en-
quanto em 2012 serão 27 cabe-

ças, decréscimo de 90%. 
Diminuição nos abates é

justificada pelo porte das pro-
priedades monitoradas, onde foi
flagrado o uso de cama de aviá-
rio (mistura contendo restos de
ração, penas, substratos e fezes)
na alimentação do rebanho, ex-
plica o coordenador do Progra-
ma de Prevenção da Vaca Lou-
ca da superintendência do Mapa
em Mato Grosso, Donizeti Mes-
quita. Nessa quinta-feira (1º) foi
sacrificado mais um animal em
Tangará da Serra, após ter con-
sumido proteína animal em
2009. “Naquela época não era
obrigatório o sacrifício, mas es-
távamos monitorando e decidi-
mos sacrificar para evitar o ris-
co de contaminação”. Até o fi-
nal deste mês serão abatidos ou-
tros 20 animais, localizados nos
municípios de Campo Verde e
Nova Marilândia. Sete foram
eliminados até agora. Neste ano
foram monitoradas 70 proprie-
dades e confirmadas 4 amostras
positivas, contabiliza o coorde-
nador do Mapa. “Em 2011 foi
confirmado o uso da chamada
cama de aviário em 3 proprie-
dades em Mirassol D’Oeste,
Reserva do Cabaçal e Curvelân-
dia, mas eram maiores”. Coor-
denador de Inspeção Sanitária
Animal do Indea, Alison Segan-
fredo Cericatto, acrescenta que
o trabalho envolveu um maior
estudo de risco e, apesar da di-
minuição na quantidade de visi-
tas, o resultado foi melhor. 

Ele informa que os casos
de brucelose no rebanho bovino
mato-grossense reduziram
39%, baixando de 86 diagnósti-
cos em 2011 para 52 este ano.
Quanto à incidência da raiva, a
redução foi de 16,66%, com a
confirmação de casos caindo de
96 em 2011 para 80 em 2012.
Quantidade de animais infecta-
dos com tuberculose aumentou
5,88% este ano, subindo de 17
ano passado para 18 este ano. Indea e Mapa fazem o monitoramento do rebanho bovino
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CRÉDITO MAIS BARATO Cerca de R$ 280 milhões do fundo ainda estão disponíveis para contratação no Estado

Juros do FCO caem a 2,5%
SILVANA BAZANI

DA REDAÇÃO

Restando cerca de R$ 280 milhões ou
20% do recurso total aprovado para Mato
Grosso em 2012 a ser aplicado ainda pelo
Fundo Constitucional de Desenvolvimento

do Centro-Oeste (FCO) no Estado, o Con-
selho Monetário Nacional (CMN) decidiu
reduzir a taxa de juros para 2,5% ao ano.
Antes da medida oficializada com a Reso-
lução 4.149 do conselho, publicada no dia
25 de outubro, as taxas anuais variavam de
4% a 10%. Nova regra vigora até o dia 31

de dezembro, sendo retroativa para os em-
préstimos contratados a partir de 1º de ou-
tubro até a véspera da decisão. Até o mês
de agosto foram emprestados para o setor
rural do Estado R$ 779,335 milhões, libe-
rados por meio de 9,178 mil operações.
Montante representa 34,52% do total apli-

cado em toda a região Centro-Oeste (R$
2,257 bilhões). 

Para o segmento empresarial as con-
tratações somaram R$ 383,641 milhões no
mesmo período, divididas em 3,819 mil
operações. Superintendente de Desenvol-
vimento do Centro-Oeste (Sudeco), Mar-

celo Dourado, explica que o
orçamento aprovado no início
do ano pode ser ampliado, ha-
vendo demanda no Estado.
“Em 2011 foram emprestados
R$ 5,6 bilhões para todo o
Centro-Oeste e a previsão ini-
cial era aplicar R$ 5 bilhões”.
Comenta que a decisão de re-
duzir a taxa de juros visa esti-
mular a produção, principal-
mente nos setores primário e
secundário. Quanto à extensão
da medida em 2013, afirma
que dependerá de uma avalia-
ção dos efeitos no desenvolvi-
mento econômico. 

Independentemente da prorrogação,
o diretor de Relações Institucionais da Fe-
deração da Agricultura e Pecuária de Ma-
to Grosso (Famato), Rogério Romanini,
afirma que a decisão favorece os produto-
res, porque a maior parte dos recursos é
captada no 2º semestre de cada ano. “Esse
recurso é importante para os produtores,
mas os juros estavam muito altos”. Diretor
da Federação das Associações Comerciais
e Empresariais de Mato Grosso (Facmat),
Manuel Gomes, também avalia positiva-
mente a medida e aposta no crescimento
da demanda por crédito nesses últimos 2
meses do ano. “Na última reunião do Ce-
dem (Conselho Estadual de Desenvolvi-
mento Empresarial) conseguimos enqua-
drar 15 cartas-consultas e isso significará
investimentos de aproximadamente R$ 37
milhões e a geração de 1,390 mil empre-
gos diretos”. 

No mês de agosto, a área econômica
do governo já havia reduzido a taxa de ju-
ros da linha do BNDES denominada PSI 4

(Programa de Sustentação do Investi-
mento - Versão 4) para 2,5% ao ano,
principalmente nos financiamentos
de máquinas, equipamentos e cami-

nhões, com vigência até 31 de de-
zembro de 2012. No caso dos Fundos

Constitucionais, a taxa nominal de juros
passa a ser de 2,94%, mas com a aplicação
do bônus de adimplência de 15%, inciden-
te sobre as prestações pagas, reduz a uma
taxa final de 2,5% ao ano, comenta o supe-
rintendente da Sudeco. 
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Investimento total na imuni-
zação do rebanho bovino de Mato
Grosso contra a febre aftosa em
2012 deve alcançar no mínimo R$
58,8 milhões, considerando o total
de animais vacinados em maio e
novembro. Na atual campanha,
quando devem ser imunizadas 29,1
milhões de cabeças, o preço da va-
cina oscila entre R$ 1,35 e R$ 1,50
(dose), conforme apurado pelo Ins-
tituto de Defesa Agropecuária (In-
dea). Valor está cerca de 25% maior
que a cotação registrada na 1ª cam-
panha deste ano.

Em maio, quando foram vaci-
nados os animais com idade de ze-
ro a 24 meses, ou seja, cerca de
12,5 milhões de cabeças, os pecua-
ristas desembolsaram R$ 15,3 mi-
lhões, pagando em média R$ 1,23

pela dose, segundo levantamento
do Instituto Mato-grossense de
Economia Agropecuária (Imea),
com base nos preços praticados em
março. Em 2011 os investimentos
na imunização do rebanho bovino
contra a aftosa totalizaram R$ 63,1
milhões com a aquisição das vaci-
nas para as duas campanhas, de
acordo com a Associação dos Cria-
dores de Mato Grosso (Acrimat). 

Comercialização da vacina es-
tá liberada desde essa quinta-feira
(1º) em todas as revendas agrope-
cuárias do Estado, avisa o coordena-
dor de Inspeção Sanitária Animal do
Indea, Alison Seganfredo Cericatto.
“A vacina é comercializada apenas
durante a campanha para que possa-
mos monitorar diariamente as con-
dições em que ela se encontra, já
que a conservação é essencial para a
eficácia”. Ele esclarece que a fisca-
lização das lojas durante o ano todo,

caso a venda fosse realizada duran-
te os 12 meses, seria inexequível. 

Revendedores da vacina em
Cuiabá revelam que no 1º dia da
campanha já houve procura. Ven-
dedor na Agroboi, Fábio Vieira do
Prado, declara que muitos pecua-
ristas pretendem aproveitar o feria-
do para imunizar o rebanho. Na
Casa do Adubo, focada mais na
venda no atacado, a dose da vacina
está sendo repassada a R$ 1,20 pa-
ra o pecuarista, informa o vendedor
Renivaldo Pinheiro de Souza. “Ge-
ralmente quem compra logo no iní-
cio são aqueles que têm um grande
rebanho para vacinar, porque é um
trabalho demorado”. 

Penalidades - Comunica-
ção da vacinação deve ser feita ao In-
dea até o dia 10 de dezembro. Para os
pecuaristas que não vacinarem os fis-
cais do Indea irão aplicar multa. 

Vacinação custará R$ 58 milhões

Imunização deve ser realizada durante todo o mês de novembro em animais de todas as idades

FEBRE AFTOSA 
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Recurso total
aprovado pelo
FCO em 2012
para Mato Grosso
corresponde a 
R$ 1,442 bilhãoAté agosto, o fundo registra desembolso de R$ 779,3 milhões ao setor rural e mais R$ 383,6 ao segmento comercial mato-grossense


