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ato Grosso do SuL Um Estado
cuja extensão territorial é
proporcional a muitos países.
Três vezes e meia maior que

Portugal, possui uma área apenas
0,13% menor do que seu vizinho, o Pa-
raguai. Com ele, aliás, compartilha
uma área de 1.300 quilômetros de fron-
teiras secas, responsável por um dos
mais polêmicos problemas da pecuária
brasileira. Por essas terras, ao longo
dos anos, milhares de cabeças de gado
oriundas do Paraguai eram despeja-
das no Brasil, a maioria sem receber a
vacinação contra a febre aftosa. O re-
sultado dessa desordem pôde ser sen-

tido em dois episódios da malfadada
doença, encontrados numa só década:
em 2001 e 2005. Desde o último episó-
dio, está em vigor uni rigoroso embar-
go à carne sul-mato-grossense, bem
como à de seus vizinhos, Paraná e São
Paulo. Do problema, restou a lição: era
hora de fazer alguma coisa.

Com investimentos de R$ 18 mi-
lhões para 2008, somados aos R$ 44
milhões de 2007, o Estado vem apos-
tando em um trabalho em parceria
entre criadores do Brasil e Paraguai,
O objetivo é erradicar de vez a aftosa
da região, com ações conjuntas de
conscientização e vigilância. A maior
concentração de esforços está na cria-
ção de uma região chamada Zona de
Alta Vigilância. Trata-se de uma faixa

de 30 quilômetros ao longo de toda a
fronteira com o Paraguai, cujo objeti-
vo é fiscalizar e dificultar o trânsito de
animais entre os países. Para dificul-
tar o trânsito de animais e proteger
seus quase 25 milhões de cabeças, o
governo sul-mato-grossense está in-
centivando a silvicultura, a fim de
criar uma "barreira" verde ao longo
da faixa-limite entre os países. O pro-
jeto estima a plantação de cerca de
500 mil hectares de eucalipto e pinus
que "vedarão" os 1.3 mil quilômetros
de fronteira entre os países. A saída,
segundo o governador de Mato Gros-
so do Sul, André Puccinelli, é viável
porque a plantação de árvores tem
sido apontada como uma importante
fonte de renda, capaz de agregar



valor à pecuária tradicional. O Estado
já abriga importantes projetos, como
uma fábrica da International Paper,
no município de Três Lagoas.

Mas os projetos do Mato Grosso do
Sul para se ver livre do fantasma da fe-
bre aftosa não param nos eucaliptos.
Um dos principais gargalos na região
foi a falta de fiscalização na zona de
fronteira. Longe do ideal, porém muito
à frente do que se tinha, foram monta-
das 22 barreiras fixas, que serão es-
pécies de "bases" para a fiscalização.
Os pontos foram escolhidos, segundo o
governo, de acordo com antigas e co-
nhecidas rotas de passagem de gado.
Barcos e helicópteros também ajudam
no combate ao comércio ilegal de reba-
nhos. E, se o plano das autoridades der

resultado, pelo menos, via Paraguai, a
febre aftosa não vai mais entrar no
Brasil. "Sanidade é a nossa prioridade.
O que eu estou gastando de dinheiro
nisso não é brincadeira", diz Puccinelli.
E segue: "Estamos andando de mãos
dadas com os paraguaios no sentido de
não deixar um animal sequer sem vaci-
nação. O Estado bancou mais de um
milhão de doses para que ninguém fi-
casse sem vacina", continua. Essa,
aliás, era uma antiga reivindicação de
lideranças, que não viam outra alterna-
tiva no combate à doença, que não fos-
se por meio do auxílio à vacinação pa-
raguaia. "Sempre cobramos isso de
nossos governos", diz Ademar Silva
Júnior, presidente da Federação Agrí-
cola de Mato Grosso do Sul (Famasul).

As ações têm sido muito bem-vis-
tas pelos fazendeiros. É o que diz o
pecuarista Luiz Carlos Fantalena.
"Ninguém teve prejuízo com esse
programa, apenas a burocracia está
maior", diz. "Temos algumas regras
específicas de manejo, mas comer-
cialmente não temos nenhum proble-
ma", pondera Pantalena, que é presi-
dente da Comissão dos Municípios de
Fronteira. Para o analista de merca-
do Fabiano Tito, da Scot Consultoria,
ainda existem problemas nas frontei-
ras brasileiras, principalmente entre
Paraguai e Bolívia. "O maior desafio
será manter este novo esquema fun-
cionando, independentemente do go-
verno que esteja no poder", senten-
cia. E esperar para ver.
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