É com muita alegria que participo desta sessão solene, no Senado
Federal, em homenagem à Semana “Brasil Livre de Febre Aftosa”,
presidida pelo Exmo. Sr. Ministro, Senador Blairo Maggi.
Falar de Febre Aftosa, desde seu registro oficial em 1895, no estado
de Minas Gerais seria ou melhor será um “ um tratado” histórico.
Não é uma Zoonose, mas, uma doença infectocontagiosa de alto
poder de disseminação, devastador, susceptível a todos os
biungulados.
Quando afirmo “com alegria” de ter participado desta luta, não foi
fácil, focando a educação sanitária – conscientização do produtor
rural; a vigilância sanitária e epidemiológica-profilaxia, trânsito e
a interdição das áreas afetadas e por último, a vacinação.
Novamente, “com alegria” de ter acompanhado a evolução
tecnológica da fabricação da vacina com uso do epitélio lingual
infectado, neonatos de coelho e camundongo e por derradeiro o
cultivo celular, desde o laboratório do MAPA em Barretos-SP até
o Centro Panamericano de Febre Aftosa –RJ, no primeiro curso de
produção e controle de vacina contra a febre aftosa com adjuvante
oleoso, um desafio!

Segunda alegria é estar aqui hoje, na qualidade de Presidente do
Conselho Federal de Medicina Veterinária, representando,
portanto, 118 mil médicos veterinários e 9 mil zootecnistas,
atuantes. O Brasil segundo o MEC tem 327 cursos de medicina
veterinária e 135 cursos de zootecnia formando novos
profissionais.
Enaltecer, neste momento, o papel decisivo na luta de erradicação
da Febre Aftosa, do médico veterinário, desde a pesquisa, à
construção

de

um

antígeno

de

qualidade,

reconhecido,

mundialmente.
A lei 5.517/68 em seu artigo 9º diz “O Conselho Federal assim
como os Conselhos Regionais de Medicina Veterinária servirão de
órgão de consulta dos governos da União, dos Estados, dos
Municípios e dos Territórios, em todos os assuntos relativos à
profissão

de

médico-veterinário

ou

ligados,

direta

ou

indiretamente, à produção ou à indústria animal.”
Permita-me, excelência , prestar homenagem “in memorian’, à Ivo
Torturella, Ubiratan Mendes Serrão, Alberto dos Santos, Décio
Lyra, Natanael Ferreira, Silvino Carlos Horn, Ivair Rodrigues
Marques, Ernani Ibirá Gonçalves, César Rosa e tantos outros que
com seus ensinamentos, profissionalismo e ética asseguraram o

êxito do programa “ Campanha de combate e erradicação da Febre
Aftosa”.
02/04/18, data histórica. O agronegócio brasileiro, mais uma vez
de parabéns .
Na semana de 20 a 25 de maio de 2018, em Paris-França, a OIE
fará a proclamação do “Brasil Livre de Febre Aftosa com
Vacinação”.
Parabéns profissional médico veterinário, profissional zootecnista,
pecuarista, industrial, professor pesquisador e sociedade como um
todo, por esta conquista.
Começa hoje, ou melhor, já iniciou o “Plano Estratégico de
Erradicação da Febre Aftosa” traçado pelo Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
Neste Plano, acredito, como fundamental a vigilância nas
fronteiras, incluindo-se portos e aeroportos.
A exportação de animais vivos representa, sem dúvidas, para o
mundo, a credibilidade do trabalho desempenhados pelo setor
oficial e privado.
Permita-me, Ministro Blairo Maggi, enaltecer aqui o trabalho de
Vossa Excelência, como o do Secretário de Defesa Agropecuária –

Engenheiro Agrônomo Luís Eduardo Rangel e do Departamento de
Sanidade Animal, na pessoa do Médico Veterinário –Guilherme
Figueiredo Marques.
Finalmente, deixo aqui a disposição de Vossa Excelência,
Ministro, e desta Casa Legislativa, o Conselho Federal de Medicina
Veterinária como parceiro nos programas e ações ligados à
pecuária brasileira, notadamente, no que se refere à propositura e
discussão de projetos de lei e de atos normativos infralegais que
envolvam as profissões de medicina veterinária e zootecnia, já que
ambas têm relação direta com a Saúde Única, ou seja, saúdes
animal, ambiental e humana.

