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Basta um animal doente, no cocho, para contaminar os demais

O mormo, doença que atinge 
os equinos, mas que representa 
uma ameaça letal também ao 
ser humano, está ativo em Mato 
Grosso do Sul.
    De aproximadamente 40 ani-
mais comprovadamente infec-
tados com a doença no Estado, 
foram sacrificados – conforme 
determina normativa do Mapa 
– apenas 19. Os demais cavalos, 
embora doentes, ainda estão 
vivos por força de mandados de 
segurança da Justiça, impetra-
dos pelos proprietários.
  O grande risco, pelo fato de 
esses animais não terem sido 
abatidos, é que eles possam 
transmitir a doença para ou-

Mormo é risco 
no Estado

conta que a doença do mormo 
é uma zoonose; ou seja, apesar 
de serem raros os casos de con-
tágios por humanos, ela pode 
ser contraída pelo homem e, 
inclusive, ser letal àqueles que  
sejam contaminados.
     O mormo é de fácil contágio 
pelos equinos, segundo Rubens 
Rondon. O animal contrai a do-
ença por contato direto, na hora 
de beber água, ou ao dividir um 
cocho com outro animal, na 
hora de se alimentar; também 
pode pegar na pastagem, no 
momento em que está pastan-
do.
     Questionado sobre o moti-
vo  pelo qual um proprietário 
de cavalo prefere ficar com um 
animal doente, correndo o risco 
de contágio a outros dentro da 
sua propriedade e negando-se 
a abater o animal, Rubens Ron-
don diz que, na maioria dos ca-
sos, são cavalos de raça, de gran-
de valor agregado, caros, e que 
por isso o proprietário recorre 

tros, e o mormo se espalhe pelo 
território estadual. Hoje, o mor-
mo já foi identificado em pelo 
menos duas regiões distintas no 
território sul-mato-grossense. 
Quem garante é o gerente de 
Inspeção e Defesa Animal da 
Iagro, Rubens de Casto Ron-
don. Conforme explicou, o tra-
balho de identificação dos focos 
foi feito, e as providências, todas 
tomadas, depois que esses 40 
animais foram comprovados 
com a doença. “O problema são 
esses animais que estão protegi-
dos for força de ações judiciais”, 
alertou. Rubens Rondon ga-
rante que os riscos são grandes, 
especialmente levando-se em 
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A possibilidade de o governo taxar 
as exportações de produtos agrí-
colas mobiliza o setor por meio 
de diversas entidades, encabeça-
das pela Confederação Nacional 
da Agricultura (CNA). A taxação 
ocorreria por meio da revogação 
da isenção da contribuição previ-
denciária, que hoje vigora para os 
produtores que exportam.
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forrageira guandu
A forrageira guandu BRS Mandarim  
pode ser usada para recuperação de 
pastagem. A tecnologia será apre-
sentada na Dinapec, na Embrapa,  
de 9 a 11 de março, em Campo Gran-
de. A utilização do feijão guandu 
consorciado com Brachiaria é uma 
alternativa eficiente para recuperar 
áreas degradadas e garantir a pro-
dutividade e a viabilidade econômi-
ca da pecuária. Uma boa notícia aos 
pecuaristas, já que um dos grandes 
problemas enfrentados por eles é a 
degradação de áreas de pasto. 

até à Justiça, para não sacrificar 
seu cavalo de estimação, que 
pode ser um equino vencedor 
em premiações de exposição ou 

de outros tipos de prova, ou, até 
mesmo, por ser de estimação, 
envolvendo familiares e crian-
ças.


