LEMBRETES IMPORTANTES

A vacinação de fêmeas entre 3 a 8 meses
contra brucelose é obrigatória

O QUE É O PECEBT?
APOIO

Programa Estadual de Controle
e Erradicação da Brucelose
e da Tuberculose Animal

Esta vacinação deve ser comprovada,
pelo produtor, junto a Unidade
Veterinária da DSA/DEFIS/SEAB, em
MAIO e NOVEMBRO

DEFIS

A GTA para trânsito de bovinos e
bubalinos, somente será emitida
mediante comprovação da vacinação
contra brucelose
Maiores informações podem ser obtidas
nos escritórios da DSA/SEAB mais
próximos de sua propriedade
O Regulamento Técnico do PECEBT
está disponível no site: www.pr.gov.br/seab

CSA
Conselho de
Sanidade Agropecuária
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Programa Estadual
de Controle e Erradicação
da Brucelose e da
Tuberculose Animal
O Programa foi criado em 2001, de
acordo com o Programa Nacional do
Ministério de Agricultura - MAPA e tem
por metas:

Reduzir a
ocorrência de
novos casos de
brucelose e tuberculose nos rebanhos

Estratégias do PECEBT

Objetivos do PECEBT:

Ÿ Vacinação

Ÿ

Obrigatória de fêmeas
de 3 a 8 meses
Comprovação da
Vacinação em maio e
novembro
Ÿ

Ÿ

Certificar
propriedades onde
o controle e a
erradicação destas
doenças sejam
feito com rigor e
eficácia
Ÿ

Oferecer ao
consumidor,
produtos de
qualidade e
seguros para a sua
saúde
Ÿ

Controle do trânsito de todos os animais
Ÿ

Ÿ A certificação das

Propriedades será feita
por Médicos
Veterinários
Habilitados pelo
Ministério da
Agricultura/SEAB

Adesão voluntária
das propriedades de
criação para obter a
Certificação de Livres
(gado de leite) ou
Monitorada (gado de
corte) para Brucelose e
Tuberculose

Vacinação das fêmeas entre 3
e 8 meses, tanto de corte quanto
de leite, sob a responsabilidade
de um Médico Veterinário
Habilitado
Ÿ Exames periódicos de

Brucelose e Tuberculose, feito por
Médicos Veterinários
Habilitados.

Padronização e modernização
dos métodos de diagnóstico para
Brucelose e Tuberculose
Ÿ

fiscalização e
monitoramento dos
procedimentos técnicos
Ÿ Ações de

Ÿ

VAMOS MANTER O BRASIL

LIVRE DESTAS DOENÇAS.
Participe do
CSA do seu
município.
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Este é um informe técnico, um dia poderá ser útil, não jogue fora.
O Meio Ambiente agradece.

