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                                       CARTA CIRCULAR 04 
 
ASSUNTO: 33ª ETAPA DE VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AFTOSA 

 
Prezado (a) senhor (a), 
 

  
Estamos prestes a iniciar mais uma etapa de vacinação contra a 

febre aftosa, a 33ª, que terá início oficial em 15 de outubro, findando em 15 de 
novembro, devendo o produtor declarar a vacinação do seu rebanho até o dia 
22 de novembro, nos vários escritórios da Agência. A vacinação é obrigatória 
para todos os bovinos e bubalinos, de mamando a caducando. 

A abertura oficial da campanha será no dia 13 de outubro, no 
Centro de Tradições Gaúchas – CTG de Rolim de Moura, a partir das 9 horas. 
Ao término da abertura, será oferecido como tradicionalmente em outros 
lançamentos de campanha, um almoço de confraternização. Você é nosso 
convidado. Venha e participe deste evento, que demonstra toda a força da 
pecuária rondoniense e, que reúne produtores rurais, funcionários da IDARON, 
parceiros de outras instituições, autoridades e convidados de todo o Estado de 
Rondônia. 

Na campanha passada (32ª etapa – Abril/Maio-2012), vacinamos 
4.850.634 bovídeos com idade até 24 meses, perfazendo um total de 99,98% 
de animais vacinados. Já o rebanho declarado foi de 11.892.572 cabeças. 
Esperamos vacinar nesta próxima etapa, mais de 12 milhões de animais. 

Exercite seu natural perfil educador, levando aos seus clientes e 
demais produtores rurais, informações que farão com que eles realizem uma 
vacinação de qualidade, observando aspectos que vão desde a compra da 
vacina em Revendas Agropecuárias credenciadas pela Agência IDARON até o 
manejo higiênico-sanitário adequado da vacinação na propriedade rural. 

“Somos todos Responsáveis pela manutenção da Zona Livre 
de Febre Aftosa em nosso Estado”. 
 

Contando com sua habitual colaboração, 
Subscrevo-me, 

 
 

Porto Velho, 10 de outubro de 2012 
                                
 
 
 
 

Marcelo Henrique de Lima Borges 
Presidente da IDARON 

 


