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Execução do programa de prevenção
da aftosa está em dia e PR deve
suspender vacina
PNEFA

Balanço foi feito nesta semana em Brasília. Retirada da campanha no estado deverá
acontecer junto com Acre, Rondônia, parte do Amazonas e de Mato Grosso

O Paraná deve antecipar de 2021 para maio do ano que
vem a retirada da vacinação contra a febre aftosa, se
resolver pequenas inconformidades verificadas, como a
necessidade de melhorias em postos fiscais. O diretor do
Departamento de Saúde Animal (DSA)do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), Guilherme
Marques disse o ministério enviará ainda neste mês o
relatório das inconformidades encontradas em duas
auditorias realizadas ao longo deste ano a autoridades
sanitárias do estado, que deverão quando resolverão

pendências.
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Caso, o ministério aceite as correções providenciadas, o estado será autorizado a começar a
retirada da vacinação, em sete meses, juntamente com o Acre, Rondônia, parte do Amazonas e
de Mato Grosso, estados que fazem parte do chamado bloco 1 do Programa Nacional de
Erradicação e Prevenção da Febre Aftosa (PNEFA). Atualmente o PR, que tem rebanho de 9,5
milhões de bovinos, faz parte do bloco 5 do PNEFA, cuja retirada da vacina está prevista para
2021.

Nesta semana, integrantes do DSA e representantes das 27 unidades federativas, estiveram
reunidos na Escola Nacional de Gestão Agropecuária (Enagro), em Brasília, para avaliar o
primeiro ano de execução do PNEFA (2017/2026). Conforme Marques, para dar suporte ao
programa, a Secretaria de Defesa Agropecuária (SDA) está buscando no Congresso Nacional
emendas parlamentares que garantam R$ 150 milhões para a defesa, dos quais R$ 100 milhões
serão direcionados à saúde animal nos estados.

O chefe da Divisão de Febre Aftosa do ministério, Diego Viali, informou que o cronograma do
PNEFA está ocorrendo dentro do previsto, com os estados do bloco 1 realizando as ações
esperadas. Também estão sendo tomadas as medidas para organizar os blocos 2 e 3. Do 2,
fazem parte Amazonas, Amapá, Pará e Roraima. O 3 é integrado por Alagoas, Ceará, Maranhão,
Paraíba, Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Norte.

Em relação ao Paraná o ministério considera possível a antecipação, cabendo ao governo local,
no final, decidir pela aceleração. Os pontos que o Mapa está focando no Paraná são a
estruturação dos postos fixos de entrada e saída de animais nas divisas do estado, bem como o
controle de trânsito, pois o PR terá que garantir que os animais e seus produtos e subprodutos
estão sendo fiscalizados. Precisará ter maior controle e vigilância quando não houver mais a
proteção da vacinação.

A chefe da Seção de Saúde Animal da Superintendência Federal da Agricultura do PR, Juliana
Azevedo Castro, lembrou que “o estado foi submetido em janeiro a auditoria do Programa Quali
SV - Qualidade e Serviço Veterinário”, sendo bem avaliado. Durante o ano, o serviço veterinário
estadual pediu ao DSA uma auditoria nos postos de divisa com São Paulo e Mato Grosso do Sul,
para saber a condição desses locais. A auditoria foi feita no começo de setembro, quando foram
visitados todos os postos das divisas entre os dois estados. O Paraná tem 33 postos nas
fronteiras com SP, MS e Santa Catarina.

Acesse a matéria da Rádio Mapa 

Mais informações à Imprensa:
Coordenação geral de Comunicação Social
imprensa@agricultura.gov.br

http://www.agricultura.gov.br/assuntos/cooperativismo-associativismo
http://www.agricultura.gov.br/assuntos/importacao-e-exportacao
http://www.agricultura.gov.br/assuntos/importacao-e-exportacao
http://www.agricultura.gov.br/assuntos/insumos-agropecuarios
http://www.agricultura.gov.br/assuntos/insumos-agropecuarios
http://www.agricultura.gov.br/assuntos/inspecao
http://www.agricultura.gov.br/assuntos/riscos-seguro
http://www.agricultura.gov.br/assuntos/riscos-seguro
http://www.agricultura.gov.br/assuntos/laboratorios
http://www.agricultura.gov.br/assuntos/politica-agricola
http://www.agricultura.gov.br/assuntos/politica-agricola
http://www.agricultura.gov.br/assuntos/relacoes-internacionais
http://www.agricultura.gov.br/assuntos/relacoes-internacionais
http://www.agricultura.gov.br/assuntos/registro-de-produtos-e-estabelecimentos
http://www.agricultura.gov.br/assuntos/registro-de-produtos-e-estabelecimentos
http://www.agricultura.gov.br/assuntos/registro-de-produtos-e-estabelecimentos
http://www.agricultura.gov.br/assuntos/sanidade-animal-e-vegetal
http://www.agricultura.gov.br/assuntos/sanidade-animal-e-vegetal
http://www.agricultura.gov.br/assuntos/sanidade-animal-e-vegetal
http://www.agricultura.gov.br/assuntos/sanidade-animal-e-vegetal/pasta-saude-animal/transito-animal-1/transito-animal
http://www.agricultura.gov.br/assuntos/sanidade-animal-e-vegetal/pasta-saude-animal/transito-animal-1/transito-animal
http://www.agricultura.gov.br/assuntos/vigilancia-agropecuaria
http://www.agricultura.gov.br/assuntos/vigilancia-agropecuaria
http://www.agricultura.gov.br/acesso-a-informacao/institucional
http://www.agricultura.gov.br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas
http://www.agricultura.gov.br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas
http://www.agricultura.gov.br/acesso-a-informacao/institucional/agendas
http://www.agricultura.gov.br/acesso-a-informacao/institucional/agendas
http://www.agricultura.gov.br/acesso-a-informacao/auditorias
http://www.agricultura.gov.br/acesso-a-informacao/convenios-termos-acordos
http://www.agricultura.gov.br/acesso-a-informacao/convenios-termos-acordos
http://www.agricultura.gov.br/acesso-a-informacao/convenios-termos-acordos
http://www.agricultura.gov.br/acesso-a-informacao/dadosabertos
http://www.agricultura.gov.br/acesso-a-informacao/demonstrativos-contabeis
http://www.agricultura.gov.br/acesso-a-informacao/demonstrativos-contabeis
http://www.agricultura.gov.br/acesso-a-informacao/informacoes-classificadas
http://www.agricultura.gov.br/acesso-a-informacao/informacoes-classificadas
http://www.agricultura.gov.br/acesso-a-informacao/licitacoes-e-contratos
http://www.agricultura.gov.br/acesso-a-informacao/licitacoes-e-contratos
http://www.agricultura.gov.br/acesso-a-informacao/participacao-social
http://www.agricultura.gov.br/audios/execucao-do-programa-de-prevencao-da-aftosa-esta-em-dia-e-pr-deve-suspender-vacina


Execução do programa de prevenção da aftosa está em dia e PR deve suspender vacina — Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

http://www.agricultura.gov.br/noticias/execucao-do-programa-de-prevencao-da-aftosa-esta-em-dia-e-pr-deve-suspender-vacina[23/03/2019 14:03:04]

Assuntos
Todos os Assuntos
Ministério de A a Z
Ceplac

Acesso à
Informação
Todas as Informações

Redes Sociais
Instagram
Facebook
Flickr

RSS
O que é?
Assine nossa Newsletter

Voltar para o topo

Social

Perguntas
Frequentes

Plano de
Integração dos
Serviços

Receitas e
Despesas

Serviço de
Informação ao
Cidadão - SIC

Servidores

CENTRAIS DE
CONTEÚDOS

Vídeos

Áudios

Imagens

Eventos

Aplicativos

Publicações

Sistemas

Revistas

Notícias

http://www.agricultura.gov.br/Portal/todos-os-assuntos/
http://www.agricultura.gov.br/ministerio-de-a-a-z?_authenticator=7881bdfe806980e2d933b9875aa1c8f11759194d#c5=sortable_title&b_start=0&c4=a
http://www.ceplac.gov.br/
http://www.agricultura.gov.br/Portal/acesso-a-informacao/
https://www.instagram.com/min.agricultura.brasil/
https://www.facebook.com/MinAgricultura
http://flickr.com/min-agricultutra-brasil
http://www.agricultura.gov.br/Portal/rss/o-que-e
http://www.agricultura.gov.br/Portal/assine-nossa-newsletter
http://youtube.com/MinAgriculturaBrasil
http://www.agricultura.gov.br/audios
https://www.flickr.com/photos/min-agricultutra-brasil
http://www.agricultura.gov.br/eventos
http://www.agricultura.gov.br/aplicativos
http://www.agricultura.gov.br/publicacoes/colecao-publicacoes
http://sistemasweb.agricultura.gov.br/
http://www.agricultura.gov.br/revistas
http://www.agricultura.gov.br/noticias/busca-multifacetada
http://www.agricultura.gov.br/acesso-a-informacao/participacao-social
http://www.agricultura.gov.br/ouvidoria/perguntas-frequentes/
http://www.agricultura.gov.br/ouvidoria/perguntas-frequentes/
http://www.agricultura.gov.br/acesso-a-informacao/plano-de-integracao-dos-servicos
http://www.agricultura.gov.br/acesso-a-informacao/plano-de-integracao-dos-servicos
http://www.agricultura.gov.br/acesso-a-informacao/plano-de-integracao-dos-servicos
http://www.agricultura.gov.br/acesso-a-informacao/receitas-e-despesas
http://www.agricultura.gov.br/acesso-a-informacao/receitas-e-despesas
http://www.agricultura.gov.br/acesso-a-informacao/servico-informacao-cidadao-sic
http://www.agricultura.gov.br/acesso-a-informacao/servico-informacao-cidadao-sic
http://www.agricultura.gov.br/acesso-a-informacao/servico-informacao-cidadao-sic
http://www.agricultura.gov.br/acesso-a-informacao/servidores
http://youtube.com/MinAgriculturaBrasil
http://www.agricultura.gov.br/audios
https://www.flickr.com/photos/min-agricultutra-brasil
http://www.agricultura.gov.br/eventos
http://www.agricultura.gov.br/aplicativos
http://www.agricultura.gov.br/publicacoes/colecao-publicacoes
http://sistemasweb.agricultura.gov.br/
http://www.agricultura.gov.br/revistas
http://www.agricultura.gov.br/noticias/busca-multifacetada


Execução do programa de prevenção da aftosa está em dia e PR deve suspender vacina — Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

http://www.agricultura.gov.br/noticias/execucao-do-programa-de-prevencao-da-aftosa-esta-em-dia-e-pr-deve-suspender-vacina[23/03/2019 14:03:04]

Conab
Embrapa
Enagro
Inmet
Incra

Fale com o Mapa
Ouvidoria
Serviço de informação
ao Cidadão SIC

Sobre o site
Mapa do Site
Vlibras

Soundcloud
Twitter
You Tube

Acessos
Agronet
Acesso Restrito
Correio Mapa

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Esplanada dos Ministérios - Bloco D - Brasília/DF - CEP: 70.043-900

Fone: (61)3218-2828 

Atendimento ao Público: 0800 704 1995 

                                                                                                                                                        2016 - Desenvolvido com o CMS de código

aberto Plone

http://www.conab.gov.br/
https://www.embrapa.br/
http://enagro.agricultura.gov.br/
http://www.inmet.gov.br/portal/
http://www.incra.gov.br/
http://www.agricultura.gov.br/servicos/ouvidoria
http://www.agricultura.gov.br/Portal/acesso-a-informacao/servico-informacao-cidadao-sic
http://www.agricultura.gov.br/Portal/acesso-a-informacao/servico-informacao-cidadao-sic
http://www.agricultura.gov.br/Portal/mapadosite
http://www.agricultura.gov.br/vlibras
https://soundcloud.com/min-agricultura
https://twitter.com/Min_Agricultura
http://youtube.com/MinAgriculturaBrasil
http://agronet.agricultura.gov.br/login
http://www.agricultura.gov.br/Portal/login
http://correio.agricultura.gov.br/
http://plone.org/
http://www.acessoainformacao.gov.br/
http://www.brasil.gov.br/
http://www.brasil.gov.br/

	www.agricultura.gov.br
	Execução do programa de prevenção da aftosa está em dia e PR deve suspender vacina — Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento


	RldmUtc3VzcGVuZGVyLXZhY2luYQA=: 
	form1: 
	SearchableText: Buscar no portal
	input7: 




