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Dois importantes processos para a obtenção do status de zona livre de febre aftosa sem vacinação avançaram no início deste mês: o anúncio de que o autorizou contratar
80 servidores por concurso público para a Adapar e a autorização para a instalação do posto de fiscalização do trânsito agropecuário em Campina Grande do Sul

O governador Carlos Massa Ratinho Junior anunciou nesta quarta-feira (3) que o Governo do Paraná vai preparar novos concursos públicos para contratar mais servidores para
atuarem em diversas áreas da administração pública estadual, entre os quais concurso para o suprimento de 80 vagas no quadro da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná
(Adapar), sendo 30 vagas de Médicos Veterinários e 50 vagas de Técnicos em Agropecuária.

A medida é condição essencial para que o Estado do Paraná avance rumo à suspensão da vacinação contra a febre aftosa, conforme apontamentos decorrentes de auditorias
realizadas pelo Departamento de Saúde Animal, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, em janeiro e agosto de 2018, auditorias que indicaram o serviço de defesa
agropecuária do Paraná o mais bem avaliado do Brasil.

 

Construção do Posto de Fiscalização – Outra medida importante foi a publicação, pela Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, da Portaria Nº 210, de 1º de julho de
2019, por meio da qual fica autorizada a implantação de acesso para o Posto de Fiscalização do Trânsito Agropecuário de Campina Grande do Sul. Com a referida autorização a
expectativa é que as obras iniciem ainda no mês de julho, haja vista que o projeto para construção e o respectivo recurso já estão devidamente encaminhados.
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