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5ª Edição do Show Pecuário abordou piscicultura e PR livre de aftosa sem vacinação

A 5ª Edição do Show Pecuário, ocorrido em Cascavel entre os dias 23 e 26 de julho, foi considerada um sucesso pelos organizadores. Paulo Vallini, Diretor
Secretário do Sindicato Rural de Cascavel, destaca que um dos pontos altos do evento foi o trabalho que o Paraná está fazendo para se tornar, muito em breve,
área livre de febre aftosa sem vacinação.

Outro tema revelante, a piscicultura, também foi debatido no Show Pecuário, assunto que atinge diretamente as cooperativas, lembra Paulo Vallini.

O Diretor Secretário do Sindicato Rural de Cascavel destacou mais uma vez a parceria com cooperativas da região para que o Show Pecuário 2019 fosse um
sucesso.

Além do Sindicato Rural de Cascavel, o Show Pecuário foi organizado também pela Sociedade Rural do Oeste do Paraná.
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