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Adapar destaca importância do PR ser reconhecido como área livre de aftosa sem vacinação

A Agência de Defesa Agropecuária do Paraná reforça a importância do Estado obter o reconhecimento de área livre de febre aftosa sem vacinação, para que
novos e valiosos mercados possam ser prospectados, aumentando a participação mundial do agronegócio paranaense.

O Gerente de Saúde Animal da Adapar, Rafael Gonçalves Dias, explica como o Estado está se preparando para obter este status.

Ainda segundo Rafael, o criador está engajado neste trabalho.

Em setembro, o Paraná solicitará o formal reconhecimento pelo Ministério da Agricultura. Em 2021, o pleito será encaminhado à Organização Mundial de Saúde
Animal (OIE). O Paraná realizou em maio a sua última campanha de vacinação do rebanho contra a febre aftosa.
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