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Busca do Paraná por status de Zona Livre de Aftosa sem Vacinação pode ter primeira vitória em setembro

O Paraná aguarda ansiosamente a concretização do primeiro passo rumo à obtenção internacional de Zona Livre de Febre Aftosa sem Vacinação: o
reconhecimento nacional por parte do Ministério da Agricultura, o que deve ocorrer agora em setembro.

Elias Zydek, Diretor-Executivo da Cooperativa Central Frimesa, diz que o objetivo final é obter a certificação da Organização Internacional de Saúde Animal,
daqui a dois anos.

Para mais informações: www.paranacooperativo.coop.br ou baixe o Aplicativo Paraná Cooperativo News
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