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Últimos Áudios

Cooperativas poderão receber recursos de fundos regionais de desenvolvimento

Workshop quer apontar caminhos para o Jornalismo

Giro Cooperativo

Exportação para China é presente de Natal antecipado para cooperativa central

Se o porco chinês vai mal, o frango paranaense agradece

Cooperativas têm reformado, construído e adequado postos de controle de trânsito de animais pelo Paraná

A construção de um novo Posto de Fiscalização de Trânsito Agropecuário (PFTA) da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar) em Campina Grande
do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba, deve ampliar o potencial de defesa da sanidade do Estado. Com investimento de R$ 1,3 milhão, financiado pelo
Fundo de Desenvolvimento Agropecuário do Estado do Paraná (Fundepec), o posto localizado na Rodovia Regis Bittencourt, km 11, vai garantir o controle do
trânsito de animais.

O posto de fiscalização era uma das exigências do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para que o Paraná prepare sua estrutura de fiscalização
e conquiste o status de Área Livre de Febre Aftosa sem Vacinação.

No dia 16/08, uma comitiva com integrantes da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento, Adapar, Sistema Ocepar e Federação da Agricultura do Paraná
(Faep) visitaram o local da obra, que iniciou neste mês e tem previsão de conclusão na primeira quinzena de dezembro de 2019.

Para o Secretário Norberto Ortigara, o local é um importante ponto de monitoramento e vai servir para controlar o movimento de entrada de animais, plantas e
subprodutos no Estado do Paraná.

O presidente da Faep, Ágide Meneguette, explica que a entidade tem trabalhado há muitos anos na questão da sanidade animal.

As cooperativas levantaram recursos para reforma, construção e adequação de alguns postos no Estado, disse o Superintendente da Ocepar Robson Mafioletti.

No ano passado, o Ministério da Agricultura realizou auditorias que comprovaram a capacidade do sistema de sanidade do Paraná, e solicitou algumas
mudanças para potencializar o serviço.

Para atender às exigências, o governo estadual realizou ações como o simulado de atendimento de foco de febre aftosa em São José dos Pinhais, que encerra
nesta sexta-feira, aprimoramento de sistemas de fiscalização do trânsito agropecuário e também investir no fortalecimento dos conselhos municipais de
sanidade.

Com informações da Agência Estadual de Notícias do Paraná.
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Manutenção da Superintendência da Receita em Curitiba é vitória de todos os paranaenses

O valor do Cooperativismo num mundo hiperconectado

Cooperativas debaterão agricultura digital em dezembro, no Interior de SP

Cooperativas precisam olhar para frente, em busca de novos mercados e mais competitividade

Professor afirma que mercado não pode confundir “banco de dados” com “bando de dados”
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