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Deputado da Frencoop enaltece trabalho conjunto para tornar PR Zona Livre de Aftosa sem vacinação; para
Presidente de cooperativa, todo o agronegócio sai ganhando

A assinatura, por parte da Ministra da Agricultura, Tereza Cristina, da Instrução Normativa que proíbe a venda e o uso de vacinas contra a Febre Aftosa no
Paraná, ocorrida no dia 15, em Curitiba, abre caminho para que o Estado se torne Zona Livre de Febre Aftosa sem Vacinação.

Para o Deputado Federal paranaense Sérgio Souza, integrante da Frente Parlamentar do Cooperativismo, a Frencoop, esta assinatura representa o resultado
de um trabalho de anos, que envolveu diversas lideranças e entidades.

Dilvo Grolli é Presidente da Cooperativa Coopavel, de Cascavel. Ele comenta que a agropecuária paranaense entra num novo momento. Quem ganha com isso
é toda a cadeia do agronegócio.
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