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Luta do Paraná contra Febre Aftosa vem de longe; Estado está preparado para encarar desafio de ser livre de
vacinação

A luta do Paraná contra a Febre Aftosa vem de longe. Este histórico de sucesso no combate à doença foi lembrado pelo Secretário da Agricultura do Estado,
Norberto Ortigara, durante cerimônia de assinatura de Instrução Normativa que proíbe a venda e o uso de vacinas contra a Aftosa no Paraná, a partir de 31/10.
É mais um grande passo rumo ao reconhecimento internacional de Zona Livre de Febre Aftosa sem vacinação, status que só a vizinha SC tem até o momento.

O Superintendente da Ocepar (Organização das Cooperativas do Paraná), Robson Mafioletti, lembra que a assinatura da Instrução Normativa, por parte da
Ministra da Agricultura Tereza Cristina, em ato ocorrido no Palácio Iguaçu, em Curitiba, mostra que o Paraná tem completa estrutura para encarar o desafio e
abrir novos mercados.

Com a suspensão da vacina, a partir de novembro, o rebanho de 9,2 milhões de bovinos e bubalinos do estado não será mais vacinado contra a febre aftosa. O
Mapa fará o monitoramento do Paraná para avaliar a atuação dos postos de fiscalização nas divisas e, posteriormente, irá reconhecer nacionalmente o estado
como área livre da febre aftosa sem vacinação. Essa etapa está dentro do objetivo brasileiro de ampliar gradualmente as áreas sem vacinação contra a doença
no país, previsto no plano estratégico 2017-2026 do Programa Nacional de Erradicação e Prevenção da Febre Aftosa (PNEFA 2017/2026).
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