
Paraná prossegue ações para não vacinar mais rebanho contra Aftosa em novembro

http://www.paranacooperativo.coop.br/...a-ocepar/comunicacao/2011-12-07-11-07-14/123655-parana-prossegue-acoes-para-nao-vacinar-mais-rebanho-contra-aftosa-em-novembro[30/11/2019 09:56:42]

Início  Sistema Ocepar  Comunicação  Rádio Paraná Cooperativo  Paraná prossegue ações para não vacinar mais rebanho contra Aftosa em novembro

 

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

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”

 Av. Cândido de Abreu, Nº 501 - Centro Cívico - CEP: 80530-000 | Curitiba PR - Fone: (41) 3200-1100 Fax: (41) 3200-1199

 Copyright © 2012 Portal Paraná Cooperativo. Todos os direitos reservados.

Paraná prossegue ações para não vacinar mais rebanho contra Aftosa em novembro

O Brasil atingiu 98,34% de coberturavacinal (índice de imunização) na primeira etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa, realizada em maio,
conforme dados preliminares do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).

Apenas o Amapá e Santa Catarina não participaram da primeira etapa. Isso porque o Amapá aplica a vacina em todo o rebanho no segundo semestre e Santa
Catarina deixou de vacinar em 2007, sendo a única unidade da federação reconhecida internacionalmente como livre da aftosa sem vacinação. O Ministério
recomenda cobertura vacinal (animais e propriedades) de, no mínimo, 90%.

A partir de 1º de novembro, quase todos os estados vão iniciar a segunda etapa de vacinação dos animais jovens. Apenas os estados do Acre, Amapá,
Roraima, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul irão vacinar o rebanho de todas as idades.

O Paraná prossegue suas ações para que não vacine mais o rebanho na campanha de novembro, mudança que dependerá do atendimento de ações
pendentes e que estão previstas no plano estratégico do PNEFA.
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