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Que caminho o Paraná está seguindo para conquistar de fato status de Zona Livre de Aftosa sem Vacinação?

O Gerente de Saúde Animal da ADAPAR (Agência de Defesa Agropecuária do Paraná), Rafael Gonçalves Dias, foi um dos palestrantes do ciclo de Fóruns
Regionais Paraná Livre de Febre Aftosa sem Vacinação, que se encerrou em 29/05, em Curitiba. Em entrevista à Rádio Paraná Cooperativo, Rafael afirmou que
o Paraná está caminhando no sentido de confirmar este status.

Uma comitiva da Secretaria da Agricultura e da ADAPAR (Agência de Defesa Agropecuária do Paraná), percorreu, nos últimos dias, seis municípios para a
promoção dos fóruns: Paranavaí, Cornélio Procópio, Guarapuava, Pato Branco, Cascavel e Curitiba. Os Fóruns Regionais Paraná Livre de Febre Aftosa sem
Vacinação foram uma iniciativa do Governo do Estado, por meio da Secretaria da Agricultura e da ADAPAR e contou com o apoio de entidades como o Sistema
OCEPAR (Organização das Cooperativas do Paraná).
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