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Status de Zona Livre de Aftosa sem Vacinação representa a maturidade sanitária do Paraná

O Paraná está trabalhando bastante para garantir o tão sonhado status de Estado Livre de Febre Aftosa sem Vacinação. Criadores de bovinos só têm a ganhar
com esta conquista, pois ela significa a abertura de novos mercados para exportação.

Mas não é só a Bovinocultura que sai ganhando. Até mesmo a indústria de aves, que nunca foi afetada por Febre Aftosa, passa a ser olhada pelo mundo todo
com mais respeito ainda. Para o Presidente do Sindiavipar (Sindicato das Indústrias de Produtos Avícolas do Estado do Paraná), Domingos Martins, o status
demonstra a maturidade sanitária do Estado. 
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