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Termina vacinação do rebanho contra a Aftosa; se depender do Paraná, imunização nunca mais

Terminou dia 31/05 a vacinação do rebanho contra a Febre Aftosa em todo o Brasil. Aqui no Paraná, a expectativa é que esta tenha sido a última vacinação da
história. O Estado está pleiteando junto ao Ministério da Agricultura, em setembro deste ano, e à Organização Internacional de Saúde Animal, em maio de 2021,
o status de Zona Livre de Aftosa sem Vacinação, o que abrirá a possibilidade de novos mercados à bovinocultura paranaense. O Secretário da Agricultura do
Paraná, Norberto Ortigara, destaca a união de forças no sentido de atingir este importante status, em especial as cooperativas, representadas pelo Sistema
OCEPAR (Organização das Cooperativas do Paraná).

Para mais informações: www.paranacooperativo.coop.br
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