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Todo o Agronegócio do Paraná ganha com status de área livre de vacinação contra Aftosa

O Paraná ainda está comemorando a conquista de Estado Livre de Vacinação contra a Febre Aftosa. A aprovação do pedido ocorreu durante a realização da 2ª
Reunião do Bloco V do Plano Estratégico do Programa Nacional de Erradicação e Prevenção da Febre Aftosa (PNEFA), ocorrida nos dias 24 e 25 de abril no
auditório do Sistema Ocepar, em Curitiba.

A última imunização do gado no Estado será agora, em maio. A autorização para ser área livre de vacinação contra Aftosa teve o aval do Mato Grosso, Mato
Grosso do Sul, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, os outros Estados pertencentes ao Bloco V. Pelo cronograma, a autorização ocorreria no primeiro semestre
de 2021.

O Superintendente Federal de Agricultura do Estado do Paraná, Cleverson Freitas, comenta os próximos passos para a homologação do status de área livre de
Aftosa sem vacinação.

Para Cleverson, todo o Paraná ganha com esta conquista, não só a bovinocultura.

 

 Detalhes  Criado em Quinta, 02 Maio 2019 14:55

SISTEMA OCEPAR FECOOPAR OCEPAR SESCOOP/PR

Cooperativismo Serviços Desenvolvimento Humano Autogestão Desenv. Técnico Comunicação Biblioteca Fale Conosco

http://www.paranacooperativo.coop.br/ppc/
http://www.paranacooperativo.coop.br/ppc/
http://www.paranacooperativo.coop.br/ppc/index.php/sistema-ocepar/comunicacao/2011-12-07-11-07-14
http://www.paranacooperativo.coop.br/ppc/index.php/sistema-ocepar/comunicacao/2011-12-07-11-07-14/125591-cooperativas-poderao-receber-recursos-de-fundos-regionais-de-desenvolvimento
http://www.paranacooperativo.coop.br/ppc/index.php/sistema-ocepar/comunicacao/2011-12-07-11-07-14/125590-workshop-quer-apontar-caminhos-para-o-jornalismo
http://www.paranacooperativo.coop.br/ppc/index.php/sistema-ocepar/comunicacao/2011-12-07-11-07-14/125589-giro-cooperativo-29-11-2019
http://www.paranacooperativo.coop.br/ppc/index.php/sistema-ocepar/comunicacao/2011-12-07-11-07-14/125568-exportacao-para-china-e-presente-de-natal-antecipado-para-cooperativa-central
http://www.paranacooperativo.coop.br/ppc/index.php/sistema-ocepar/comunicacao/2011-12-07-11-07-14/125567-se-o-porco-chines-vai-mal-o-frango-paranaense-agradece
http://www.paranacooperativo.coop.br/ppc/index.php/sistema-ocepar/comunicacao/2011-12-07-11-07-14/125523-manutencao-da-superintendencia-da-receita-em-curitiba-e-vitoria-de-todos-os-paranaenses
http://www.paranacooperativo.coop.br/ppc/index.php/sistema-ocepar/comunicacao/2011-12-07-11-07-14/125522-o-valor-do-cooperativismo-num-mundo-hiperconectado
http://www.paranacooperativo.coop.br/ppc/index.php/sistema-ocepar/comunicacao/2011-12-07-11-07-14/125521-cooperativas-debaterao-agricultura-digital-em-dezembro-no-interior-de-sp
http://www.paranacooperativo.coop.br/ppc/index.php/sistema-ocepar/comunicacao/2011-12-07-11-07-14/125456-cooperativas-precisam-olhar-para-frente-em-busca-de-novos-mercados-e-mais-competitividade
http://www.paranacooperativo.coop.br/ppc/index.php/sistema-ocepar/comunicacao/2011-12-07-11-07-14/125455-professor-afirma-que-mercado-nao-pode-confundir-banco-de-dados-com-bando-de-dados

http://www.paranacooperativo.coop.br/ppc/baixar.php?arquivo=images/Comunicacao/2019/radio/05/OCEPAR_02_05_Todo_o_Agronegocio_do_Parana_ganha_com_status_de_area_livre_de_vacinacao_contra_Aftosa.mp3
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.paranacooperativo.coop.br%2Fppc%2Findex.php%2Fsistema-ocepar%2Fcomunicacao%2F2011-12-07-11-07-14%2F122243-todo-o-agronegocio-do-parana-ganha-com-status-de-area-livre-de-vacinacao-contra-aftosa&t=Todo%20o%20Agroneg%C3%B3cio%20do%20Paran%C3%A1%20ganha%20com%20status%20de%20%C3%A1rea%20livre%20de%20vacina%C3%A7%C3%A3o%20contra%20Aftosa
https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.paranacooperativo.coop.br%2Fppc%2Findex.php%2Fsistema-ocepar%2Fcomunicacao%2F2011-12-07-11-07-14%2F122243-todo-o-agronegocio-do-parana-ganha-com-status-de-area-livre-de-vacinacao-contra-aftosa
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A%2F%2Fwww.paranacooperativo.coop.br%2Fppc%2Findex.php%2Fsistema-ocepar%2Fcomunicacao%2F2011-12-07-11-07-14%2F122243-todo-o-agronegocio-do-parana-ganha-com-status-de-area-livre-de-vacinacao-contra-aftosa&title=Todo%20o%20Agroneg%C3%B3cio%20do%20Paran%C3%A1%20ganha%20com%20status%20de%20%C3%A1rea%20livre%20de%20vacina%C3%A7%C3%A3o%20contra%20Aftosa
http://www.paranacooperativo.coop.br/ppc/index.php/sistema-ocepar/comunicacao/2011-12-07-11-07-14/122243-todo-o-agronegocio-do-parana-ganha-com-status-de-area-livre-de-vacinacao-contra-aftosa?tmpl=component&print=1&layout=default&page=
http://www.paranacooperativo.coop.br/ppc/index.php/component/mailto/?tmpl=component&template=ja_t3_blank&link=f3aec8487b782643c02487f51af67710f47bbb79
http://www.paranacooperativo.coop.br/ppc/
http://www.paranacooperativo.coop.br/ppc/
http://www.paranacooperativo.coop.br/ppc/index.php/fecoopar1/2011-12-05-11-39-36
http://www.paranacooperativo.coop.br/ppc/index.php/2011-12-05-11-28-07/2011-12-05-11-31-38
http://www.paranacooperativo.coop.br/ppc/index.php/2011-12-05-11-29-14/transparenciaa
http://www.paranacooperativo.coop.br/ppc/index.php/sistema-ocepar/2012-03-28-22-06-56/informacoes-biblioteca
http://www.paranacooperativo.coop.br/ppc/index.php/sistema-ocepar/2011-12-05-11-34-49
http://www.paranacooperativo.coop.br/PPC/index.php/component/banners/click/19
http://www.paranacooperativo.coop.br/ppc/index.php


Todo o Agronegócio do Paraná ganha com status de área livre de vacinação contra Aftosa

http://www.paranacooperativo.coop.br/...par/comunicacao/2011-12-07-11-07-14/122243-todo-o-agronegocio-do-parana-ganha-com-status-de-area-livre-de-vacinacao-contra-aftosa[30/11/2019 09:18:03]



Todo o Agronegócio do Paraná ganha com status de área livre de vacinação contra Aftosa

http://www.paranacooperativo.coop.br/...par/comunicacao/2011-12-07-11-07-14/122243-todo-o-agronegocio-do-parana-ganha-com-status-de-area-livre-de-vacinacao-contra-aftosa[30/11/2019 09:18:03]


	www.paranacooperativo.coop.br
	Todo o Agronegócio do Paraná ganha com status de área livre de vacinação contra Aftosa


	FjaW5hY2FvLWNvbnRyYS1hZnRvc2EA: 
	form1: 
	searchword: Buscar




