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Beto Richa recebeu o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, em Maringá para a
assinatura de um amplo termo de cooperação entre os dois Estados na área da
agropecuária

 Confira o áudio desta notícia
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O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, destacou nesta sexta-feira (13) a situação

Alckmin enaltece trabalho de
Richa: “Vamos na proa do Paraná”
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financeira do Paraná e a comparou com outros estados. “Em um momento de grande crise,
enquanto a maioria dos estados brasileiros está com dificuldade até para pagar salários, Beto
Richa continua melhorando a infraestrutura e anunciando cada vez mais investimentos”, afirmou
Alckmin, que esteve em Maringá (Noroeste) para assinar com o governador Beto Richa um
termo de cooperação na área da agricultura. “Sempre digo para a minha equipe, vamos na proa
do Paraná”, disse. 
O protocolo de cooperação assinado por Richa e o governador paulista visa ações conjuntas
para o aprimoramento e o desenvolvimento do setor agropecuário dos dois estados. O termo de
cooperação foi firmado na Expoingá 2016, um dos mais importantes eventos do setor de
agronegócios do Brasil. Richa e Alckmin visitaram a “fazendinha” instalada pelo Emater na feira e
descerraram a placa que comemora os 60 anos do Instituto. 
“Estamos celebrando esse convênio visando intercâmbio para avançarmos na área de
agricultura e pecuária do Paraná e de São Paulo. Temos várias experiências que podem ser
compartilhadas”, disse Richa. Ele ressaltou a visita de Alckmin ao Paraná e afirmou que, nesse
período de crise econômica, é muito importante as parcerias entre os dois estados. “Queremos
incrementar e fortalecer essa parceria. São Paulo é um estado irmão do Paraná. Temos que dar
as mãos e somar esforços para, juntos, sairmos da crise que afeta a todos os brasileiros.” 
EXEMPLO - Geraldo Alckmin explicou que o protocolo abrange pesquisa, inovação,
informações, ações conjuntas de defesa sanitária, animal e vegetal, sinergia na questão de
pesquisa e inovação. “Esse acordo significa uma somatória de competências para os dois
estados. Somos irmãos, o Rio Paranapanema não nos separa, nos une”, afirmou. 
Alckmin citou o Paraná como exemplo de associativismo e cooperativismo e disse que São
Paulo quer se fortalecer nestes setores. “Temos até financiamento do Banco Mundial para um
programa de agregação de valor à produção e melhoria de renda, principalmente do pequeno e
médio produtor”, disse. 
Ele mencionou, ainda, a área de defesa animal, lembrando que o Paraná é hoje livre da peste
suína, status que São Paulo deverá alcançar neste mês. “A parceria envolve, também, os
institutos de pesquisa agropecuária do Paraná e de São Paulo para avançarmos mais em
questões como preservação do solo, novos cultivares”. 
ÁREAS - O protocolo de intenções é para futuras parcerias e troca de experiências em inúmeras
áreas: cadeia do agronegócio, incluindo acordos setoriais; políticas públicas para a agropecuária,
incluindo tecnologia; programas e ações para o setor produtivo; integração técnica e científica;
intercâmbio de informações, experiências, tecnologia e inovação, e parcerias para o pequeno e
médio produtor rural na extensão rural, defesa agropecuária, pesquisa científica, abastecimento,
crédito rural, agricultura familiar floresta e meio ambiente. O protocolo inclui a eventual
disponibilização de servidores das duas secretarias para implementação da cooperação entre os
dois estados. 
O secretário da Agricultura e do Abastecimento do Paraná, Norberto Ortigara, e o secretário da
Agricultura de São Paulo, Arnaldo Jardim, participaram do evento. Ortigara disse que algumas
ações conjuntas já estão acontecendo. “Estamos trabalhando entrosados na área de sanidade.
O Paraná tem pretensões de, em breve, obter o reconhecimento de área livre de febre aftosa.
Estamos construindo barreiras físicas na divisa do Paraná com São Paulo e vamos operar em
conjunto na fiscalização”, explicou. 
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O objetivo do convênio, explicou o secretário, é entrosar as equipes de pesquisa, extensão rural,
serviços, centrais de abastecimento dos dois estados. “Será trabalhada agenda por agenda,
numa visão mais aberta de superação de problemas comuns e construção de ambientes mais
saudáveis para negócios. 
PRESENÇAS – Participaram do encontro o secretário de Estado do Planejamento, Sílvio Barros;
o presidente da Cohapar, Mounir Chaowiche; o presidente da Cocamar, Luiz Lourenço; a
presidente da Sociedade Rural de Maringá, Maria Iraclézia de Araújo; o deputado federal Edmar
Arruda e os deputados estaduais Evandro Junior, Tiago Amaral e José Carlos Schiavinato. 
BOX 1 
BRDE firma protocolo para contratar financiamento à Cocari 
Durante a visita do governador Beto Richa à Expoingá, nesta sexta-feira (13), agência
paranaense do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) firmou protocolo
com a Cooperativa dos Cafeicultores de Mandaguari (Cocari), uma das maiores do segmento,
para a contratação de financiamentos no valor total de R$ 30 milhões. Os recursos serão
empregados na ampliação e modernização de unidades industriais da Cocari e também em
benefício de seus associados integrados. 
O BRDE participa da Expoingá com R$ 100 milhões em linhas de financiamento para atender
aos empresários da região interessados na expansão, modernização e inovação de suas
empresas, na indústria, no comércio e na agropecuária. Ano passado, a agência paranaense do
Banco fechou contratos num total de R$ 350 milhões em financiamentos para a região de
Maringá, com destaque para microempresas (confecção, metalmecânico, gráficas, restaurantes)
e para o agronegócio. 
BOX 2 
Expoingá recebe 500 mil pessoas e prevê R$ 1 milhão em negócios 
Um dos mais importantes eventos do setor agropecuário do Brasil, recebendo mais de 500 mil
visitantes a cada ano, a Expoingá está em 44.ª edição e 2.1ª edição internacional. 
De acordo com a organização, a previsão é a de chegar a mais de um milhão de negócios
gerados e prospectados durante o evento. Além disso, a Expoingá gera milhares de empregos
durante o período da exposição, de forma direta ou indireta, e contribui para a economia da
Região de Maringá. 
A feira é uma excelente oportunidade para produtores rurais fecharem novos negócios e se
atualizarem sobre equipamentos, máquinas, insumos, biogenética e demais componentes
agrícolas de última geração. 
Enquanto o comércio e os serviços amargam o fechamento de postos de trabalho e a redução de
suas atividades, o agronegócio resiste à crise. Em 2015 foram fechados negócios num total de
R$ 337 milhões na Expoingá. 
SANEPAR - A empresa também está presente na feira com duas atrações: o piso interativo
(simulador com tubulações em tamanho real sob o piso de vidro) e o EcoExpresso Sanepar, que
mostra como é o caminho das águas desde a captação, no rio, até o tratamento para o consumo.
Exibe ainda o tratamento do esgoto gerado nas casas dos moradores. 
Saiba mais sobre o trabalho do Governo do Estado em: www.pr.gov.br e
www.facebook.com/governopr

http://www.pr.gov.br/
http://www.facebook.com/governopr
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O ato de reconhecimento aconteceu durante reunião anual da OIE, em Paris, com a
participação dos seus 180 países membros. O Estado é o maior produtor de carne
suína do Brasil
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A Organização Mundial da Saúde Animal (OIE) reconheceu nesta quinta-feira (26), oficialmente,
o Paraná como Área Livre de Peste Suína Clássica. O ato de reconhecimento aconteceu em
Paris, durante reunião anual da OIE, com a participação dos seus 180 países membros. 
A concessão do reconhecimento é mais um passo para ampliar as possibilidades da indústria
elevarem o volume de exportação, que atualmente está em torno de 10% em relação ao volume
de carnes produzido no Estado. 
O reconhecimento internacional de doenças de importância para o mercado mundial, acontece
anualmente, sempre no mês de maio, durante a Assembléia Geral da OIE. Junto com o Paraná,
são 14 estados brasileiros e mais o Distrito Federal que obtêm esse reconhecimento, neste ano. 
ADAPAR - A conquista desse status sanitário representa o cumprimento de uma das metas da
Adapar, que foi criada pelo governador Beto Richa e que completa quatro anos de atividades
neste mês de maio. 
A OIE representa o braço técnico da Organização Mundial do Comércio (OMC), cujas
recomendações servem de referência para os mercados internacionais decidirem sobre comércio
de animais e produtos de origem animal. O Paraná é o terceiro estado maior produtor de carne
suína do País. Em 2015 produziu 676,3 mil toneladas de carne e exportou 64,4 mil toneladas. 
Para o presidente da Agência de Defesa Agropecuária (Adapar), Inácio Afonso Kroetz, esse
reconhecimento, chancelado por 180 países, atesta a robustez da defesa agropecuária e
fortalece as operações comerciais com animais e produtos de origem animal no mercado global. 
A peste suína clássica já está erradicada no Paraná desde 1994, quando o Estado foi
reconhecido oficialmente pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, junto com os
estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, como área livre da doença. Ocorre que desde
2005, a OIE decidiu que a partir de 2015 adotaria o sistema de reconhecimento regional para
essa doença, a exemplo do que já faz com doenças aviárias (como a doença de NewCastle) e a
febre aftosa. 
MEDIDAS - O Paraná se preparou para apresentar o pleito com mais intensidade nos últimos
anos, informou Kroetz. “Para isso foi necessário adotar medidas de biossegurança nas granjas,
controle e monitoramento mais rígido no trânsito de animais, e vigilância sanitária por meio de
testes laboratoriais”, disse ele. “Essas ações fazem parte de um conjunto de requisitos que
obrigatoriamente são apresentados à OIE”. 
Entre as medidas estão a investigação na área de sanidade das granjas de suínos, com a
realização de sorologia epidemiológica nos animais; a adoção de um sistema de proteção
baseado na vigilância, auditável, com apoio laboratorial e também foram implementadas medidas
de biossegurança no sistema produtivo. 
MANTER A CONDIÇÃO - Segundo o presidente da Adapar, todo esse trabalho permanece para
manter o Paraná livre da doença. “Conquistar essa posição é relativamente mais simples quando
temos o apoio e parceria do poder público e dos produtores, do que manter a condição, o que é
mais importante”, disse Kroetz. Segundo ele, a conquista desse status sanitário aumenta a
responsabilidade da Adapar em manter seguro o serviço de vigilância oficial e os produtores
cuidarem da biossegurança nas granjas para evitar a reintrodução do vírus que causa a doença. 
Kroetz ressaltou que quanto mais for aperfeiçoado o Serviço de Defesa Agropecuária no Estado
e quanto mais intenso for o compartilhamento das ações e responsabilidades com o setor
privado, maior o reconhecimento da qualidade sanitária dos animais e dos produtos
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agropecuários paranaenses. 
Saiba mais sobre o trabalho do Governo do Estado em: www.pr.gov.br e
www.facebook.com/governopr
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SANIDADE

Hora de vacinar 

Os pecuaristas paranaenses têm até o dia 30 de novembro para 
vacinar os rebanhos de bovinos e bubalinos de todas as idades, 
incluindo os bezerros com poucos dias de vida. A segunda etapa 
da campanha de vacinação contra a febre aftosa, promovida pela 
Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar), começou no 
início do mês e pretende imunizar cerca de 9,2 milhões de cabeças 
em todo o Estado.

A projeção da Adapar é atingir um índice de vaci-
nação acima de 95% do rebanho estadual. Para isso, 
o órgão intensificou a fiscalização dos procedimentos 
nas propriedades e a movimentação de animais no Es-
tado. Para maior eficiência no período de vacinação, 
a agência conta com a colaboração dos Conselhos 
Municipais de Sanidade Animal (CSAs).

“A vacinação contra febre aftosa é quesito funda-
mental para a manutenção do status sanitário do Es-
tado junto aos órgãos internacionais. Os produtores 
paranaenses têm assumido o compromisso de aten-
der às suas responsabilidades”, ressalta Guilherme 
de Souza Dias, zootecnista do Departamento Técnico 
Econômico (DTE) da FAEP. 

As vacinas podem ser compradas em casas agro-
pecuárias. A dose da vacina é de 5 ml por animal, 
independente do peso e tamanho. Ao comprar o pro-
duto, o pecuarista deve pedir a nota fiscal e o compro-
vante de vacinação e atualização cadastral.

O produtor que não vacinar e/ou não comprovar a 
vacinação será multado de acordo com o número de 
cabeças não imunizadas, com um valor mínimo de 10 
Unidades Padrão Fiscal do Estado (UPFs), que equivale 
a R$ 91,57 cada uma. Ou seja, o pecuarista que possuir 
até 10 cabeças de gado será multado em R$ 915,70. 
Acima de 10 animais incide o valor mínimo da multa 
mais uma UPF por cabeça não vacinada.

A comprovação de vacina do rebanho pode ser pes-
soalmente ou online. No primeiro caso, o produtor preci-
sa entregar as duas vias do comprovante de vacinação e 
atualização cadastral e a nota fiscal da compra em uma 
das unidades locais da Adapar espalhados pelo Estado. Na 
forma online, basta acessar o site www.adapar.pr.gov.br,  
preencher o formulário e anexar os comprovantes. 

Fiscalização

A partir desta semana, nenhuma movimentação animal será 
permitida sem a vacinação e/ou comprovação da vacinação. A 
exceção será para os animais para abate. Os produtores têm 60 
dias para envio dos animais para o abate após a campanha. Todo 
esse processo é acompanhado pelos fiscais da Adapar.

Pecuaristas têm até o final do mês para imunizar os rebanhos de bovinos e 
bubalinos de todas as idades. Quem não comprovar terá que pagar multa
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O primeiro passo foi dado

No dia 26 de maio, durante sua 84ª Sessão Geral, realizada em 
Paris, a Organização Mundial da Saúde Animal (OIE) reconheceu o 
Paraná como Área Livre de Peste Suína Clássica. Isso significa que 
os 180 países membros da organização consideram que a doença 
está erradicada por aqui. Além do Paraná, foram certificados mais 
12 Estados (Acre, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato 
Grosso do Sul, Sergipe, Tocantins, São Paulo, Mato Grosso, Rio de 
Janeiro e Rondônia) e o Distrito Federal.

Essa não é a primeira vez que o Estado busca essa certifica-
ção. Em maio de 2015, Santa Catarina e Rio Grande do Sul obti-
veram este status, mas o Paraná ficou de fora. A rigor, o Estado 
já está livre da Peste Suína Clássica (PSC) desde 1994. Naquele 
tempo, apenas o Ministério da Agricultura Pecuária e Abasteci-

mento (Mapa) fazia esse reconhecimento. A OIE passou a certifi-
car esse status apenas no ano passado. Em 2005 a organização 
informou que passaria a fazer esse tipo de reconhecimento em 
2015, para que os países tivessem tempo para se adequar às 
regras. Em 2009 o Mapa publicou uma série de medidas para que 
os Estados se ajustassem aos critérios da organização.

Na opinião de produtores e especialistas, esse reconheci-
mento não deve abrir novos mercados, mas sim garantir os mer-
cados que já existem, no caso de algum país comprador de carne 
suína passar a pedir esta certificação, que até pouco tempo atrás 
não existia. Esse talvez seja o resultado mais interessante desta 
certificação: eliminar a possibilidade de criação de barreiras sa-
nitárias legais sobre os nossos produtos.

OIE reconhece o Paraná como área livre de Peste Suína Clássica, mas a medida 
que poderá abrir novos mercados e dar um ganho de competitividade à carne 
paranaense é a área livre de febre aftosa sem vacinação

SANIDADE ANIMAL

Por André Amorim
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A FAEP vem acompanhando de perto a questão sanitária da 
carne paranaense, participando das reuniões da OIE e trabalhan-
do internamente junto a autoridades estaduais e federais para 
tornar nossa carne mais competitiva no mercado internacional. 
Neste episódio não foi diferente: o assessor da presidência da 
FAEP e ex-secretário da Agricultura do Paraná, Antônio Poloni foi 
o único paranaense a participar da sessão geral da OIE.

Dentre os resultados positivos do novo status sanitário, Po-
loni destaca, além da garantia da manutenção dos mercados já 
existentes, a oportunidade de ganhar novos mercados no futuro 
quando atingirmos o status de Estado livre da febre aftosa sem 
vacinação. “Além disso, esse status de área livre de peste suína 
clássica pode nos favorecer no caso de ocorrer uma emergência 
sanitária em outro país exportador e nós conquistarmos os mer-
cados que ele atendia”, observa.

Aftosa sem vacinação

Apesar da nova certificação ser positiva, ela ainda é apenas 
mais uma etapa a ser cumprida para o reconhecimento da qua-
lidade da carne paranaense. O próximo passo é adquirir o status 
internacional de Área Livre de Febre Aftosa sem Vacinação. Essa, 
sim, será uma medida capaz de colocar a carne paranaense em 
mercados mais exigentes e que pagam mais pela qualidade, como 
Japão, Coréia do Sul e União Europeia. “A certificação da Peste 

Suína Clássica é, certamente, um passo importante, mas não é o 
suficiente para o que a cadeia suinícola pode e merece no Paraná”, 
destaca o secretário estadual de Agricultura, Norberto Ortigara.

Segundo ele, para que o Paraná conquiste esse reconheci-
mento é preciso enfrentar questões técnicas e políticas. No que-
sito técnico, falta instalar barreiras fixas nos limites interestadu-
ais para realizar a vigilância e contratar mais profissionais para a 
Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar). Foi realiza-
do um concurso para contratação de 200 profissionais, mas até 
o momento apenas 133 tomaram posse.

A questão política, segundo ele, refere-se a um descompasso 
do Paraná com o Mato Grosso do Sul no que se refere à capa-
cidade de ação dos órgãos de defesa sanitária. É muito comum 
que pecuaristas paranaenses utilizem territórios na região Sul do 
Estado vizinho para realizar cria e recria de gado, trazendo depois 
os animais para o Paraná, a fim de terminá-los. Desse modo, o 
ideal seria que os dois Estados buscassem juntos o status de 
área livre de febre aftosa sem vacinação. De outro modo, nossas 
fronteiras estariam fechadas para bovinos e suínos vindos de áre-
as que não foram certificadas.

Atualmente apenas Santa Catarina possui esse status em 
todo Brasil. Vale lembrar que os suínos não são vacinados - 
nem devem ser – contra a febre aftosa. O papel deles é o de 
“sentinelas”. Se existe algum sur to da doença, eles são os 
primeiros a adoecer e aler tam os produtores que existe risco 
para o gado.

SANIDADE ANIMAL
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De acordo com o presidente da Adapar, Inácio Kroetz, é per-
feitamente possível parar de vacinar, desde que seja feita vigilân-
cia efetiva. “O mundo já parou de vacinar há tempos, já se sabe 
que se pode conviver sem vacinação”, pontua. Na sua opinião, 
o rebanho paranaense é um patrimônio maior do que a receita 
obtida com a exportação. “Não fazemos defesa sanitária para 
exportação, mas quando tivermos um rebanho protegido, ele se 
exporta sozinho”, diz.

Dentre os entraves para a obtenção desse status, segundo Kro-
etz, está a estruturação do serviço de defesa sanitária e a união 
dos interesses do setor produtivo por esta causa. Pesa fortemente 
sobre o primeiro ponto a burocracia estatal. “Nem sempre o Esta-
do tem dinheiro na mão, é tudo muito burocrático, demora muito. 
Enquanto isso, o vírus se espalha”, pondera.

Uma das medidas que podem ajudar a ampliar essa estrutura 
de fiscalização é a Lei nº 18.669, sancionada em dezembro do 
ano passado, que estabelece que “Veículos transportando animais 
vivos de interesse da defesa agropecuária com valor comercial 
agregado destinados à cria, recria, engorda, reprodução ou abate 
deverão também, obrigatoriamente, parar nos postos de fiscaliza-
ção da Polícia Rodoviária Estadual em todo o Estado do Paraná”. 
A medida também prevê que, na falta de fiscais da Adapar nos 
postos da Polícia Rodoviária Estadual, o Estado pode definir um 
agente público substituto para avaliar a carga e a documentação, 

que poderia ser um policial rodoviário estadual. “Com isso vamos 
mais do que dobrar o número de postos fixos”, afirma Kroetz.

Outro requisito para manter o Paraná no caminho da certifi-
cação de área livre de febre aftosa sem vacinação é o inquérito 
soroepidemiológico, que indica como está a sanidade dos nossos 
rebanhos. Esse trabalho é feito a cada dois anos, são escolhidas 
cerca de 300 propriedades que tenham representatividade amos-
tral no Estado e em cada uma delas são colhidas amostras de 
sangue de 10 animais. Nos próximos meses a Adapar deve iniciar 
um novo inquérito como esse no Paraná. 

Frente internacional

Em outro front, a comunidade internacional se mobiliza para 
buscar soluções conjuntas para erradicar a febre aftosa do conti-
nente. Em abril deste ano, a Comissão Sul-Americana para a Luta 
Contra a Febre Aftosa (Cosalfa) reuniu-se no Uruguai para discutir 
medidas conjuntas para que os 13 países integrantes consigam 
eliminar a doença até 2020. 

Na ocasião, o grupo de nações elencou sete resoluções para 
intensificar o trabalho de combate à doença. Dentre as medidas 
estão a criação de um banco de vacinas para atender aos países 
membros no caso de uma emergência, a aplicação de uma car-
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tilha de orientação para que todos 
os países membros cumprirem os 
mesmos procedimentos. “Acredito 
que nos próximos três anos va-
mos avançar bastante neste tema, 
principalmente o Paraná, onde 
falta muito pouco para obter esse 
status, apenas umas questões téc-
nicas”, afirma Antônio Poloni, que 
participou do evento.

Outra boa novidade vem da 
última sessão geral da OIE. Se-
gundo Poloni, na ocasião houve 
um avanço no posicionamento do 
continente americano, na qual um 
país passou a falar por todos os 
integrantes do continente. “Isso 
é muito positivo, pois representa 
uma homogeneização dos proce-
dimentos em escala continental. 
Isso já ocorre na União Europeia 
e na África há muito tempo”, afir-
ma. Segundo ele, com isso há uma 
maior união de esforços na ques-
tão sanitária, que no futuro também 
irá favorecer questões comerciais 
entre os países. 

Importância
econômica da
suinocultura

A importância da suinocultura na 
economia paranaense é outro motivo 
para cuidar cada vez melhor da sanida-
de dos nossos rebanhos. O Estado tem 
o terceiro maior plantel do Brasil, mas é 
o primeiro em número de abates. Isso 
porque muitas empresas e cooperativas 
instalaram seus frigoríficos e unidades 
de processamento no Paraná, trazendo 
animais de outros Estados para serem 
abatidos aqui.

De acordo com o presidente da 
Associação Paranaense de Suinoculto-
res, Jacir José Dariva, o plantel para-
naense soma 5,7 milhões de cabeças, 
sendo 320 mil matrizes. O número de 
produtores comerciais, segundo o De-
partamento de Economia Rural (Deral) 
da Secretaria Estadual de Agricultura e 

Abastecimento (Seab), gira em torno 
de 30 mil. Já os produtores ocasionais, 
que produzem de forma mais artesanal 
e para consumo próprio, somam 105 
mil, totalizando um universo de 135 mil 
suinocultores.

O suíno representa 6,21% do Valor 
Bruto de Produção (VBP) do Estado, 
com R$ 4,38 bilhões. Trata-se do 6º 
maior VBP do Paraná. Dentre os princi-
pais municípios produtores Toledo apa-
rece em primeiro lugar, com 16,16% do 
VBP da suinocultura paranaense, segui-
do de Marechal Cândido Rondon, com 
6,51% e Nova Santa Rosa com 3,97%.

Segundo Dariva, o setor suinícola do 
Paraná vinha crescendo num ritmo in-
tenso nos últimos anos. “Se continuás-
semos assim seríamos os primeiros do 
Brasil, mas com essa questão do preço 
do milho o pessoal tirou o pé do ace-
lerador”, observa, referindo-se ao alto 
preço do grão, principal componente da 
ração dos animais. 
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