Ações realizadas em 2007
No ano de 2007 foi marcado pelo trabalho do Grupo Operacional formado pela
entidades parceiras na condução das estratégias visando o aprimoramento do Sistema de
Defesa Agropecuária do Estado do Paraná. Participaram deste Grupo Operacional
representantes do MAPA, SEAB, FAEP, FUNDEPEC, OCEPAR e EMATER. Como
primeira ação concreta deste Grupo Operacional foi a promoção de um Encontro no
Hotel Mabú em Curitiba no dia 14/05/2007, com a participação de lideranças de
diversos setores do setor produtivo e do governo do Estado do Paraná. Na ocasião as
principais entidades ligadas ao agronegócio paranaense estiveram presentes inclusive o
Ministro da Agricultura, o Secretário Nacional da Defesa Agropecuária, Secretário de
Estado da Agricultura, e diretores das principais indústrias de carnes suínas, bovinas, de
aves e de lacticínios do Estado do Paraná. Estiveram presentes também lideranças das
entidades do setor produtivo como: OCEPAR, SINDILEITE, SINDIAVIPAR, APS....
Nesta ocasião foram feitas explanações que informaram as ações que estão sendo
realizadas por parte do Ministério da Agricultura para sanear o Estado do Paraná e toda
a América da ameaça da Febre Aftosa. Foi feita uma profunda reflexão das razões que
levaram ao episódio de 2005 e dos prejuízos causados. Na ocasião diversas lideranças
das indústrias do Paraná se manifestaram, se colocando à disposição para contribuir
num Plano de Ação efetivo a ser desenvolvido por uma parceria público privada. Esta
mesma reflexão foi realizada também no ambiente da Secretaria de Estado de
Agricultura com todos os técnicos do MAPA e SEAB. Na ocasião também diversas
lideranças se mostraram favoráveis a necessidade de se fazer um esforço conjunto e
ordenado com objetivos claros e definidos. O FUNDEPEC na liderança deste processo
intensificou suas ações, no sentido de pressionar o Governo do Estado para a
contratação de técnicos para preencher as lacunas existente no interior, pois diversas
Unidade Veterinárias Locais, inclusive em municípios de fronteiras se encontram
desfalcadas
de
Médicos
Veterinários
oficiais.
O FUNDEPEC por uma decisão do Grupo Operacional promoveu visitas a diversas
regiões do Estado com o objetivo de promover uma levantamento da realidade de
funcionamento dos Conselhos Municipais e Intermunicipais de Sanidade Agropecuária.
Outra ação desenvolvida pelo FUNDEPEC, também por decisão do Grupo Operacional
foi a montagem de um Grupo de Trabalho com técnicos de diversas entidades públicas e
privadas para montar um amplo Projeto de Educação Sanitária a ser implementado no
Estado do Paraná. Das reflexões deste Grupo de Trabalho o Programa de Educação
Sanitária foi dividido em três grandes projetos que estão sendo desenvolvidos, sendo
eles: Programa de Promoção da Sanidade Agropecuária, que tem por objetivo definir
estratégias para dar suporte através da educação sanitária aos programas oficiais em
andamento. O segundo é o Projeto de Educação Não Formal que visa capacitar técnicos
públicos e privados, produtores e trabalhadores rurais em questões relacionadas à
sanidade agropecuária. E o terceiro é o Projeto de Educação Formal que objetiva a
inclusão a questão sanidade como tema transversal a ser contemplado em todos os
níveis da educação forma. As estratégias e ações de todos estes projetos estão sendo
desenvolvidos para serem executados no ano de 2008. Outra ação decidida pelo Grupo
Operacional e executada pelo FUNDEPEC, foi a realização de uma Oficina de Trabalho
com o objetivo de diagnosticar com a maior precisão possível a atual situação do

sistema de defesa agropecuária. Tal Oficina foi aplicada pelo IICA ? Instituto
Interamericano de Cooperação para a Agricultura e trouxe valiosas informações, que
tornaram mais claras a real situação do Sistema de Defesa Agropecuária do Estado do
Paraná.
Também os membros do Grupo Operacional juntamente com o Secretário de Estado de
Agricultura com seus assessores mais próximos para questões sanitárias fizeram visita
técnica ao Estado de Santa Catarina, no sentido de conhecer e avaliar quais as
estratégias adotadas que culminaram com o reconhecimento daquele estado como livre
de Febre Aftosa sem vacinação. Como conclusão das várias informações colhidas nesta
visita, foi que a ampla e profunda parceria público-privada estabelecida naquele estado,
com disposição técnica, política e financiamento de ambos os segmentos. Tal conduta
foi a grande responsável pelos avanços sanitários e consequentemente econômicos
alcançados naquele estado. Outra iniciativa do FUNDEPEC foi a promoção em
conjunto com o DEFIS/SEAB de reuniões nas quatro regiões que estão com índices de
vacinação abaixo da média do Estado, buscando conscientizar a comunidade da
importância da máxima cobertura vacinal dos rebanhos e das propriedades neste
momento em que o Estado pretende resgatar o ?status? de livre de Febre Aftosa com
Vacinação. A convocação da comunidade faz parte também da estratégia de revitalizar
os Conselhos Municipais de Sanidade Agropecuária ? CSA´s em toda a região.
O FUNDEPEC tem manifestado a necessidade de entrosamento entre o Governo do
Estado e a iniciativa privada, para o desenvolvimento de ações conjuntas, mas que só
poderia ocorrer no momento em que o Estado cumprisse a sua parte no reforço do
sistema de defesa, com a contratação de novos técnicos, que se dará em meados de
novembro de 2007. À partir da confirmação da contratação dos técnicos a FAEP e o
SENAR prontamente responderam para participar ativamente na capacitação dos novos
técnicos com todo seus recursos instrucionais. Outra ação já programada para início de
2008 é a capacitação dos conselheiros e das diretorias dos CSA´s que estão se
reestruturando no Estado à partir de um programa que está sendo desenvolvido nas
regiões de Guarapuava, União da Vitória e Laranjeiras do Sul e Ponta Grossa na região
Central do Estado.

