Ofício n. 3/PNEFA/SEMAGRO/2020
Campo Grande/MS, 9 de Julho de 2020.

Senhor Presidente,

O Estado do Mato Grosso do Sul compõe o BLOCO IV, juntamente com os Estados da Bahia,
Distrito Federal, Espirito Santo, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo,
Sergipe, Tocantins manifestou o compromisso de cumprimento do cronograma e metas
estabelecidas pelo Plano Estratégico do Programa Nacional de Febre Aftosa (PNEFA-2017
/2026) por intermédio do Ofício GAB/GOV/MS n. 157/2018, além da criação do Comitê Gestor,
conforme estabelece o Plano, através do Decreto Estadual nº 15.067/2018.
A Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal - IAGRO vem trabalhando
arduamente, com intuito de fortalecer o sistema de defesa, em atenção às recomendações do
Plano Estratégico, e se adequando para enfrentar esses novos desafios, objetivando cumprir o
calendário preestabelecido para as unidades federativas que compõe o BLOCO IV.
Assim sendo, solicitamos a Vossa Excelência agendamento em sessão plenária, para
apresentação da evoluçao do Plano aos Deputados dessa egrégia casa, fortalecendo ainda
mais as ações do referido Plano Estratégico.
Na oportunidade, este Secretário de Estado e Presidente do Comitê Gestor, realizará a
abertura da reunião e a apresentação do plano será realizada pelo Diretor-Executivo da
IAGRO, Daniel de Barbosa Ingold.
Certo de contar com vossa atenção, faço votos de elevada estima consideração.
Atenciosamente,

JAIME ELIAS VERRUCK
Presidente do Comitê Gestor do Plano Estratégico Estadual do Programa Nacional de Erradicação e Prevenção da Febre
Aftosa 2017 a 2026
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Presidente
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Reportamo-nos ao “Plano Estratégico do Programa Nacional de Febre Aftosa – PNEFA DO
MAPA”, que tem por objetivo principal criar e manter condições sustentáveis para garantir o
status de país livre da febre aftosa e ampliar as zonas livres de febre aftosa sem vacinação,
protegendo o patrimônio pecuário nacional e gerando o máximo de benefícios aos atores
envolvidos e à sociedade brasileira, com previsão para ser executado no Brasil nos próximos
10 anos, cujo cronograma para a transição do “status sanitário” prevê que a última etapa de
vacinação ocorra em maio de 2021.

