Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Secretaria de Defesa Agropecuária
Departamento de Saúde Animal

PNEFA – Plano Estratégico 2017 – 2026
I Reunião do Bloco III – Natal - RN – 8 a 10 de maio de 2018
Estados do Bloco III (AL, CE, MA, PB, PE, PI e RN).
Estados convidados: BA, SE e TO

Compromissos pactuados na I Reunião do Bloco III
Prazo até

Ações

Principal
responsável

31/05/2018

Constituir, regulamentar e operacionalizar as Equipes Gestoras do Plano Estratégico em cada estado e
comunicar ao DSA
Atuar junto à SFA/MA para que estabeleça fluxo contínuo das informações que precisam ser repassadas à
AGED
Providenciar reunião com o Governador de cada Estado para reforçar a necessidade dos compromissos
institucionais com a implementação das ações e metas prevista no Plano Estratégico do PNEFA, para última
etapa da erradicação da febre aftosa na região.
Articular reunião em Brasília com o Banco do Nordeste a respeito do programa Pronaf, que exige do
produtor a abertura de cadastro no SVE e apresentação de GTA para lhe conceder empréstimo, o que está
comprometendo o cadastro de propriedades e explorações pecuárias nos SVEs
Articular reunião com o Ministério da Ciência e Tecnologia para que possamos ter condições de internet nas
regiões com carência e assim possamos avançar com as conexões dos escritórios do SVO Brasileiro.
Identificar as ações do Plano Estratégico com implementação aplicável em cada estado, elencar e executar
as atividades equivalentes, guardando a devida correspondência com os prazos e metas do referido Plano, e
estimar os custos das ações elencadas em cada estado
Avaliar termos de cooperação existentes ou firmá-los entre serviços veterinários estaduais, de forma a
amparar ações conjuntas regulares entre estados, particularmente nas divisas de (SE e AL), (BA, PI, PE e AL)
e (TO, PI e MA).
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Avaliar de maneira mais detalhada as fronteiras entre blocos, em conjunto (SE e AL), (BA, PI, PE e AL) e (TO,
PI e MA) e focados no cadastro de propriedades e rebanhos, vulnerabilidades, situação e compartilhamento
das estruturas de fiscalização, visando delimitação final e implantação da futura zona livre sem vacinação do
bloco III. Pernambuco coordenará reunião com Bahia e Piauí. Maranhão sediará reunião com Tocantins e
Piauí. Alagoas sediará reunião com Sergipe e Bahia. Os SVEs dos Estados sede informarão ao DSA a datas de
suas reuniões.
Promover treinamentos em vigilância da peste suína clássica nos estados, com apoio do DSA

15/12/2018

Realizar Fóruns Estaduais para discutir ações do Plano Estratégico do PNEFA

31/12/2018

Instigar os gestores dos fundos estaduais criados, públicos ou privados, a reverem suas estratégias de
arrecadação, incluindo outros setores que ainda não contribuem, para aumentar suas reservas financeiras, e
sua regulamentação de uso dos recursos quando necessário, se for o caso.
Criar setores/equipes nas Unidades Centrais dos SVEs para suporte técnico ao nível local, particularmente às
UVLs identificadas com maior deficiência
Criar ou fortalecer setores/equipes de gestão do trânsito nas Unidades Centrais dos SVEs
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Criar ou fortalecer setores ou equipes de epidemiologia/sistemas de informação nas Unidades Centrais dos
SVEs
Criar ou fortalecer setores ou equipes de suporte ao cadastro, para apoiar e coordenar os trabalhos das
UVLs
Criar ou fortalecer setores ou equipes de educação e comunicação social em saúde animal
Promover treinamentos de equipes dos SVEs para aplicação da ferramenta Quali-SV nas auditorias internas
dos SVEs
Realizar a próxima reunião do bloco III de estados
Avançar com a implementação das medidas previstas nos planos de ações em execução, elaborados para
atenderem às recomendações das últimas auditorias Quali-SV em cada estado
Atualizar o cadastro de todas as espécies susceptíveis, particularmente de suínos e pequenos ruminantes,
completando o geolocalização das propriedades rurais, priorizando as ações em áreas críticas e a partir das
fronteiras ou divisas de estados com potencial para se tornarem limites de zona livre sem vacinação
Informatizar o cadastro de propriedades rurais e controle de trânsito animal onde faltar, integrando-o no
âmbito estadual e nacional, para o envio completo e regular das informações à PGA
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