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PNEFA – Plano Estratégico 2017 – 2026 
3a Reunião do Bloco I – Rio Branco - AC – 27 e 28 de junho de 2018 

Estados do Bloco I (AC e RO) 
Convidados (AM, MT, Bolívia e Peru) 

Compromissos pactuados na III Reunião do Bloco I – Rio Branco /Acre 
Prazo até Ações Principal responsável 
31/12/2018 Reafirmar os compromissos da I Reunião do Bloco I não concluídos ou não informados, sob a 

responsabilidade do setor privado, e informar as medidas adotadas aos respectivos Grupos Gestores 
Estaduais e Grupo Gestor Nacional. 

Setor Privado, sob liderança 
da CNA e das Federações de 
Agricultura do AC, AM, MT e 

RO 
31/12/2018 Reafirmar os compromissos da I Reunião do Bloco I não concluídos, sob a responsabilidade do serviço 

veterinário oficial, e informar as medidas adotadas aos respectivos Grupos Gestores Estaduais e Grupo 
Gestor Nacional. 

SVO AC, AM, MT e RO. 

31/07/2018 Providenciar manifestação formal do Governador ao MAPA, quanto ao seu compromisso com a 
implementação das ações e metas prevista no Plano Estratégico do PNEFA, para última etapa da 
erradicação da febre aftosa na região.  

SVEs do AC, MT e RO 

31/08/2018 Identificar as ações do Plano Estratégico com implementação aplicável em cada estado, elencar e 
executar as atividades correspondentes, guardando a devida correspondência com os prazos e metas do 
referido Plano, e estimar os custos das ações elencadas em cada estado 

Equipes Gestoras de AC, AM, 
MT e RO 

31/08/2018 Avaliar termos de cooperação existentes ou firmá-los entre serviços veterinários estaduais, de forma a 
amparar ações conjuntas regulares entre estados 

SVEs de AM, RO e MT 

31/08/2018 Providenciar as informações necessárias para as análises junto com a USP, para finalizar a delimitação da 
primeira zona de transição de status para febre aftosa no bloco I. 

SVEs do AC, AM, MT e RO 

15/12/2018 Realizar Fóruns Estaduais para discutir ações do Plano Estratégico do PNEFA Equipes Gestoras do AC e RO 

 



31/12/2018 Incentivar os gestores dos fundos estaduais criados, públicos ou privados, a manterem gestões na 
perspectiva de reverem suas estratégias de arrecadação, contemplando outros setores que ainda não 
contribuem, para aumentar suas reservas financeiras, contribuírem com a vigilância e permitir 
transferências voluntárias emergenciais, se necessário 

Equipes Gestoras do AC e RO 

31/12/2018 Criar setores/equipes vinculadas diretamente as Unidades Centrais dos SVEs para suporte técnico ao 
nível local, particularmente às UVLs identificadas com maior deficiência 

SVEs do AC, AM, MT e RO 

31/12/2018 Criar ou fortalecer setores/equipes de trânsito nas Unidades Centrais dos SVEs SVEs do AC e RO 
31/12/2018 Criar ou fortalecer setores ou equipes de epidemiologia nas Unidades Centrais dos SVEs SVEs do AC e RO 
31/12/2018 Criar ou fortalecer setores ou equipes de suporte ao cadastro vinculadas as Unidades Centrais dos SVEs, 

para apoiar e coordenar os trabalhos das UVLs 
SVEs do AC e RO 

31/12/2018 Concluir a atualização cadastral de propriedades, produtores e explorações pecuárias com animais 
susceptíveis à febre aftosa, com geolocalização de todas propriedades rurais envolvidas. Regiões fluviais 
especificas no Acre e Amazonas serão tratadas de forma particular, com perspectiva de conclusão em 
28/02/2019. 

SVEs do AC, RO, AM e MT 
(municípios a serem 

contemplados com a zona de 
transição I) 

31/12/2018 Informatizar o cadastro de propriedades rurais com animais susceptíveis e a movimentação animal, com 
integração à base de dados nacional gerenciada pelo MAPA. No caso do AM, integrar à base nacional, 
pelo menos, os municípios contemplados com a zona de transição I. 

SVEs de RO e AM 

31/12/2018 Concluir a elaboração de planos de ações e avançar com a implementação das medidas neles previstas 
para atender às recomendações das últimas auditorias Quali-SV em cada estado 

SVEs de AC, AM e RO 

31/03/2019 Realizar a próxima reunião ordinária do Bloco I de estados SVO de RO 
  


