
ATA 2º FÓRUM ESTADUAL- GOIÁS LIVRE DE FEBRE AFTOSA SEM VACINAÇÃO 

• Área Responsável pelo EVENTO: EQUIPE GESTORA ESTADUAL- EGE-GO 

• Nome do Projeto:2º FÓRUM ESTADUAL GOIÁS LIVRE DE FEBRE AFTOSA SEM 

VACINAÇÃO. 

• Link da Gravação: www.youtube/seapagoias 

Data        Horário de Início Horário de Término     Local 

11/12/2020 14h00                     18h00          Videoconferência - link da gravação – 

www.youtube.com/seapagoias 

  

PARTICIPANTES 

Lista anexa. 

  

RELATO DO FÓRUM  

Descrição 

 ESTE EVENTO  FOI GRAVADO - ACESSE PELO LINK CITADO ACIMA 

  

ABERTURA 

Início dos trabalhos pela cerimonialista Alexandra Lacerda. 

Representado a FAEG e seu Presidente, o Sr. Marcelo Lessa dá as boas-vindas e deseja um bom 

evento para todos. 

Na sequência o Superintendente Federal de Agricultura em Goiás, Sr. José Eduardo França, cita 

o lançamento do Plano Estratégico do PNEFA, de 2017 a 2026 e os objetivos do plano. Destaca 

a conquista de 2018 de todo o país livre de febre aftosa com vacinação, destaca a importância 

dos produtores e sua responsabilidade para os avanços do plano. Deseja à todos um bom 

evento.   

O Sr. José Essado Neto, Presidente da Agrodefesa, dá as boas-vindas, cita os avanços do plano 

pela Agrodefesa, a importância dos partícipes do processo, o apoio do Governador do estado e 

das entidades, e ressalta que o desafio e meta do Estado é conquistar o status de livre de febre 

aftosa sem vacinação. 

O Sr. Antônio Flávio Camilo, representando o FUNDEPEC-GO, dá as boas-vindas, cita o trabalho 

da EGE, destaca a necessidade de apoio e participação de todos os envolvidos, destaca que o 

FUNDEPEC-GO é partícipe e parceiro nesse processo. 

O Presidente da EMATER-GO Pedro Leonardo de Paula Rezende, relata a importância da 

retirada da vacinação e abertura de novos mercados. Cita que trará benefícios também para os 

pequenos produtores e toda a cadeia agroprodutiva. Destaca o trabalho de fiscalização da 

Agrodefesa e cita que será cada vez mais importante esse trabalho e a vigilância tanto do 

serviço oficial quanto dos produtores.  Parabeniza o evento e coloca a EMATER à disposição.   



O Secretário de Estado da SEAPA, Antônio Carlos de Souza Lima Neto, cumprimenta todas as 

autoridades e participantes. Cita o apoio do Governador na missão frente a SEAPA e no 

processo de tornar Goiás livre de Febre Aftosa sem vacinação. Lembra que o estado está há 25 

anos sem ocorrência da doença, e que isso denota a evolução da pecuária goiana e o 

compromisso do Estado. 

Parabeniza os produtores goianos, que promovem o desenvolvimento da pecuária no Estado e 

cita o trabalho de todos, a integração entre as entidades da equipe gestora e as demais 

entidades . 

Cita o Plano Estratégico e as ações que são realizadas, e cita a Agrodefesa que vem se 

empenhando nas ações do Plano. Cita, também, o FUNDEPEC que tem contribuído para atingir 

os objetivos e agradece a todos que participam desse processo, e deseja um bom evento para 

todos.  

PALESTRAS 

A cerimonialista   Alexandra Lacerda, convida a primeira palestrante da tarde, a Sra. Ana Carla 

Vidor, auditora fiscal federal agropecuária, lotada na DIFA para abordar o tema “Situação da 

Febre Aftosa e os avanços do Plano Estratégico no Brasil. ” 

Na sequência o fiscal estadual agropecuário, Sr.  Antônio do Amaral Leal, da Agrodefesa com o 

tema “ Ações para implantação do Plano Estratégico no Estado de Goiás. ”    

 A terceira palestra da tarde, foi proferida pele diretor executivo do FUNDEPEC-GO, Sr. Uacir 

Bernardes, com o tema “ Fundos privados e sua atuação no Plano Estratégico”.  

Encerrando o ciclo de palestras do Fórum os médicos veterinários   Marcelo Penha e Antônio 

Pinto discorreram sobre o tema “Sistema FAEG do campo à cidade. ” 

Após o encerramento das palestras a cerimonialista convida o moderador do Fórum Sr. Uacir 

Bernardes para encaminhamento das perguntas recebidas pelo “chat” de transmissão do 

evento para os palestrantes. Foram encaminhadas, quatro perguntas, sendo a primeira para a 

Sra. Ana Carla Vidor, a segunda para o Sr. Antônio Amaral, a terceira para o Sr. Uacir Bernardes 

e a quarta pergunta para os representantes da FAEG, Srs. Marcelo Penha e Antônio Pinto. 

O moderador do evento, Sr. Uacir Bernardes, encerra o ciclo de perguntas e agradece a todos. 

 

ENCERRAMENTO 

A cerimonialista Alexandra Lacerda, informa que a transmissão do Fórum foi gravada e estará 

disponível no link do youtube da SEAPA e ficará à disposição de todos, convida todos os 

participantes, para seguir as redes sociais das instituições que compõe a EGE, agradece as 

autoridades, palestrantes e participantes e finaliza o evento.   

 

 

  PARA TER ACESSO À INTEGRA DO FÓRUM , ACESSAR O LINK DA GRAVAÇÃO - 

www.youtube.com/seapagoias  

 


