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Missão norte-americana avalia 
sistema de defesa sanitária voltado à 

avicultura no RS

Secretaria 
de 

Agricultura 
RS

Membros do Serviço Veterinário Oficial dos Estados Unidos (APHIS/USDA)
estiveram na Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural
(Seapdr), na terça-feira (2/8), para verificar o funcionamento e a estrutura do
sistema de defesa e vigilância agropecuária voltado ao setor avícola do Rio
Grande do Sul. Atualmente, os EUA não importam nem carne de frango e nem
ovos produzidos no Brasil.

USDA anuncia ação para declarar a 
Salmonella um adulterante

Avicultura 
Industrial

O Serviço de Inspeção e Segurança Alimentar (FSIS) do Departamento de
Agricultura dos EUA (USDA) anunciou que vai declarara Salmonella como
adulterante em produtos de frango cru empanado e recheado.
“A segurança alimentar está no centro de tudo o que o FSIS faz”, disse o
secretário de Agricultura, Tom Vilsack. “Essa missão nos guiará, pois este
importante primeiro passo lança uma iniciativa mais ampla para reduzir as
doenças de Salmonella associadas às aves nos EUA”
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https://www.aviculturaindustrial.com.br/imprensa/usda-anuncia-acao-para-declarar-a-salmonella-um-adulterante/20220802-083553-b061#:~:text=Em%20outubro%20de%202021%2C%20o,produtos%20espec%C3%ADficos%20de%20aves%20cruas.
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Adagro alerta sobre novo foco de peste 
suína clássica no Ceará

Adagro PE

A Agência de Defesa e Fiscalização Agropecuária do Estado de Pernambuco (Adagro) alerta
produtores e comerciantes sobre um novo foco de peste suína clássica (PSC) notificado na
região de Chaval, localizada no Ceará. Para garantir a segurança alimentar da população e
manter o rebanho de suídeos protegido, a Adagro mantém a Portaria Nº 024/2019 que
proíbe a entrada, circulação e comercialização de suídeos, produtos e seus subprodutos
originários de regiões onde há registro de PSC.

Cientistas desenvolvem tecnologia que 
restaura função celular em porcos após a 

morte
CNN Brasil

Pesquisadores da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, conseguiram restaurar a
circulação sanguínea e outras funções celulares de porcos uma hora após a morte. A
pesquisa foi publicada nesta quarta-feira (3) na revista científica Nature.
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https://www.adagro.pe.gov.br/11-link-externo/blog/1539-adagro-alerta-sobre-novo-foco-de-peste-suina-classica-no-ceara
https://www.cnnbrasil.com.br/saude/cientistas-desenvolvem-tecnologia-que-restaura-funcao-celular-em-porcos-apos-a-morte/
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Mais de 2 mil bovinos em situação 
irregular são interceptados nas 
fronteiras da Bolívia e Paraguai 

durante operação conjunta

Gov.br

A ação de fiscalização agropecuária ocorreu de forma conjunta entre o Mapa
e a Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal do Mato Grosso do
Sul (Iagro). Durante a operação, foram fiscalizados 96.147 animais, dos quais
mais de 2 mil bovinos se encontravam em situação irregular. Também foram
apreendidas 2,9 toneladas de produtos de origem animal irregulares, duas
embalagens de produtos de uso veterinário proibidos e duas de agrotóxicos
ilegais. Na oportunidade ocorreram fiscalizações em 39 propriedades rurais e
135 veículos. Foram interditadas duas embarcações e dois estabelecimentos
comerciais.
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https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/noticias-2022/mais-de-2-mil-bovinos-em-situacao-irregular-sao-interceptados-nas-fronteiras-da-bolivia-e-paraguai-durante-operacao-conjunta
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Pesquisa realizada no RN encontra 
primeiro caso de cavalo infectado 

com protozoário da Doença de 
Chagas no Brasil

G1

Uma pesquisa realizada por um médico-veterinário do Rio Grande do Norte
encontrou o primeiro caso, no Brasil, de um cavalo infectado com o
protozoário Trypanosoma cruzi, responsável pela Doença de Chagas. Esse
também é um dos primeiros casos descritos pela ciência no mundo.
A pesquisa também localizou caprinos e ovinos infectados pelo mesmo
agente.
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https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2022/08/04/pesquisa-realizada-no-rn-encontra-primeiro-caso-de-cavalo-infectado-com-protozoario-da-doenca-de-chagas-no-brasil.ghtml



