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Avicultura
FATO

Milhares de aves marinhas migrantes
mortas aparecem na costa do
Canadá, suspeita de gripe aviária

Mapa prorroga prazo para
abatedouro adequar instalações

FONTE

COMENTÁRIOS

Reuters

As carcaças de milhares de aves marinhas migrantes chegaram à costa leste do
Canadá nesta semana e descobertas preliminares mostraram que as aves
morreram de gripe aviária. O Canadá está conduzindo mais investigações para
confirmar que as mortes de aves marinhas estão ligadas à gripe aviária, disse
Peter Thomas, biólogo da vida selvagem do centro.

Avicultura
Industrial

O Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA) publicou uma
nova portaria alterando o prazo estabelecido no art. 59 da Portaria Nº 365, de
16 de julho de 2021, que aprova o Regulamento Técnico de Manejo Pré-abate e
Abate Humanitário e os métodos de insensibilização autorizados.
Os estabelecimentos de abate registrados junto ao Departamento de Inspeção
de Produtos de Origem Animal da Secretaria de Defesa Agropecuária do
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, terão até 1º de fevereiro
de 2023 para adequarem suas instalações, equipamentos e programas de
autocontrole às novas disposições.
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ABPA quer promoção mais agressiva de
estados livres de aftosa sem vacinação

FONTE

COMENTÁRIOS

Globo Rural

A indústria de carne suína quer que o governo adote ações mais "agressivas" na promoção
do status sanitário de livre de aftosa sem vacinação obtido por Paraná e Rio Grande do Sul.
Pouco mais de um ano depois de receberem essa condição, os dois estados ainda não têm
o reconhecimento de países importadores. A ABPA está preparando um ofício a ser
entregue ao governo federal no próximo SIAVS. O documento, segundo o presidente da
Associação, Ricardo Santin, listará uma série de medidas a serem tomadas para garantir a
competitividade da indústria brasileira de proteína animal no mercado internacional
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Minerva vê risco sanitário como
entrave injustificado para comércio
de carne bovina

UE: projeto visa produção de leite
mais resiliente e sustentável

FONTE

COMENTÁRIOS

Forbes

Barreiras ligadas a temas de saúde animal continuam a representar entraves
ao comércio global de carne bovina, disse o diretor de Relações Institucionais
da Minerva, João Sampaio, hoje (27). Para dar um exemplo, Sampaio citou a
Turquia, que se recusa a importar carne bovina do Brasil, mas compra gado
vivo do país.

MilkPoint

O projeto R4D, que é financiado pelo programa EU Horizon 2020, foi lançado
em janeiro de 2021. Durante os três anos em que o projeto está em execução,
18 organizações de 15 países europeus – incluindo Departamento de
Zootecnia, Universidade de Aarhus – cooperam para melhorar a
sustentabilidade e resiliência da produção leiteira europeia.
Para atingir este objetivo, os 18 parceiros em R4D criaram uma rede que
permite a troca de conhecimento prático e científico entre produtores de leite
europeus, pesquisadores e outras partes interessadas relevantes.
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