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Agricultura terá programa para erradicação do 
vírus clássico da peste suína
O Ministério da Agricultura lançará, até junho, um programa para erradicar no Brasil a peste 
suína clássica. Ao contrário do resto do Brasil, parte do Nordeste e da região Norte não são 
consideradas áreas livres da doença.

Na última terça-feira, 26, foi publicado no Diário Oficial da União a Portaria nº 40, que constituiu 
um grupo de trabalho com o objetivo de elaborar a proposta do Plano Estratégico para a 
Erradicação da Peste Suína Clássica (PSC) dos Estados de Alagoas, Amapá, Amazonas, Ceará, 
Maranhão, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Roraima.

"O grupo de trabalho terá de apresentar até junho um documento final contendo as diretrizes 
do plano a ser executado nos 11 estados, pois pretendemos erradicar esta enfermidade do 
território nacional. Será um programa de vários anos, assim como o de febre aftosa", disse o 
secretário de Defesa Agropecuária, José Guilherme Leal, em nota.

Segundo ele, as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste e alguns Estados nordestinos como a 
Bahia e Sergipe já são considerados áreas livres de PSC. Barreiras de fiscalização são montadas 
nas divisas dos Estados para impedir o trânsito de animais.

"A erradicação da peste suína clássica é muito importante, porque a introdução do vírus na 
área livre da doença teria o efeito de cancelar a certificação obtida pelo País e, com isso, 
paralisar as exportações exportações brasileiras de suínos", avalia o ministério.
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ANOTE EM SUA AGENDA

INFORME CSP

Prezados Senhores Consorciados e Fornecedores,

Atenção!

Na próxima segunda-feira (08/04), inicia-se a Tomada de Preços de Medicamentos, 
Vacinas, Material de Limpeza e Material de Inseminação Artifical;

Caso tenha dúvidas ou queira mais informações, por favor, entre em conato.

Atenciosamente,
Equipe APCS/CSP

Medicamentos
Consorciado 08 a 12/04/2019

Prazo para entrega das planilhas

16 a 23/04/2019
Prazo para retorno das cotações

03/06 a 30/08/2019

Fornecedor

Entregas

A Maria Fernanda Praes da Biosyn Saúde Animal, já fez
sua inscrição para o Workshop & Bate Papo do dia 26/04.
Veja o vídeo abaixo que ele nos enviou sobre o evento.

Faça também a sua inscrição: 
www.apcs.com.br

26/04/2019
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POLÍTICA INTERNACIONAL

Clima e conflitos sujeitarão milhões a crise 
alimentar em 2019, diz FAO
ROMA (Thomson Reuters Foundation) - Crises alimentares afetarão dezenas de milhões de 
pessoas de todo o mundo neste ano, alertaram pesquisadores nesta terça-feira, sendo que 
guerras, eventos climáticos extremos e problemas econômicos já deixaram mais de 113 
milhões de pessoas necessitadas em 2018.

Os conflitos e a insegurança foram responsáveis pela situação de desespero enfrentada por 74 
milhões de pessoas, ou dois terços dos afetados, no ano passado, disse a Rede Global contra 
Crises Alimentares em seu relatório anual.

Entre os membros da Rede estão o Programa Mundial de Alimentos, da ONU, a Organização 
das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) e a União Europeia .

O estudo analisa 53 países usando uma escala de cinco fases, na qual a terceira é classificada 
como crise, a quarta como emergência e a quinta como surto de fome/catástrofe.

Luca Russo, analista sênior de crises alimentares da FAO, alertou que milhões mais correm o 
risco de chegarem ao nível três e além.

"As 113 milhões são o que chamamos de ponta do iceberg. Se você olhar os números mais 
abaixo, há pessoas que não sofrem de insegurança alimentar, mas que estão próximas", disse 
Russo à Thomson Reuters Foundation.

Estas pessoas, que somam outras 143 milhões, estão "tão frágeis que só é preciso um pouco 
de seca" para entrarem em uma crise alimentar, disse.

"A menos que trabalhemos substancialmente com estas pessoas e retiremos alguns dos 
catalisadores que podem levá-las a uma situação pior, os números totais provavelmente 
aumentarão", acrescentou.

Dos países que sofreram com crises alimentares em 2018, o mais afetado foi o Iêmen, onde 
quase 16 milhões de pessoas precisam de ajuda alimentar urgente depois de quatro anos de 
guerra, seguido pela República Democrática do Congo, com 13 milhões, e o Afeganistão, com 
10,6 milhões.

Por mais duras que sejam estas situações, elas seriam piores sem assistência humanitária 
internacional -- estimativas mostram que o número de famintos no Iêmen teria chegado a 20 
milhões de pessoas, afirmou Russo.

Este é o terceiro ano consecutivo em que o número de pessoas passando por crises 
alimentares passou de 100 milhões, mas ainda está ligeiramente menor do que o de 2017, 
quando 124 milhões precisaram de ajuda.

                  Fonte: Notícias Agrícolas
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