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José Arnaldo Penna - Suinocultor - Sete Lagoas MG

0:00

Marcos Antonio Spricigo - Primaz Frigorífico - PR

0:00

João Leite - Presidente da ASEMG

0:00

Losivanio Luiz de Lorenzi - Presidente da ACCS - SC

0:00
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Jacir Dariva - Presidente da APS - PR
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WASHINGTON, 25 de abril de 2022 – Cientistas do Serviço de Pesquisa Agrícola (ARS) do 
Departamento de Agricultura dos EUA anunciaram hoje que uma vacina candidata para 
a Peste Suína Africana (PSA) passou em um importante teste de segurança necessário 
para aprovação regulatória, aproximando a vacina disponibilidade comercial.

O teste é um marco importante como parte de uma série de estudos de segurança. Esses 
novos resultados mostram que a vacina candidata do USDA não volta à sua virulência 
normal, após ser injetada em suínos. Este teste de "reversão à virulência" é necessário 
para garantir que a forma enfraquecida da vacina do vírus PSA não reverta ao seu estado 
original.

"Este é um marco crítico para o candidato a vacina PSA. Esses estudos de segurança 
aproximam esta vacina de estar disponível no mercado", disse o cientista sênior da ARS,   
Manuel Borca .

Esses estudos de segurança são necessários para obter aprovação para uso no Vietnã e, 
eventualmente, em outros países ao redor do mundo. O uso comercial futuro, no entanto, 
dependerá da aprovação do departamento de saúde animal de cada país solicitante.

Embora o vírus esteja causando profundas perdas econômicas para a indústria suína, 
não houve surtos nos Estados Unidos . O vírus PSA altamente contagioso se espalhou da 
África para a República da Geórgia em 2007 e, desde então, varreu a Europa Central e a 
Ásia, antes de chegar à República Dominicana em 2021. O vírus é incapaz de transmitir de 
porcos para humanos.

"É muito difícil prever como a pressão seletiva pode fazer com que uma vacina viva ate-
nuada retorne à virulência", disse o cientista sênior da ARS  Douglas Gladue . "No caso 
desta vacina candidata em particular, ASFV-G-DI177L, excluímos um gene, o que torna 
difícil para o vírus simplesmente adicionar o gene de volta. Então, esperávamos que a 
reversão à sua forma original fosse improvável, mas o teste ainda tem que ser realizado."

Uma cepa de vacina atenuada retém grande parte de sua composição genética e pode 
mudar geneticamente quando exposta a várias circunstâncias externas. Todas as vaci-
nas vivas atenuadas são versões enfraquecidas de um vírus e podem ser usadas como 
vacina porque o vírus da vacina viva não causará doença e ainda pode fornecer imunida-
de.  

Esta pesquisa é destacada na edição deste mês da Viruses. A vacina candidata foi recen-
temente selecionada pela NAVETCO para desenvolvimento comercial no Vietnã. A NA-
VETCO tem parceria com a ARS na pesquisa e desenvolvimento de vacinas contra a PSA 
desde 2020. O desenvolvimento adicional continuará assim que a vacina candidata rece-
ber a aprovação regulatória do Vietnã.

O Serviço de Pesquisa Agrícola  é a principal agência de pesquisa científica interna do 
Departamento de Agricultura dos EUA. Diariamente, a ARS se concentra em soluções 
para problemas agrícolas que afetam a América. Cada dólar investido em pesquisa agrí-
cola resulta em US$ 17 de impacto econômico.

Fonte: Notícias Agrícolas

USDA: Vacina contra o vírus da peste suína africana passa nos testes 
necessários para aprovação regulatória

Confira as expectativas de alguns representantes da suinocultura 
sobre a reunião com a Frente Parlamentar que acontecerá amanhã, 
26 de abril em Brasília 

Atenção as datas! 
Clique no banner para abrir o calendário

DESTAQUE

Itamar Canossa - Presidente da ACRISMAT, fala da expectativa para a reunião com a Frente Parlamentar

Convite para o Evento Político da Suinocultura Brasileira no dia
26/04 em Brasília.

https://www.youtube.com/watch?v=ySqi1-FPiUc&ab_channel=TVAPCS
http://www.apcs.com.br/_ARQUIVOS/joao_2504.mp3
http://www.apcs.com.br/_ARQUIVOS/losivanio_2504.mp3
http://www.apcs.com.br/_ARQUIVOS/jacir_2504.mp3
http://www.apcs.com.br/_ARQUIVOS/jose_2504.mp3
http://www.apcs.com.br/_ARQUIVOS/marcos_2504.mp3
https://www.youtube.com/watch?v=JNZ6v_eRDGE&ab_channel=TVAPCS
https://drive.google.com/file/d/1oaJBFROhIdOjCOn67Vx6NNd3f0e9-Scg/view


ACONTECE
Eventos

Começa amanhã a principal feira da indústria latino-americana de aves e suínos
 
Com abertura às 10 horas, o público terá acesso as tecnologias apresentadas por 
cerca de 100 expositores; a cerimônia que abre oficialmente o evento acontece às 17 
horas com a entrega do Prêmio Quem é Quem e transmissão ao vivo
 
 
Falta apenas um dia para a abertura da AveSui América Latina, principal feira da 
indústria latino-americana de aves e suínos. A feira retorna ao seu formato presen-
cial e reúne cerca de 100 expositores no Lar Centro de Eventos em Medianeira, 
região Oeste do Paraná. O evento será aberto amanhã (26/04) a partir das 10 horas e 
segue até quinta-feira (28/04).
 
A visitação ao espaço de feira é gratuito, bastando o visitante que não se credenciou 
de forma antecipada no site, fazer o seu credenciamento nos totens ou na recepção 
da AveSui. Na parte da manhã de 26 de abril, haverá ainda a sexta edição do Con-
gresso Brasileiro de Zootecnia de Precisão, que neste ano tem como tema central 
"Novas Concepções de Infraestrutura - Galpões Inteligentes".
 
A abertura oficial acontece no próprio dia 26 de abril, a partir das 17 horas, no palco 
central do pavilhão do Lar Centro de Eventos, com a presença de autoridades, diri-
gentes e presidentes das principais cooperativas brasileiras de aves e suínos.
 
Na cerimônia, também serão conhecidos os vencedores do Prêmio Quem é Quem: 
Maiores e Melhores Cooperativas Brasileiras de Aves e Suínos. A premiação desta-
ca a atuação das cooperativas, seus técnicos, profissionais e produtores em diver-
sas áreas dentro da cadeia produtiva de proteína animal.
 
A cerimônia de abertura terá transmissão ao vivo pelo canal TV Gessulli, no YouTu-
be, com retransmissão pelos sites Avicultura Industrial e Suinocultura Industrial.
 
Feira de Negócios
 
A AveSui ocorre no maior polo produtor de proteína animal da América Latina. O 
oeste paranaense tem a presença de algumas das principais cooperativas brasilei-
ras de proteína animal, além de uma localização privilegiada.
Tendo Medianeira como ponto central, se tem nas proximidade todo o oeste de 
Santa Catarina e Norte do Rio Grande do Sul, forte produtores de carnes. O municí-
pio é próximo da fronteira com Argentina e Paraguai, importantes produtores de 
grãos, assim como todo o Centro-Oeste, especialmente o Mato Grosso do Sul.
 
Com um ambiente focado em negócios, a feira integra produtores, agroindústrias e 
investidores com centenas de empresas de tecnologia para os mais diversos elos 
da cadeia de proteína animal. Realizada desde 2002, é o principal evento do setor de 
proteína animal da América Latina.
 
AVESUI AMÉRICA LATINA 2022

PORK EXPO
26 e 27 de Outubro de 2022 | Foz do Iguaçu, PR

AVESUI 2022
26 a 28 de Abril de 2022

IPVS 2022
21 a 24 de Junho de 2022

ALLTECH - ONE CONFERENCE
22 a 24 de Maio de 2022

CLIQUE AQUI PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES

CLIQUE AQUI PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES

CLIQUE AQUI PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES

www.avesui.com
one.alltech.com
www.ipvs2022.com
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do Consórcio Suíno Paulista

Rua José Zibordi, 75 - Jardim Cacilda   | Espírito Santo do Pinhal, SP - CEP 13990-000
Telefone: 55 [19] 3651-1233

Presidente: Valdomiro Ferreira Júnior - fj@apcs.com.br
Secretária Administrativa: Priscila S. B. Romão - consorciocompras@apcs.com.br
Assistente Administrativa: Larissa Lopes - assistente5@apcs.com.br
Assistente Administrativa: Stella Souza - assistente1@apcs.com.br
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http://www.ianniagropecuaria.com.br/
http://www.agropecuariabressiani.com.br/
https://www.deheus.com.br/
http://www.mcassab.com.br
https://www.nutricamp.com.br/
http://orionvet.com.br/
https://suiaves.com.br/
http://www.nuttria.com/
https://polinutri.com.br
https://www.trouwnutrition.com.br/
https://basetto.com.br
https://www.nutriquesttechnofeed.com.br/
http://sauvet.com.br/
http://www.quimicaanastacio.com.br/
https://db.agr.br
https://tectron.com
https://topigsnorsvin.com.br/
http://nutron.com.br
https://www.microvet.com.br/
https://www.ourofinosaudeanimal.com/
http://www.indukern.com.br
http://www.suinostopgen.com.br
https://www.alltech.com/br
https://www.vetanco.com/br/
http://phileo-lesaffre.com.br/
http://agroceres.com.br/
https://www.desvet.com.br/
https://farmabase.com/
http://www.safeeds.com.br/
https://austernutri.com.br/
http://alivira.com.br/Home
https://www.basf.com/br/pt.html
https://www.dsm.com/latam/pt_BR/home.html
https://www.biomin.net/br/

