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RECANTO DAS CATARATAS, THERMAS RESORT  & CONVENTION

11.09.2019 e 12.09.2019 | PORK EVENT
FOZ DO IGUAÇU, PR
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MAIS INFORMAÇÕES

MAIS INFORMAÇÕES

MAIS INFORMAÇÕES

ACONTECE

A Associação Brasileira dos Criadores de Suínos (ABCS) tem o 
prazer de convida-lo para participar do XVIII Seminário Nacional 
de Desenvolvimento da Suinocultura (SNDS), que acontecerá 
nos dias 01 e 02 de agosto, no Sheraton Grand Rio Hotel & 
Resort, no Rio de Janeiro/RJ.

Considerado um dos encontros mais estratégicos da cadeia de 
suínos, o SNDS é um evento itinerante que a cada dois anos 
reúne líderes, especialistas e profissionais de diversos setores 
da cadeia produtiva para debater as mais recentes tendências 

mundiais e nacionais, na busca de prever os desafios futuros, desenvolvendo estraté-
gias para superá-los e encontrar oportunidades em um mercado cada vez mais dinâmi-
co e competitivo. 

São três tipos de pacote (individual, casal e duplo) disponíveis que incluem os seguin-
tes itens:

• Inscrição com programação completa do seminário;

• 1 diária (1 para 2 de agosto) no Sheraton Grand Rio Hotel & Resort;

• Transfer do aeroporto para hotel e vice-versa;

• Alimentação exclusiva no hotel durante os dias do evento;

Maiores informações como a programação completa, os palestrantes e a inscrição 
junto com os valores estão disponíveis em www.snds.com.br

Qualquer dúvida, a equipe da ABCS está à disposição para atendê-lo.

SHERATON GRAN RIO HOTEL & RESORT

Marcelo Lopes, Presidente da ABCS, faz convite para o XVIII SNDS

01.08.2019 E 02.08.2019| XVIII SNDS
RIO DE JANEIRO, RJ

MAIS INFORMAÇÕES

IV Encontro ABRAVES –SP define tema status 
sanitário: ferramentas para manutenção do 
nosso maior patrimônio
O IV Encontro Técnico da Abraves –SP, que vai acontecer no próximo dia 10 de 
setembro, anunciou “Status Sanitário: Ferramentas para manutenção do nosso maior 
patrimônio” como tema da edição deste ano. O programa técnico do evento será 
dividido entre os painéis Situacional e Mitigação de Riscos, onde especialistas de 
renome internacional vão debater o atual cenário de biossegurança da suinocultura 
brasileira, medidas de controle e prevenção de disseminação de patógenos em pro-
priedades rurais, além de destacar as mais recentes ferramentas para manter eleva-
do o status sanitário privilegiado da suinocultura brasileira.

O atual quadro de doenças emergentes e reemergentes em rebanhos de todo o 
mundo levou a um aumento exponencial das discussões sobre o tema biosseguran-
ça do nosso plantel, por isso a Abraves – Regional São Paulo (Associação Brasileira de 
Veterinários Especialistas em Suínos) vai realizar um dia inteirinho para debater 
forças e fragilidades da nossa biossegurança, traçando assim um panorama do 
nosso quadro e destacando as ferramentas mais eficientes na mitigação de riscos, 
defendeu a médica veterinária e presidente da Abraves – Regional SP, Izabel Muniz. 
“Em meio a tantas discussões, observamos que muitos profissionais da área ainda 
têm muitas dúvidas, assim decidimos trazer especialistas do Brasil e do exterior para 
uma rodada de discussões”, afirmou.

O IV Encontro Técnico da Abraves –SP vai ser realizado no auditório do Instituto de 
Zootecnia (IZ), de Nova Odessa, no interior de São Paulo. Outras informações sobre o 
IV Encontro Técnico Regional Abraves SP estão disponíveis no site http://abravessp.-
com.br, ou podem ser obtidas pelo e-mail abraves.sp@hotmail.com.

Apoio
O IV Encontro Técnico da Abraves –SP já tem o patrocínio confirmado de algumas das 
mais importantes empresas da suinocultura mundial, como APC, Bayer, MCassab, 
MSD Saúde Animal, Polinutri, Trouw Nutrition e Yes.

O encontro também tem o apoio institucional da APCS (Associação Paulista de Cria-
dores de Suínos) e parceria de divulgação com algumas das principais mídias do 
agronegócio brasileiro, como o portal Suino.com, a revista AgroRevenda e o jornal O 
Presente Rural.

Serviço:
IV Encontro Técnico Regional Abraves SP
Data: 10 de setembro de 2019
Horário: das 7h30 às 17h30
Local: Auditório do Instituto de Zootecnia (IZ/Apta) – Nova Odessa, SP
Endereço: Rua Heitor Penteado, 56, Centro, Nova Odessa, SP
Informações: http://abravessp.com.br
E-mail: abraves.sp@hotmail.com

Foto: Izabel Muniz, presidente da Abraves – Regional SP
Fonte: Assessoria de Imprensa/Márcia Midori

Ministro da Infraestrutura afirma que tabela 
do frete não faz sentido; ‘sou contra’, diz
Tarcísio de Freitas afirmou que negociação realizada nesta semana é uma ten-
tativa de preparar o mercado para se ‘descolar’ da tabela

O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, afirmou em entrevista nesta quarta-
-feira, 31, à Globo News que é contra a tabela do frete e que em uma economia de 
mercado, a criação de pisos mínimos para o transporte rodoviário não é boa e não 
faz sentido. “Acho que boa parte dos (caminhoneiros) autônomos já percebem que o 
tabelamento foi um erro”, comentou.

Apesar disso, Freitas afirmou que uma possível ruptura do tabelamento não pode 
acontecer de maneira abrupta e que as recentes negociações entre os setores envol-
vidos se tratam de uma tentativa de ‘descolar’ a tabela do frete aos poucos. “Um 
trabalho de conscientização que talvez a gente avance agora”, disse.

Desde a terça-feira, 30, o ministro tem se reunido com embarcadores, que são os 
contratantes de fretes, transportadores e caminhoneiros autônomos para tentar 
entrar em um acordo que favoreça todas as partes.

“O que nós propomos foi ao invés de ter a tabela, vamos fazer um estudo técnico 
para ver qual o custo do frete, que foi o estudo que a Esalq trouxe como referência, 
que está sendo mais ou menos aceita. Isso seria uma grande referência para o próxi-
mo passo, que é a negociação com o setor”, disse

                 Fonte: Canal Rural

Exportações brasileiras de milho batem recor-
de histórico em julho

Ministério da Indústria, Comércio 
Exterior e Serviços divulgou, por 
meio da Secretaria de Comércio 
Exterior, seu relatório semanal que 
aponta as exportações acumuladas 
de diversos produtos agrícolas até o 
final de julho.

Segundo o levantamento, as expor-
tações de milho em grão atingiram a 
média de 274,6 mil toneladas por 
dia útil até o final do mês, totalizan-
do 6,317 milhões de toneladas. No 
mesmo período do ano anterior, a 

média diária foi 53,2 mil toneladas. Em termos financeiros, as exportações do grão 
em julho de 2019 somam 1,126 milhões de dólares.

De acordo com informações da Agência Reuters, esse resultado representa a 
máxima histórica mensal para as exportações brasileiras do cereal. O recorde ante-
rior havia sido registrado em dezembro de 2015, quando as exportações mensais 
tinham somado 6,268 milhões de toneladas de milho.

         Fonte: Notícias Agrícolas (Rodrigo Della Pace (Dellagro Corretora)

Já estão definidas a data e o local do 14º Seminário Internacional de Suinocultura 
Agroceres PIC.

O evento acontece entre os dias 26 e 28 de agosto de 2020 no Club Med Lake Para-
dise, resort localizado a apenas 68 km de São Paulo e vai reunir, mais uma vez, a elite 
da suinocultura brasileira.

A edição de 2020 da AveSui – maior feira de proteína animal da América Latina – já 
tem data definida!
Anote na agenda: dias 28, 29 e 30 de julho, no LAR Centro de Eventos, em Medianei-
ra, no Paraná.

Acompanhe as novidades da próxima edição em nossas redes sociais e em nosso 
site

AUDITÓRIO DO INSTITUTO DE ZOOTECNIA (IZ/APTA)

10.09.2019| IV ENCONTRO ABRAVES
NOVA ODESSA, SP

CLUB MED LIKE PARADISE

26 A 28.08.2020| SEMINÁRIO INTERNACIONAL
DE SUINOCULTURA AGROCERES PIC
SÃO PAULO, SP

LAR CENTRO DE EVENTOS

28 A 30.07.2020| AVESUI
MEDIANEIRA, PR

MERCADO DE GRÃOS

POLÍTICA

Consulta pública Portaria nº 140, de 25 de 
julho de 2019 - Destinação de Animais Mortos
Submeter à consulta pública, pelo prazo de 30 (trinta) dias, o Projeto de Instrução 
Normativa que visa estabelecer regras sobre o recolhimento, transporte, processa-
mento e destinação de animais mortos e resíduos da produção pecuária.

• Minuta  anexo da portaria

• Publicação no D.O.U.

 
Importante: As sugestões, tecnicamente fundamentadas, deverão ser encaminhadas 
através do Sistema de Monitoramento de Atos Normativos – SISMAN, da Secretaria 
de Defesa Agropecuária - SDA/MAPA.

Para ter acesso ao SISMAN, o usuário deverá efetuar cadastro prévio no Sistema de 
Solicitação de Acesso – SOLICITA, do MAPA, por meio do endereço: https://siste-
masweb.agricultura.gov.br/solicita/.

               Fonte: Agricultura.gov.br
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