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Clique no banner abaixo e confira a programação completade 2019

NOSSA PROGRAMAÇÃO

DSM e Ingelvet visitam APCS/CSP
Estiveram presentes hoje na sede da APCS/CSP o Gerente Técnico de Suínos da DMS 
Bright Science Vinicius Morais e também o Médico Veterinário da Ingelvet Fábio Bueno 
Rossi para alinhar normativas do Consórcio Suíno Paulista.

Novos frigoríficos serão habilitados a exportar 
para a China

Realizou-se no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), na manhã 
desta quinta-feira (02) , reunião entre o secretário de Comércio e Relações Internacio-
nais, embaixador Orlando Leite Ribeiro, e exportadores brasileiros de proteína animal. 
Estiveram presentes, pelo setor privado brasileiro, representantes da Abiec, da Abpa, 
da Abrafrigo, do Sindicarnes, do Sindifrio e da Uniec. O secretário de Defesa Agropecu-
ária, José Guilherme Leal, acompanhou a reunião, junto com outros assessores do 
Mapa.

O objetivo do encontro era explicar a estratégia que seria adotada nas conversas com 
autoridades chinesas com vistas à eventual habilitação de novos estabelecimentos 
brasileiros exportadores de carnes de ave, bovina, suína e asinina.

Ao abrir a reunião, o secretário de Comércio e Relações Internacionais recordou a 
missão de inspeção chinesa realizada em novembro passado, a necessidade de enca-
minhar os planos de ação que tratam das não-conformidades identificadas na referida 
missão, e de responder corretamente aos questionários de acreditação.

Os documentos acima, caso entregues em prazo adequado, seriam encaminhados à 
parte chinesa em quatro listas, na seguinte ordem:

a) estabelecimentos habilitados para a União Europeia (EU), conforme solicitou à Gacc 
(General Administration of Customs China), em contato telefônico com nossa embaixa-
da em Pequim. Essa informação foi recebida oficialmente no Mapa na sexta-feira 
(26/4), e transmitida para o setor privado no mesmo dia. Ainda em 26/4, foi criado um 
grupo eletrônico de discussão envolvendo todos os atores.

b) estabelecimentos inspecionados em novembro último, mas não habilitados para a 
UE (os que foram visitados na última missão e possuem habilitação para a UE estão na 
primeira lista acima);

c) estabelecimentos de suínos habilitados para outros mercados exigentes (recorde-se 
que a UE não autoriza a importação dessa carne, razão pela qual foi feita lista específi-
ca); e

d) estabelecimentos de bovinos, de aves e de asininos habilitados para outros merca-
dos exigentes que não a UE.

É entendimento do Mapa que as negociações com as autoridades chinesas devem ser 
iniciadas atendendo-se ao pleito da Gacc, isto é, que sejam “incluídos apenas questio-
nários de estabelecimentos que já estejam habilitados para a UE”.

O Mapa trabalha pensando no interesse nacional e não no de empresas específicas, 
sejam elas pequenas, médias ou grandes. O tratamento dispensado a todas é o 
mesmo; prevalece o princípio da isonomia e da transparência. A realização de reunião 
conjunta na manhã de hoje é prova desse compromisso. Entende, por fim, que todas 
as empresas que cumpram os requisitos sanitários serão objeto de negociação com 
autoridades chinesas com vistas à eventual habilitação.

Manifestações feitas por associações sobre o assunto refletem interesses específicos e 
devem ser entendidas dessa forma.

          Fonte: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa)

Nova fase da Guerra Comercial é ótima para 
carne brasileira
Novo cenário caracterizado pela perspectiva de um déficit maciço de proteína 
animal na China

A nova etapa da Guerra Comercial travada entre os dois gigantes mundiais Estados 
Unidos e China trará vantagens para os produtores de carne suína no Brasil. De 
acordo com artigo do Portal Valorsoja, a destruição do preço da oleaginosa nos EUA é 
uma boa notícia para os exportadores de proteínas da carne da América do sul.

Segundo Valorsoja, os produtores norte-americanos estão novamente em “desvanta-
gem” na comparação com os exportadores de proteínas de carne no Cone Sul: “A 
expansão da peste suína africana pela maior parte do território chinês fez com que o 
governo da nação asiática regresse a uma posição vantajosa nas negociações comer-
ciais que tem mantido com os EUA desde o final do ano passado”.

O Brasil chegou a ter um valor FOB de soja Paranaguá que excedeu em US$ 90/tonela-
da o preço do Golfo de soja do México (EUA). A Argentina não conseguiu aproveitar 
essa oportunidade porque seu principal produto de exportação – farelo de soja – não 
está certificado para entrar no mercado chinês.

“A forte queda do preço da soja (e também do milho) que foi observada nas últimas 
semanas no mercado norte-americano em Chicago é devido ao fato de que os EUA ser 
novamente desfavorecidos contra o Brasil no novo cenário caracterizado pela perspec-
tiva de um déficit maciço de proteína animal na China, gerada por uma queda brutal na 
produção de carne de suíno, devido ao impacto da peste suína africana”, explica o 
Valorsoja.

Com a escalda da tarifa de entrada da carne de porco congelado dos EUA na China, 
houve um colapso nos embarques desse produto no mercado chinês: “As tarifas alfan-
degárias de suínos do Brasil na China têm a tarifa de 12%, enquanto a Argentina, 
recentemente habilitada a exportar carne suína para o mercado asiático, provavelmen-
te deve pagar a mesma tarifa”.

“De qualquer maneira, a possibilidade de se transformar soja e milho em proteína 
animal para exportação para a China é muito limitada no potencial de exportação das 
Nações Sul-americanas, que constitui – como aconteceu no ano passado – uma opor-
tunidade histórica para o Cone Sul em geral e o Brasil em particular. Ela demora entre 
1,8 a 2,0 anos, entre aumentos dos investimentos em galpões, compra de matrizes e 
posterior parição e desenvolvimento dos leitões até o ponto de abate”, ressalta o 
artigo.

Esse cenário poderia mudar se as negociações comerciais EUA-China, terminarem 
satisfatoriamente e a nação asiática permitir a entrada de carne de aves e suínos dos 
EUA em condições equivalentes ou similares às das nações da América do Sul. Mas 
não há nenhuma evidência no momento em que isso pode acontecer a curto prazo 
por causa da complexidade dos acordos que ambas as nações têm negociado desde o 
final de 2018.

                 Fonte: Agrolink

INFORME CSP
Prezados Senhores Consorciados e Fornecedores,

As cotações da 302ª Tomada de Preços de Micronutrientes e Premix está aberta para 
que os fornecedores alimentem o sistema até dia 07 de Maio às 12:00.

Fiquem atentos à programação abaixo:

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

Atenciosamente,
Equipe APCS/CSP

TP  302
Micros e PX

Consorciado 29/04 a 02/05/2019 - 16h

03/05 a 07/05/2019 - 12h

03/06 a 30/08/2019

Fornecedor

13/05/2019Comissão de Licitação

Entregas

EMPRESAS ASSOCIADAS

GRANJAS ASSOCIADAS

FRIGORÍFICOS

EXPEDIENTE

Telefone 55 19 3651 - 1233

Informativo oficial da Associação Paulista de Criadores de Suínos e 
Consórcio Suíno Paulista
Rua José Zibordi, 75 - Jardim Cacilda
Espírito Santo do Pinhal / SP - CEP 13990-000

Presidente: Valdomiro Ferreira Júnior -  fj@apcs.com.br
Secretária Executiva: Priscila S. B. Romão - consorciocompras@apcs.com.br
Assistente Administr
Assistente Administrativa: Thaís Bugliani - assistente 2@apcs.com.br 

ativa: Larissa Lopes - assistente5@apcs.com.br
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SHERATON GRAN RIO HOTEL & RESORT

01.08.2019 E 02.08.2019| XVIII SNDS
RIO DE JANEIRO, RJ

MAIS INFORMAÇÕES

LAR Centro de Eventos

23 a 25.07.2019| AVESUI
MEDIANEIRA | PR

MAIS INFORMAÇÕES

HOTEL PREMIUM

06.05.2019 | EVENTO NUTRIQUEST
CAMPINAS | SP

MAIS INFORMAÇÕES

HOTEL PREMIUM

13.05.2019 | EVENTO BAYER
CAMPINAS | SP

MAIS INFORMAÇÕES
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BATE PAPO

WORKSHOP

SANIDADE
COM

PREVENÇÃO

PROIBIDA A ENTRADA

8:00h Recepção

9:00h

9:45h

10:15h

10:45h Mesa de debate com os palestrantes

12:00h Almoço com carne suína

13:30h Bate Papo exclusivo com gerentes
de granjas

16:00h Encerramento

09:30h Cafézinho Paulista

8:30h

Mariel Neves Tavares  | Basetto Agro
“Quais as atuais tecnologias no mundo
para cuidar da sanidade animal”

Maria Nazaré Lisboa | Suiaves
“O uso de antibióticos: custo e benefício
na suinocultura”

Alessandro Crivellaro | Agroceres Multimix
“Cuidados no dia-a-dia de uma granja 
para ter um rebanho saudável”

Maurício Padredi Martani | Topgen
“As doenças que podem chegar 
ao Brasil e seus impactos”

24 de
maio

Público alvo:
Gerentes, encarregados e

proprietários de granjas
 filiadas à APCS e ao CSP

Tema geral:
A sanidade suína e seus

reflexos na cadeia produtiva

Hotel Premium,
Campinas

clique aqui e
inscreva-se!

Da esquerda para a direita: Fábio Bueno Rossi, Vinicius Morais e Valdomiro Ferreira Júnior

Confira o vídeo que o Vinicius gravou para o ISP de hoje:

Fonte: APCS/CSP

Prezados Associados,

Por favor, não deixem de alimentar o sistema de pesquisa
de mercado da Bolsa de Suínos do Estado de São Paulo
até as 12:00h de segunda-feira (06).

É de extrema importância que todos insiram seus
registros para apurarmos os dados de forma precisa.

Gratos,
Equipe APCS/CSP 

ACESSE O PAINEL

http://www.apcs.com.br/_ARQUIVOS/calendario.pdf
https://www.sympla.com.br/workshop--bate-papo-a-sanidade-suina-e-seus-reflexos-na-cadeia-produtiva__514479
http://www.suinostopgen.com.br
https://agroceres.com.br/
https://suiaves.com.br/
https://basetto.com.br
https://www.apcs.com.br/_ARQUIVOS/evento_nutriquest.jpg
https://www.apcs.com.br/_ARQUIVOS/evento_bayer.jpg
https://www.avesui.com/
http://snds.com.br/
https://www.deheus.com.br/
http://www.mcassab.com.br
http://choice-genetics.com/ptbr/a-empresa/
https://www.nutricamp.com.br/
https://basetto.com.br
https://www.trouwnutrition.com.br/
https://polinutri.com.br
https://suiaves.com.br/
http://alivira.com.br/Home
http://sauvet.com.br/
https://tectron.com
https://db.agr.br
http://www.suinostopgen.com.br
https://www.ourofinosaudeanimal.com/
http://nutron.com.br
https://topigsnorsvin.com.br/
https://www.microvet.com.br/
http://www.indukern.com.br
http://pt.alltech.com
http://www.vitamix.com.br
http://farmabase.com/
http://agroceres.com.br/
http://www.safeeds.com.br/
http://agroceres.com.br/
https://www.desvet.com.br/
https://www.nutriquesttechnofeed.com.br/
https://youtu.be/x_AoETq8N4s
http://www.apcs.com.br
http://sacebook.com/suinopaulista
http://www.twitter.com/suinopaulista
http://www.facebook.com/suinopaulista
http://www.twitter.com/suinopaulista
http://www.apcs.com.br/pesquisademercado_/
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=3022&m=db



