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Workshop & Bate Papo: As Fases da Termina-
ção Suína 
Confira abaixo a avaliação feita pelos presentes no último Workshop & Bate Papo reali-
zado pela APCS/CSP em 28 de Junho de 2019.
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RECANTO DAS CATARATAS, THERMAS RESORT  & CONVENTION

11.09.2019 e 12.09.2019 | PORK EVENT
FOZ DO IGUAÇU, PR

MAIS INFORMAÇÕES

LAR Centro de Eventos

23 a 25.07.2019| AVESUI
MEDIANEIRA | PR

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

01.08.2019 E 02.08.2019| XVIII SNDS
RIO DE JANEIRO, RJ

MAIS INFORMAÇÕES

 
Praça Ramos de Azevedo, 254 - 4° andar - CEP 01037-010 - Centro - São Paulo/SP 

Telefone: (11) 5067-0377/0320 – camaras.setoriais@agricultura.sp.gov.br 
 

 

  
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  

SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DOS AGRONEGÓCIOS 

 
 

A Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, por meio da 
Coordenadoria de Desenvolvimento dos Agronegócios – CODEAGRO, convida para reunião 
da CADEIRA PRODUTIVA DE CARNE SUÍNA, a realizar-se: 

Data:  16/07/2019 (terça feira) 
 
Horário:  10h00 às 12h30 
 
Local:  Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo 

Praça Ramos de Azevedo n°254 – 4° andar – Sala de Reuniões Codeagro 
Centro – São Paulo/SP 

 
Pauta: 
 
Abertura e expediente:  

 Coordenador da Codeagro – Diogenes Kassaoka 
 

 Diretor do Instituto de Cooperativismo e Associativismo – Guilherme Mattos Araujo 
 

 
Ordem do dia: 

 Reorganização da Câmara Setorial de Carne Suína 
 

 Estabelecer Calendário de reuniões 
 

 Encerramento 
 

 
Certos de contarmos com sua valiosa presença subscrevemo-nos com cordiais saudações. 
 

 
DIOGENES KASSAOKA 

Coordenador 
Coordenadoria de Desenvolvimento dos Agronegócios 

 
 
 
RSVP: Solicitamos a gentileza de confirmar presença por meio do endereço eletrônico: 
camaras.setoriais@agricultura.sp.gov.br até 09 de julho. 

CARNE SUÍNA

26 de Julho Hotel Premium, Campinas-SP

&

BATE PAPO

WORKSHOP Regras
Sustentáveis

Apoio:

Programação:

11:15h

8:30h Recepção

10:00h Cafézinho Paulista

9:00h

Stefan Rohr
“Boas Práticas de Fabricação” 

 Charli Ludtke 
“Aplicabilidade das boas práticas e bem-estar na suinocultura,
fomentada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento ”

10:15h

Iuri Machado
“Gestão na suinocultura com foco na sustentabilidade:
uso racional de recursos, biosseguridade e eficiência
de produção e de custos” 

12:15h

13:00h Almoço com carne suína

14:00h Bate Papo exclusivo com gerentes de granjas

15:30h Apresentação de resultados da Tectron (Restrito aos associados)

16:30h Encerramento

Debate entre os presentes

12:30h Apresentação da Frente Parlamentar do Agronegócio Paulista
com os Deputados Itamar Borges e Fernando Cury

Público alvo:
Gerentes, encarregados e

proprietários de granjas
 filiadas à APCS e ao CSP

Tema geral:
Regras sustentáveis

Realização

Inscreva-se: apcs.com.br
Atenção associados:
Não esqueçam de levar suas credenciais

Na pauta licença ambiental 
Ocorreu ontem na sede da Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimenro, reu-
nião entre membros da Agricultura, CETESB e representantes da suinocultura, avicultu-
ra e bovino de corte, com objetivo de dar andamento na questão do licenciamento das 
três atividades
Pela APCS esteve participando seu presidente Ferreira Junior e o sócio proprietário e 
gerente da Fazenda Brasil, respectivamente Umberto Brunelli e Alessandro Morais. 

 
                Fonte: APCS/CSP

“Agora o jogo é pra valer com um dos maiores 
mercados do mundo”
 afirma secretário de Agricultura, após acordo entre Mercosul e UE 

Para Gustavo Junqueira, há anos sem grandes acordos, o país estava se isolando dos 
principais importadores.

Após 20 anos de negociações, o Brasil se abre para o mundo com um acordo bilateral 
de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia e São Paulo está pronto para 
atender essa nova oportunidade. Os Ministros da Agricultura, Tereza Cristina, das Rela-
ções Exteriores, Ernesto Araújo e Paulo Guedes, da Economia, conseguiram, por com-
petência técnica, por um fim ao impasse comercial após mais de duas décadas de 
negociações. Com isso, pela primeira vez o Mercosul celebra um acordo com um par-
ceiro desenvolvido e de grande peso internacional. A importância vai além do inter-
câmbio entre os dois blocos e da formação de um mercado potencial de milhões de 
pessoas. 

O fato é que agora o Brasil terá acesso a um dos maiores mercados do mundo, avalia o 
secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, Gustavo Junqueira. 
“Nós estamos falando aqui de um mercado de 500 milhões de habitantes. Essa é a 
população do mercado comum europeu. Pessoas que têm uma renda per capita de 
aproximadamente 34 mil dólares por ano, ou seja, uma das maiores do mundo. E isso 
representa, em termos de importações mundiais, quase 20%. O acordo traz um novo, 
enorme e potente cliente para o Brasil. E o Brasil sendo o gigante que é na produção 
agropecuária, com certeza ganhará grande vetor de crescimento no setor agro. É uma 
boa notícia para o Brasil e uma boa notícia para São Paulo”, afirma. 

O acordo prevê que, em até 10 anos, 90% dos produtos exportados pelo Brasil entra-
rão no bloco com tarifa zero. Hoje, somente 24% das mercadorias enviadas tem alíquo-
ta zero. Estamos falando em mais de 60% de mercado que se abre em um leque inesti-
mável de ganhos para o país e para os produtores rurais, que terão mais espaço para 
explorar a partir de agora. O tratado permitirá ao Brasil que, em 15 anos, as exporta-
ções para o bloco aumentem em 100 bilhões de reais. 

A eliminação de tarifas favorece os produtos brasileiros que já têm vantagem competi-
tiva no mercado mundial como suco de laranja, frutas e café solúvel, com aumento 
para peixes, crustáceos, óleos vegetais, além de cotas de exportação para carnes, 
açúcar e etanol, o que anima o mercado. O acordo possibilita ganhar mercado na 
União Europeia e como estabelecer novas estratégias de acesso ao bloco. O tratado 
abrange um mercado de 780 milhões de pessoas e cerca de 25% do Produto Interno 
Bruto (PIB) mundial. 

Para o secretário Gustavo Junqueira, o acordo também vai aquecer o mercado interno. 
“Por um lado, o acordo vai aumentar a exportação, mas por outro vai também trazer 
competição para o mercado interno para que os nossos produtores e os nossos em-
presários invistam em mais tecnologia e sofistiquem seus produtos porque os nossos 
consumidores terão acesso também a produtos onde eles poderão comparar preço e 
qualidade. Agora o jogo é pra valer!” 

As empresas terão de se tornar mais produtivas e inovadoras, isso porque do outro 
lado estarão produtores modernos e com mão de obra qualificada, com tributos mais 
funcionais, maior segurança jurídica e maior visibilidade para planejar. “Vamos traba-
lhar em políticas públicas para fortalecer o desenvolvimento de toda a cadeia, desde a 
pesquisa até a extensão rural para que nossos agricultores estejam preparados para 
esse novo mercado”, explica Gustavo Junqueira. 

A indústria de alimentos também será impactada pela medida, afirma Gustavo Junquei-
ra. “Mais de 70% de tudo que é produzido nas propriedades rurais do Estado de São 
Paulo são convertidos em alimentos pela indústria”. 

O acerto também vai reconhecer como singularidades do Brasil produtos como cacha-
ças, queijos e vinhos. Abrindo ainda mais possibilidades para produtores já premiados 
mundialmente de diversas regiões do nosso estado. “A questão de denominação de 
origem, ou seja, a identificação geográfica de áreas como o café da Alta Mogiana, o 
queijo de Pardinho ou a cachaça de várias regiões é fundamental. Se não, você faz 
todo o esforço de promoção desse produto, ocupando o espaço que lhe é devido, mas 
não consegue o reconhecimento justo”, completa Junqueira. 

O acordo, que entra em vigor em 1 ou 3 anos, só passa a valer depois que o Parlamen-
to da União Europeia e o Congresso dos quatro países sul americano aprovarem o 
texto. 

Mais informações
Assessoria de Comunicação 
Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo 
Tel: (11) 5067-0069 

ACONTECEU

Total de inscritos
Total de inscritos presentes
Total de inscritos não presentes

Respondidos
Sem resposta

Excelente Bom Regular Fraco Ruim n/s Excelente Bom Regular Fraco Ruim n/s Total %

Tema e conteúdo das palestras 48 17 0 0 0 0 73,8% 26,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%
Desempenho dos palestrantes 45 19 1 0 0 0 69,2% 29,2% 1,5% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%
Seu ganho de Conhecimento 42 22 1 0 0 0 64,6% 33,8% 1,5% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%

Serviço de informação e atendimento 
anterior ao evento 45 20 0 0 0 0 69,2% 30,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

100,0%

Recepção e atendimento durante o evento
47 17 1 0 0 0 72,3% 26,2% 1,5% 0,0% 0,0% 0,0%

100,0%
Instalações, material de apoio e recursos 
audiovisuais

36 19 9 1 0 0 55,4% 29,2% 13,8% 1,5% 0,0% 0,0%
100,0%

Café e almoço 36 24 2 0 0 3 55,4% 36,9% 3,1% 0,0% 0,0% 4,6% 100,0%
Organização 43 17 4 0 0 1 66,2% 26,2% 6,2% 0,0% 0,0% 1,5% 100,0%
Tradução Simultânea 34 15 7 2 1 6 52,3% 23,1% 10,8% 3,1% 1,5% 9,2% 100,0%

Avaliação do evento de forma geral 24 13 0 0 1 27 36,9% 20,0% 0,0% 0,0% 1,5% 41,5% 100,0%

Email
Whatsapp
Redes sociais
Revista/jornal
Site APCS
Outro
n/s

14%

16%

Questionários

Quantidade Percentual

7,7%
0,0%

0,0%

4 - Conhecimento do evento

3

12
23
5
0

0
12
14 21,5%

18,5%

18,5%
35,4%

Pesquisa de opinião Porcentagem da Pesquisa

1

Inscrições

Quantidade Percentual
90
76
14

100%
84%

65
11

86%

Pesquisa de Opinião
Bate-papo 24/05/2019

Fonte APCS/CSP

http://www.apcs.com.br
https://www.twitter.com/suinopaulista
https://www.facebook.com/suinopaulista
https://www.deheus.com.br/
https://suiaves.com.br/
https://www.nutriquesttechnofeed.com.br/
http://nutron.com.br
https://topigsnorsvin.com.br/
http://agroceres.com.br/
http://www.safeeds.com.br/
http://alivira.com.br/Home
https://www.desvet.com.br/
https://www.microvet.com.br/
https://www.ourofinosaudeanimal.com/
http://sauvet.com.br/
https://polinutri.com.br
http://www.mcassab.com.br
http://choice-genetics.com/ptbr/a-empresa/
https://www.trouwnutrition.com.br/
https://www.nutricamp.com.br/
https://basetto.com.br
https://tectron.com
https://db.agr.br
http://www.suinostopgen.com.br
http://www.indukern.com.br
http://www.indukern.com.br
http://www.vitamix.com.br
http://agroceres.com.br/
https://topigsnorsvin.com.br/news/topigs-norsvin-promove-a-1a-edicao-do-brasil-pork-event/
http://snds.com.br/
https://www.sympla.com.br/workshop--bate-papo---regras-de-sustentabilidade__565537
https://www.avesui.com/
http://www.apcs.com.br/_ARQUIVOS/calendario.pdf

