
APCS/BCSSP informa: Demetrius Napoleão Napoles venda de 240 suínos em R$ 
115,00/@ = R$ 6,13/Kg vivo condições bolsa, entrega na próxima segunda e quarta-feira.

APCS/BCSSP informa: Antônio Carlos da Silva venda de 440 suínos em R$ 115,00/@ = 
R$ 6,13/Kg vivo condições bolsa.

APCS/BCSSP informa: Adolfo Arruda venda de 144 suínos em R$ 115,00/@ = R$ 6,13/Kg 
vivo condições bolsa.

APCS/BCSSP informa: Carlos Alberto Cunha venda de 1.166 suínos em R$ 115,00/@ = R$ 
6,13/Kg vivo condições bolsa.

APCS/BCSS informa: Susana Twijsel corretora de Suinos de Holambra/SP venda de 
2.090 suínos, sendo: * 890 a vista e 1.200 condições bolsa = R$ 115,00/@ = R$ 6,13/Kg 
vivo.

Com essa venda o volume total até o momento é de 26.110 suínos.

Fonte: APCS | CSP

03 de Setembro de 2021

RELAÇÃO SUÍNO X MILHO
CONTINUA DESFAVORÁVEL
AO SUINOCULTOR

Fonte: APCS | CSP
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COMUNICADO 

Grupo busca alternativas para abastecimento das agroindústrias de carne de 
frango e suína.

Uma reunião de trabalho promovida pela Associação Brasileira de Proteína Animal 
(ABPA), na tarde de ontem (2), reuniu pesquisadores de cinco unidades da Embrapa, 
além de representantes nacionais de entidades de classe e produtores de grãos e 
de carne Na pauta, a otimização da cultura do milho na região Sul do país, que busca 
alternativas para atender a crescente demanda das agroindústrias.

Presidente do conselho consultivo da ABPA, o ex-ministro da Agricultura Francisco 
Turra lidera um movimento neste sentido e, após trabalhar no incentivo ao cultivo 
de cereais de inverno, com crescimento de 50% das lavouras de trigo no Rio Grande 
do Sul e 70% em Santa Catarina, quer resgatar um cereal estratégico para a proteína 
animal. Foram duas quebras sucessivas do milho na região Sul que deixaram os pro-
dutores apreensivos.

“Nos últimos 10 anos, o milho cresceu no país 60%, enquanto no RS e em SC caiu 
23%. Isso retrata o drama que estamos vivendo com a ausência dessa matéria-pri-
ma fundamental, com a impossibilidade de deixarmos de ser estados importadores. 
Queremos produzir aves, suínos, vacas leiteiras e, também, exportar grãos. Jamais 
falaremos contra o livre mercado,” explicou Turra, referindo-se à valorização do 
milho brasileiro no exterior.

Abramilho

O presidente institucional da Abramilho, Cesário Ramalho da Silva, destacou o 
potencial e a necessidade do milho ser protagonista nas lavouras brasileiras. “Tive-
mos uma evolução extraordinária na genética. Se não, com a seca que tivemos de 
março a junho no país não teríamos colhido quase 60% da nossa safra. Além disso, 
temos o amadurecimento de toda a cadeia, especialmente do produtor. O milho é a 
segurança alimentar do nosso país e de vários outros, além de oferecer segurança 
também na questão energética,” lembrou.

Santa Catarina

Secretário da Agricultura do Estado, Altair Silva falou do trabalho de fortalecimento 
de cereais de inverno para a cadeia leiteira local. “Em parceria com as entidades, 
incentivamos financeiramente os produtores para semear culturas de inverno. 
Nosso programa e o bom momento do mercado possibilitaram um acréscimo de 
70% na produção de trigo em Santa Catarina. O diálogo com nossos vizinhos gaú-
chos, além da liderança da ABPA e do ex-ministro Francisco Turra, são fundamen-
tais para que a região Sul evolua na produção de cereais de inverno,” lembrou.

Embrapa Milho

Chefe-geral da Embrapa Milho e Sorgo, de Sete Lagoas (MG), Frederico Ozanan 
Durães citou a fala do presidente Ramalho: “o milho é o nosso ouro!” Ele argumentou 
que ainda é possível intensificar o aumento de tecnologias para otimizar culturas 
como o milho. “O Brasil pratica uma agricultura modernizante, mas notadamente ‘a 
céu aberto’, com condições ambientais variáveis e adversas. Por isso, intensificar 
sistemas de cultivo é iniciativa estratégica para a sustentabilidade agropecuária, 
ambiental, social e econômica.”

Para a região Sul do Brasil, o pesquisador sugeriu ampliar o leque de opções de cul-
turas, inclusive para duas a três safras ao ano, objetivo de uma frente paralela que 
busca ampliar o número de safras no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. “É a 
estratégia do ‘antecipe’: contribuir para aumentar a produção e mitigar os efeitos 
ambientais – seca, frio, enfezamentos, vazio sanitário da soja, etc,” destacou Durães 
na fala aos participantes.

 

Participações

A reunião contou ainda com as participações do presidente da ABPA, Ricardo 
Santin; do presidente da FAESC, José Zeferino Pedrozo; do presidente da FecoA-
gro/SC, Ivan Ramos; do economista-chefe da FecoAgro/RS, Tarcísio Minetto; do 
presidente da ACERGS, Roges Pagnussat; do chefe-geral da Embrapa Suínos e 
Aves, Everton Krabbe, Trigo, Jorge Lemainski, Pecuária Sul, Fernando Flores Cardo-
so, e, representando a Clima Temperado, André Andres; do presidente da ASGAV, 
José Eduardo dos Santos; do presidente do SIPS-RS, José Roberto Goulart; do presi-
dente do Fundesa-RS, Rogério Kerber; do coordenador de trigo da FARSUL, Hamil-
ton Jardim; do presidente da FETAESC, José Walter Dresch; do presidente da AMAV, 
Lindomar Rodrigues, e do diretor da AVES, Nélio Hand; além de executivos das maio-
res agroindústrias produtoras de carnes de aves e suínos do país.

Fonte: O Presente Rural

Milho como protagonista: encontro discute oportunidades e desafios
para a cadeia da proteína animal

MERCADO DE GRÃOS

Tem maioresTem maiores
COLUNISTA

INDICADORES

Fonte: APCS | CSP
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Já comeu esse corte? Panceta com Costelinha
Churrasqueadas

CULINÁRIA SUÍNA

Fonte: YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=8bZNrIyl40o
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BRF diz que fábrica no RS recebeu permissão para exportar 
suínos para China
Fábrica de Lajeado havia sido suspensa para exportar para a China em Julho

A BRF, dona das marcas Sadia e Perdigão, anunciou na segunda-feira (30) que a fábrica em 
Lajeado (RS) obteve a reversão de suspensão para exportações para a China e deve retomar 
exportações de suínos para o país asiático nos próximos dias.

"Essa decisão nos propicia retomar as exportações para um mercado estratégico para a 
companhia, com forte demanda por suínos", disse Bruno Ferla, vice-presidente nstitucional 
da BRF, em comunicado.

A fábrica em Lajeado havia sido suspensa para exportar para a China em julho. Atualmente, a 
BRF possui 14 habilitações de exportação para a China, sendo 10 de aves, 3 de suínos e 1 de 
miúdos de suínos, afirmou a companhia.

Fonte: O Presente Rural

COLUNISTA

01 de Dezembro de 2020

ÚLTIMA MATÉRIA DA NOSSA SÉRIE 
"FERRAMENTAS DA QUALIDADE" 
CONFIRA!
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Fonte: APCS | CSP

Por Carolina Kikuchi,
Zootecnista responsável pelo Controle de Qualidade do CSP

Nas 2 últimas semanas apresentei à vocês as 7 ferramentas de 
qualidade e descrevi e exemplifiquei  as seguintes o fluxograma, 
a carta de controle, o diagrama de Ishikawa e a folha de verifica-
ção.
Hoje irei falar sobre as 3 ferramentas que faltam para completar 
as 7: o histograma, o diagrama de dispersão e o diagrama de 
Pareto.

Histograma: 

Conhecido também como gráfico de distribuição de frequências, ele é uma ferramenta grá-
fica que auxilia na verificação de determinada variável em determinada frequência. Ele 
pode ser usado para avaliar a quantidade de produtos não conformes e outras variáveis 
quantitativas que exigem medição.

Exemplo:

COLUNISTA

Ferramentas da Qualidade – Final

MERCADO
EXTERNO

AGRO FAZ BEM!

Cada vez mais as pessoas vêm buscando uma alimentação mais saudável e natural e, para 
isso, frutas, verduras e hortaliças são indispensáveis. 

Mas você sabe de onde vem esses produtos que alimentam as cidades todos os dias?

Vem com a gente nessa aventura, veja o vídeo e descubra! 

Também estamos no Instagram! @agrofazbem_ 

Ahh, e esse vídeo foi feito em linguagem especial para os kids, então se tiver crianças por 
perto, não deixe de mostrar a elas!

Fonte: Agro Faz Bem

Diagrama de dispersão:

Conhecido também como gráfico de dispersão ou de correlação, ele auxilia na avaliação da 
relação causa e efeito, pois identifica a correlação entre variáveis. Geralmente é baseado 
em 2 variáveis e 3 tipos de correlações.

Variáveis:

• Independente: são as causas de uma consequência;

• Dependente: é a consequência que se pretende avaliar.

Correlações:

• Positiva: quando as 2 variáveis aumentam na mesma direção; 

• Negativa: quando o aumento de 1 variável representa a queda da outra;

• Nula: quando os pontos ficam dispersos, mostrando que não existe correlação entre as 
variáveis.

Diagrama de Pareto:

Também é uma ferramenta gráfica que ajuda a identificar a relação causa/efeito. Baseado 
na sua análise é possível identificar as principais causas que afetam uma empresa ou seus 
processos.

Baseado no princípio de Pareto, Joseph Juran determinou a relação 80/20 que prevê que 
80% dos efeitos surgem à partir de 20% das causas. Utilizando essa regra e analisando o 
diagrama é possível descobrir quais as principais causas de determinado efeito e priorizar 
a resolução das mesmas.

Analisando esse diagrama é possível verificar que a principal causa de não conformidades 
na fabricação de veículos é proveniente da montagem dos mesmo, e portanto, a empresa 
deve criar um plano de ação para resolver os problemas ocasionados nessa fase.

Agora que já apresentei as 7 ferramentas e fiz uma breve descrição sobre cada uma delas, 
cabe a vocês pesquisar mais a fundo sobre elas e determinar qual se aplica melhor a sua 
empresa visando obter melhorias em seus processos.

Exemplo:

Exemplo:

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
http://www.vaccinar.com.br/
https://www.basf.com/br/pt.html
https://www.dsm.com/latam/pt_BR/home.html
https://www.biomin.net/br/

