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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

ACONTECE

&

BATE PAPO

WORKSHOP

28 de Junho

Programação:

Clique aqui e 
preencha o formulário

INSCREVA-SE!

Tema geral:
As fases na terminação suína

Público alvo:
Gerentes, encarregados e proprietários
de granjas filiadas à APCS e ao CSP

Hotel Premium,
Campinas-SP

10:00h

8:00h Recepção

9:15h

9:45h Cafézinho Paulista

8:30h

Don Malcoln | Choice Genetics 
“Atingir o máximo potencial genético
em terminações em condições tropicais” 

George Löwen | Choice Genetics
“Lançamento do Reprodutor Macho
Terminado P81 – Primeiros resultados no Brasil”

Lucas Fernando dos Santos | Microvet
“Terminação: Doenças que impactam
diretamente no resultado na granja e indústria”

10:45h

12:00h Almoço com carne suína

13:00h Bate Papo exclusivo com gerentes
de granjas

15:30h

Apoio:

Encerramento

Debate entre os presentes

Sanidade suína é prioridade para APCS
Após a realização do último Workshop & Bate Papo, sobre o tema sanidade suína e 
seus reflexos, a diretoria da entidade dos suinocultores, criou o comitê de sanidade 
suína formado por gerentes das granjas filiadas à entidade.

Compõe o comitê: Denílson (Água Branca), Renato (Agropecuária Bressiani), Alessandro 
(Faz. Brasil), Angela (Ianni Agropecuária) e Paulo (Holambra). O grupo esteve reunido na 
última segunda-feira na cidade de Campinas/SP, nas dependências do Hotel Premium, 
com objetivo de elaborar uma agenda positiva de tarefas e ações, e no final, produzir 
um manual de orientação sobre a questão da sanidade.

Inicialmente o grupo optou pela questão da biossegurança em granjas suínas, como 
meta principal do trabalho a ser executado. Entre várias ações, destacam-se:
- Quarentenário obedecendo Pops do setor, levando em consideração a distância 
desse local até as granjas e também a geografia do local.
- Transporte de animais ao frigorífico, deverão lavar os caminhões, passar água quente, 
desinfetar em um local afastado da propriedade, longe das granjas, os seja, devem vir 
os caminhões lavados quando saírem dos frigoríficos.
- Motoristas deverão tomar banhos, trocar de uniforme diariamente, procedimento 
também necessário aos funcionários das granjas.
- Proibição de entrada de vendedores e entregadores dentro das granjas.
- Ter como ferramentas de prevenção nas propriedades: arcolúvios, fumigadores, com-
postagem, vacinação de funcionários em estado de gripes ou resfriados.
- Controle de pragas e roedores
- Proibir a contratação de funcionários com residência na propriedade, que possuem 
suínos, cães e gatos no fundo do quintal da moradia.

Os integrantes do referido comitê irão utilizar de suas experiências, ao mesmo tempo, 
utilizando as cartilhas desenvolvidas pela ABCS, do Manual de Boas Práticas para a 
Suinocultura Paulista, editada recentemente, desta forma, produzindo a curto prazo 
orientações claras, objetivas e fundamentais para mantermos o rebanho no estado de 
São Paulo, com nível sanitário desejado por todos os integrantes da cadeia produtiva.
E por fim, após a conclusão do trabalho, o comitê pretende reunir com a Coordenado-
ria de Defesa Agropecuária, buscando uma parceira público privada, para juntos traba-
lharem em defesa da suinocultura paulista.
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SANIDADE

Exportação de carne suína atinge 58,1 mil to-
neladas em maio

As exportações de carne suína “in natura” do Brasil renderam US$ 131,6 milhões em 
maio (22 dias úteis), com média diária de US$ 6 milhões. A quantidade total exportada 
pelo país no período chegou a 58,1 mil toneladas, com média diária de 2,6 mil tonela-
das. O preço médio ficou em US$ 2.265,30.

Em relação a abril, houve alta de 13,8% na receita média diária, ganho de 8,6% no 
volume diário e avanço de 4,8% no preço. Na comparação com maio de 2018, houve 
aumento de 51,3% no valor médio diário exportado, incremento de 35,3% na quantida-
de média diária e ganho de 11,9% no preço.

Os dados são do Ministério da Indústria, Comércio e Serviços e foram divulgados pela 
Secretaria de Comércio Exterior.
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