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O milho vive tempos de recordes no Brasil. A produção, pela primeira vez, deverá supe-
rar os 100 milhões de toneladas. O consumo interno, também recorde, deverá subir 
para 62 milhões de toneladas, enquanto as exportações podem chegar a um patamar 
nunca registrado antes: 38 milhões de toneladas.

Os números são de André Pessôa, da Agrocconsult, que destaca ainda a possibilidade 
de a produtividade média da safrinha superar as cem sacas por hectare.

A safra recorde é um consenso entre os analistas do setor, mas eles divergem muito 
em relação às exportações. Pessôa diz que, com um dólar em alta no segundo semes-
tre e queda de produção nos Estados Unidos, o volume a ser exportado pelo Brasil 
deverá realmente ser elevado.

Leonardo Sologuren, da Horizon Company, e Daniele Siqueira, da AgRural, por ora, 
apostam em volumes menores: de 32 milhões a 34 milhões de toneladas.

Sologuren diz que consumo e exportações de milho vão depender do ritmo da econo-
mia interna, ainda incerto. Ele prevê, porém, um período de alta nos preços neste 
segundo semestre, sustentados pelas exportações.

Para Siqueira, “o cenário é bom para as exportações, mas são muitas as variáveis que 
vão determinar o volume de vendas externas”.

Um dos principias fatores é o tamanho da safra dos Estados Unidos. Afinal, não se 
sabe nem a área que foi plantada por lá, diz ela. Outro ponto chave será a resistência 
do produtor brasileiro às vendas do cereal.

Se ele guardar o produto sempre à espera de preços maiores, o importador vai procu-
rar outros mercados, como os da Argentina e da Ucrânia.

Os argentinos tiveram uma safra histórica, próxima de 50 milhões de toneladas, e a 
competitividade do produto deles é melhor do que a do brasileiro, afirma Siqueira.

A Ucrânia, que abasteceu boa parte do mercado externo nos meses de novembro do 
ano passado a abril deste, poderá ter nova safra elevada e voltar ao mercado interna-
cional.

“Um dos exercícios mais difíceis do momento é estimar a exportação do cereal”, diz ela.

                Fonte: Folha de São Paulo

Hoje completa um ano desde a primeira reunião para unificar as informações da bolsa 
de suínos dos principais estados produtores e consumidores de suínos. Na época, o 
encontro ocorreu na sede da Associação Catarinense de Criadores de Suínos (ACCS) e 
reuniu o presidente da APCS, APS, o vice-presidente da Acsurs, além do presidente da 
entidade catarinense, Losivanio Luiz de Lorenzi.

Desde o dia 1º de julho do ano passado, a Bolsa Brasil de Suinocultura (BBS) registrou 
a comercialização de 81 mil suínos ao mês por Santa Catarina – um montante equiva-
lente a quase 840 mil animais nos últimos 12 meses.

A remuneração paga ao produtor participante da BBS também aumentou, saltando de 
R$ 3,27 para R$ 5,05 – um incremento de 55% na remuneração. Atualmente a BBS tem 
136 membros, sendo que, em média, 32 deles são produtores independentes de Santa 
Catarina. “Colhemos frutos positivos com a organização coletiva e a análise semanal de 
preços. Os números mostram a importância dos produtores independentes enviarem 
os dados para as associações, para que possamos compilar e lutar por um preço mais 
justo”, destaca Losivanio.

              Fonte: ACCS

Por Lozivanio Lorenzi. Clique abaixo e ouça online:
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Ricardo Pereira de Mello - São Sebastião da Grama, venda de 1320 suínos em R$ 
105,00/@, condições bolsa, entrega à partir da próxima segunda-feira.

Hélio Carlos de Paula Assis, venda de 120 suínos em R$ 105,00/@ condições 
bolsa, entrega amanhã (06).

Aldo César de Morais - Granja Xamego - MACHADO/MG informa venda de 450 
suínos em R$ 5,80/Kg R$ 108,75 a vista e R$ 5,90/Kg R$ 110,63/@ condições 
bolsa, entrega no próximo domingo e quarta-feira.       
         
              Fonte: APCS/CSP
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NOSSA PROGRAMAÇÃO

No próximo dia 26 de julho na cidade de 
Campinas/SP, nas dependências do Hotel 
Premium, ocorre a sexta edição de 2.019 
do Workshop & Bate Papo, com tema 
central sobre “regras sustentáveis para a 
suinocultura”.
Na opinião de Ferreira Júnior, presidente 
da APCS/CSP- Associação Paulista de 
Criadores de Suínos e Consórcio Suíno 
Paulista, o evento irá demonstrar a preo-
cupação do segmento produtivo em rela-
ção a atual legislação e projetos que tra-
mitam na Assembleia Legislativa do 
Estado de São Paulo. 
O presidente da APCS/CSP, reafirma que 
hoje temos vários temas que causam 
uma certa instabilidade no segmento, 
entre elas destacam: crédito de ICMS, 
legislação ambiental, defesa sanitária, 
acesso a crédito dentro da realidade eco-
nômica do setor e políticas públicas para 
introdução da carne suína na merenda 
escolar.
Com a criação da Frente Parlamentar do 
Agronegócio Paulista pela Assembleia 
Legislativa de São Paulo, ela nasce com 

objetivo de promover o desenvolvimento sustentável dentro do estado. Sob a ótica 
nacional o estado representa o maior PIB do agronegócio, 20%, é líder nas exportações 
com 16% do volume nacional e tem 25% dos empregos formais do agronegócio brasi-
leiro. Os números demonstram a importância do Agronegócio Paulista na economia 
estadual, nacional e internacional. 
Convidado pela APCS/CSP, o presidente e vice-presidente da Frente, os deputados 
Itamar Borges e Fernando Cury, estarão presente no dia 26, para apresentar com deta-
lhes os objetivos concretos da referida frente. O presidente da Frente, Deputado 
Itamar Borges, recentemente apresentou um balanço legislativo demonstrando que no 
momento existe tramitando na ALESP, em torno de 74 projetos de leis, que poderão 
impactar diretamente no agronegócio paulista.
E por fim, Ferreira Júnior, destaca a necessidade dos representantes da cadeia produti-
va da carne suína, participarem do evento, por entender que é um momento crucial, 
para construirmos um horizonte com objetivo pontual de como devemos nos compor-
tar com os desafios impostos, diante da globalização do mercado.
 
As inscrições para o evento é gratuita, e deverão ser feitas pelo endereço eletrônico: 
https://www.sympla.com.br/workshop--bate-papo---regras-de-sus-
tentabilidade__565537

Lembrando que as vagas são limitadas.
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11.09.2019 e 12.09.2019 | PORK EVENT
FOZ DO IGUAÇU, PR
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LAR Centro de Eventos
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MEDIANEIRA | PR

MAIS INFORMAÇÕES
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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. 

26 de Julho Hotel Premium, Campinas-SP
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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
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Valdomiro Ferreira Júnior, Presidente da APCS/CSP

A fábrica de ração da Agropecuária Bressiani, em Capivari/SP, foi a quinta granja a 
passar pela Pré-Auditoria de BPF do CSP.

Em 1.958 a Agropecuária Bressiani, que atuava no setor canavieiro, entrou para a sui-
nocultura. Em 1.999, a empresa decidiu investir num frigorífico próprio, o Frigorífico 
Bressiani, hoje chamado de Frigodeliss.

Agropecuária Bressiani passa por Pré-Auditoria
de BPF

Carolina Kikuchi (Coordenadora de Qualidade), Marcelo (zootecnista responsável pela qualidade) e
Márcio (gerente da fábrica)

O Marcelo fala sobre a auditoria de Boas Práticas de Fabricação, confira:

Fonte: APCS/CSP

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
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