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SUÍNO PAULISTA

PLANILHA DE COTAÇÕES

PRODUTO 24 MESES 12 MESES 6 MESES 1 MÊS 07/02/2020

SUÍNO VIVO
R$/@ 67,00 68,00 68,00 70,00 83,00 85,00 120,00 122,00 100,00

R$/Kg 3,57 3,68 3,68 3,78 4,42 4,53 6,40 6,51 5,33

CARCAÇA 
SUÍNA

Varejo 
R$/Kg 5,60 6,15 5,00 5,80 6,50 7,20 9,30 9,50 8,00 8,30

Atacado 
R$/Kg - - - - - - - - 7,70 7,90

BOI R$/@ 145,05 152,30 154,05 196,40 192,85

MILHO R$/Saca 33,41 39,93 36,19 48,99 50,17

DÓLAR R$ 3,24 3,70 3,97 4,07 4,31

Fonte: APCS | CSP

Fonte: APCS | CSP

Fonte: APCS | CSP

 MERCADO$

 Carlos Alberto Cunha - Brotas/SP venda de 208 suínos em R$ 103,00/@ = R$ 5,50/Kg vivo condições 
bolsa entrega na próxima quinta-feira (13). 

Ricardo Pereira de Mello - São Sebastião da Grama/SP venda de 900 suínos em R$ 104,00/@ = R$ 
5,55/Kg vivo condições bolsa entrega a partir do início da próxima semana.

Bolsa de suínos informa:
Susana Twijsel corretora de suínos Holambra/SP venda de 540 suínos em R$ 100,00/@ a vista, 
entrega imediata.

Comparativo boi x suíno  R$/@
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MERCADO DE GRÃOS

CULINÁRIA SUÍNA

 O mercado de milho pode começar a ganhar força a partir da semana que vem, atenção comprador, 
hoje temos preços interior mínimo de R$ 48,00 e máximo de R$ 50,00 e ofertas CIF região de Campinas não 
por menos de R$ 52,00 e o interesse de compra a R$ 50,00 existe no mercado, mas não devem estar conse-
guindo originar nesses níveis. Milho tributado com ofertas R$ 54,00 e pagamento rápido, não são volumes. 
Novamente reforço a condição de que o estoque de milho em SP é curto, não tem volumes novos entrando 
no mercado nos próximos 30 dias para causar queda de preço, o consumo é firme e continuo e com preços 
de soja melhorando nos Portos, já viu né, produtor não vende milho nos próximos dias ou sendo menos 
trágico, reduz drasticamente as suas ofertas. 
 Esalq/B3 
 O indicador Esalq a R$ 50,13 parece ter feito as mínimas novamente, dado as circunstancias acima 
não duvido uma recuperação na casa de R$ 2,00 por saca nos próximos 15 dias. 
 Na B3 segundo análise técnica do mercado, o contrato CCMH20 após ter fechado acima de R$ 49,30 
ganha força para buscar a R$ 50,00/R$ 51,00 novamente e o contrato Maio, CCMK20 cotado próximo a R$ 
46,50 mostra uma defasagem acentuada com relação ao contrato de primeiro vencimento e também ao 
quadro de milho atual, tem caminho para R$ 47,50 e R$ 48,50. Mercado perde força de alta se na B3 fechar 
com ajustes negativos entre R$ 0,50 à 1,00 nos próximos dias, mas pelo visto não teremos esse mercado no 
curto prazo. 
 
Idellagro (Indicador de preço de milho na região de Campinas SP)  
28/01/2020 – R$ 52,00 
29/01/2020 – R$ 51,85 
30/01/2020 – R$ 51,02 
04/02/2020 – R$ 51,10 
06/02/2020 – R$ 51,35 
07/02/2020 – R$ 51,50 – Fechado com alta de R$ 0,15. 

Rodrigo Della Pace 
rodrigo@dellagro.com.br 
11 9 9 9458 1277

Mercado de milho | Itu - SP, 07/02/2020

COSTELINHA SUÍNA COM RISOTO DE LIMÃO SICILIANO | 
Chef Flávia Brunelli ft. Chef Robson Marques

Momento Suíno Paulista #018 Pt 2 | Mercado na Argenti-
na. Participação de Alberto Armocida (Vetanco)

 MOMENTO SUÍNO PAULISTA

Confira a parte 1: https://www.youtube.com/watch?v=Kq6LB418iGc

Fonte: APCS | CSP

Fonte: Canal Del Veneto

https://www.youtube.com/watch?v=Kq6LB418iGc
https://www.youtube.com/watch?v=TKVyPQxWjyI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=N4hp4UMZbsY&feature=youtu.be
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CAMPINAS, SP
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PROGRAMAÇÃO

Recepção

“Nossos frigoríficos estão prontos para
conquistar novos mercados?" 
Stephan Rohr | Trouw Nutrition

“Como se defender da questão sanitária”
Lisandro Haupenthal | Vaccinar

Cafezinho Paulista

“A nossa tecnologia está adequada aos
desafios internacionais?”
Sebastião Borges | Tectron

“Somos competitivos na questão
econômica?”
Vladimir Fortes | DB

"De onde vem as novas barreiras em
relação ao consumo de proteína animal?"
Juliana Ribas | Agroceres PIC

Debate entre os presentes

Almoço com Carne Suína

Bate Papo Restrito aos Proprietários e
Gerentes de Granjas

Encerramento
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APOIO:

REALIZAÇÃO:

Atenção associados:
Não esqueçam de levar suas credenciais

PÚBLICO ALVO:
Gerentes, encarregados e proprietários
de granjas filiadas à APCS

INSCRIÇÕES
As inscrições deverão ser realizadas à
partir de convite enviado via e-mail.

apcs@apcs.com.br          [19] 3651 1233
/suinopaulista
www.apcs.com.br

@suinopaulista

PARA MAIORES INFORMAÇÕES:

 ACONTECE

 COMUNICADO CSP

Prezados Senhores Consorciados e Fornecedores! 
 
17|02 – Comissão de Licitação 

Tomada de Preços de Antibióticos Premix: 
10 a 12|02 – Preenchimento Sistema – Consorciado 
12 a 14|02 - Preenchimento Sistema – Fornecedor 
Programação de Macros: 
20|02 – Entrega da programação de Macros

FAVOR RESPEITAR AS DATAS LIMITES DE ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA E ENTREGA DE PROGRAMAÇÃO 
TODOS OS E-MAILS DEVERÃO SER DIRECIONADOS PARA  COMPRAS@APCS.COM.BR

Gratos,
Equipe APCS | CSP

Calendário Consórcio Suíno Paulista – FEVEREIRO 2020

Evento vai reunir alguns dos pesquisadores mais renomados da suinocultura mundial de 2 a 5 de junho 
na cidade do Rio de Janeiro

 
Foram divulgados os nomes de alguns dos mais importantes pesquisadores da suinocultura mundial res-
ponsáveis por desenvolver a programação científica do IPVS 2020 (International Pig Veterinary Society Con-
gress), o maior evento do setor do planeta, que irá acontecer de 2 a 5 de junho na cidade do Rio de Janeiro. 
Durante quatro dias, a cidade maravilhosa será palco para transferência dos mais novos conhecimentos 
sobre a atividade feita por cerca de 30 dos mais renomados pesquisadores e cientistas do mundo.
 
No dia 2, serão quatro pré-congressos ocorrendo simultaneamente.  O tema da vez, a Peste Suína Africana 
e as inovações para controlá-la, ganha atenção de Carmina Gallardo, Denis Kolbasov, Marisa Arias e José 
Manoel Sanchez Vizcaíno. O pré-congresso 2 irá abordar o manejo reprodutivo da fêmea suína contempo-
rânea, com George Foxcroft, Nicoline Soede, John Pluske e Fernando Bortolozzo. Demandas de bem-estar 
de suínos no ano de 2050 é o assunto do pré-congresso 3, abordado por Inger Lise Andersen, Mark Holmes, 
Adroaldo José Zanella e Carlos Guerrero. O quarto pré-congresso tratará de negócios.
 
No terceiro dia do IPVS2020, serão oito sessões distintas, cada uma debruçada sobre um tema atual. Entre 
os nomes estão John Morris Fairbrother, da Universidade de Montreal (Desafios por Escherichia coli no 
período pós-desmama em leitões), John Butler, da Universidade de Iowa (Doenças virais emergentes em 
suínos: a perspectiva de um imunologista) e Amy Vicent, do USDA (Dez anos após o H1N1 pandêmico de 
2009 – O que aprendemos sobre a interface suíno-homem da influenza?). 
 
Em 4 de junho, apresentarão palestras pesquisadores como Maria Pieters, da Universidade de Minnesota 
(O que ainda devemos aprender sobre a infecção de Mycoplasma hyopneumoniae em suínos), John Pluske, 
da Universidade de Murdoch, na Austrália (Saúde intestinal e a transição para o período pós-desmama), e 
Jaap Wagenaar, da Universidade de Utrecht – Países Baixos – (Utilização de antimicrobianos na produção 
no mundo).
 
Quem também enobrece o evento são Andreas Kaasi, da Eva Scientific (Transformação de tecidos e órgãos 
de suínos para uso em medicina regenerativa humana) e Aidan Connolly, da Canthus (Imaginem um futuro 
digital para produção de suínos: 9 tecnologias que irão transformar nossa indústria), que palestram no últi-
mo dia do IPVS 2020.
 
Bem-estar animal, nutrição, doenças virais, bacterianas e parasitárias, imunologia e vacinologia, segurança 
alimentar, reprodução, biosseguridade, genética, antimicrobianos, estudos de casos clínicos, manejo, pro-
dução e inovação, dentre outros temas, fazem parte do programa científico cuidadosamente elaborado para 
atender aos anseios dos profissionais na atualidade.
 
A programação completa pode ser acessada no site oficial do evento (http://ipvs2020.com/pb/programa-
cao-completa/). “Nosso programa irá debater doenças com impacto econômico na suinocultura mundial, 
incluindo doenças bacterianas e virais endêmicas e emergentes, o impacto produtivo e sanitário de restri-
ção do uso de antimicrobianos, entre outros temas”, afirma o vice-presidente da Comissão Científica do 
IPVS2020 e professor da Universidade de Minnesota, nos Estados Unidos, Fabio Vannuci.
 
Trabalhos Científicos 
Vannuci salienta que o Congresso da IPVS se destaca por ser um evento realizado por cientistas para cien-
tistas com foco na aplicabilidade a campo de inovações produzidas na academia. “Um dos pontos altos do 
IPVS2020 será a exposição e apresentação de trabalhos científicos. A IPVS recebe trabalhos das principais 
universidades do mundo, o que possibilita aos participantes um panorama global do que está sendo estu-
dado na suinocultura. E a partir daí, podemos traçar quais são as principais ferramentas que estarão dispo-
níveis e serão mais relevantes para o desenvolvimento da atividade nos próximos anos”. 
 
A professora da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais) e presidente do IPVS2020, Fernanda Almei-
da, ressalta a importância deste encontro para a suinocultura brasileira. “Trazer este evento para o país é 
uma maneira de tornar acessível, aos profissionais brasileiros do setor suinícola, os resultados de pesqui-
sas de última geração obtidos nos principais centros do mundo, permitindo discussões com cientistas de 
todos as partes do planeta. Acreditamos que este evento possa contribuir sobremaneira para um salto, não 
apenas a nível de produção cientifica brasileira, mas também a nível de tecnologias a campo, e assim elevar 
a suinocultura brasileira a um novo patamar de tecnologia, ciência e inovação”, destaca.
 
IPVS2020
A 26ª edição do Congresso da IPVS (International Pig Veterinary Society) é organizada pela Abraves (Asso-
ciação Brasileira de Veterinários Especialistas em Suínos). Outras informações sobre o evento estão dispo-
níveis no site www.ipvs2020.com ou podem ser obtidas pelo e-mail ipvs2020@ipvs2020.com.
 
Apoio
Algumas das principais empresas do setor já confirmaram participação no IPVS2020 Rio de Janeiro. Entre 
os patrocinadores Partner, estão Boehringer Ingelheim, Farmabase, Hipra, MSD Saúde Animal e Zoetis. Na 
cota Supporter, estão confirmadas Bayer e Ceva. Os patrocinadores Platinum já confirmados são Agroceres 
PIC, IDEXX, LANXESS, Ourofino Saúde Animal, Trouw Nutrition, Biofarma e Pharmacosmos, na cota Gold, 
estão Phytobiotics, Thermo Fisher, Magapor, Crystal Spring e Tonisity, e na cota Silver, IMV, Biocheck, Indi-
cal e Microvet.
 
O evento tem o apoio institucional do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), Embra-
pa, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento do 
Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Turismo do Estado do Rio de Janeiro, bem como do Rio Convention 
e Visitors Bureau.
 
Os mais importantes veículos de comunicação da suinocultura mundial também confirmaram apoio e irão 
divulgar notícias do evento, como o jornal O Presente Rural, o Portal Suino.com e a revista Suinocultura 
Industrial no Brasil, além de Pig 3tres3 e Pig Progress.

Serviço:
26º Congresso da IPVS (International Pig Veterinary Society)
Data: 2 a 5 de junho de 2020
Local: Riocentro, Rio de Janeiro, RJ
Endereço: Av. Salvador Allende, 6555, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro – RJ
Informações: www.ipvs2020.com
E-mail: ipvs2020@ipvs2020.com
Telefone: +55 31 3360 3663

Informações para Imprensa:
Márcia Midori
+ 55 19 99712 3224
E-mail: agronoticia@gmail.com
Skype: mmidorimoraes

IPVS2020: Comissão Científica anuncia programação 
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