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NOSSA PROGRAMAÇÃO

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

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

DO EXTERNO

Suíno vivo em valorização; em MG chega a R$ 
5,30
Dos oito estados consultados pela Suinocultura Industrial, sete registraram valo-
rização no quilo do suíno

O forte crescimento das exportações brasileiras de carne suína nos cinco primeiros 
meses de 2019, da ordem de 20% sobre o mesmo período de 2018, teve reflexos posi-
tivos sobre os preços do animal vivo. Dos oito estados consultados pela Suinocultura 
Industrial, sete registraram valorização no quilo do suíno. Em Minas Gerais, o animal 
vivo chegou a R$ 5,30, enquanto que em São Paulo o preço ficou em R$ 5,22 nesta 
semana. Os preços dos estados podem ser consultados aqui.

A última reunião entre produtores e frigoríficos mineiros terminou com um avanço de 
6% no preço do animal comercializado vivo, conforme a Associação dos Suinocultores 
do Estado de Minas Gerais (Asemg). O valor era R$ 5 até a semana passada, mas 
chegou a R$ 5,30 agora.

No território paulista, o preço do quilo do suíno vivo era R$ 4,80 em 21 de maio. Nesta 
semana, o valor já havia chegado a R$ 5,22, ou seja, um avanço de 8,75%, conforme a 
Associação Paulista dos Criadores de Suínos (APCS).

“Os preços do suíno vivo no estado de São Paulo vem sofrendo nas últimas quatro 
semanas consecutivamente um realinhamento de preços, motivados pelo crescimento 
no volume e no valor nas exportações pago pelo mercado internacional”, conta o presi-
dente da APCS, Waldomiro Ferreira Júnior.

Segundo ele, o mercado no momento sofre uma redução na oferta em relação à 
demanda por suíno vivo em todos os estados da federação. Os preços no momento 
tiram o produtor do “vermelho” em que estava acumulado por 16 meses, diz Ferreira 
Júnior.

O presidente da APCS calcula que, hoje, a relação com o maior componente no custo 
de produção, o grão milho, está 1:2,4, ou seja, uma arroba suína compra 2,4 sacas de 
milho. Para ele, o ideal ainda não foi atingido, que seria uma relação de troca de uma 
arroba do animal por três sacas de milho.

“Portanto, pela expectativa do setor e em função da redução da oferta e da safra recor-
de de milho, espera-se uma relação ainda melhor ao produtor de suínos. Nada mais 
justo, pois, o produtor sofreu muito nos últimos tempos”, avalia Ferreira Júnior.

Nos estados do Sul, que são os principais produtores de carne suína do Brasil, os
preços do suíno vivo tiveram valorização, mas ainda não chegaram aos R$ 5. A maior
alta foi no Paraná, onde o quilo do animal vendido vivo chegou a R$ 4,80, conforme a 
Associação Paranaense de Suinocultores (APS). O avanço foi de 10,34% sobre os R$ 
4,35 de 21 de maio.

No território gaúcho, o suíno vivo chegou a R$ 4,68, como resultado de uma valoriza-
ção de 7,59% entre os dias 21 de maio e 6 de junho. As informações são da Associação 
dos Criadores de Suínos do Rio Grande do Sul (Acsurs).

Já no principal produtor e exportador da proteína, Santa Catarina, o animal vivo chegou 
a R$ 4,64. O valor é resultado de alta de 5,22%, no comparativo entre 21 de maio e 
esta semana.

Em Goias, o preço do suíno vivo chegou a R$ 5, de acordo com a Associação Brasileira 
dos Criadores de Suínos (ABCS), como resultado de valorização de 11,11% ante os R$ 
4,50 anteriores. Já no Distrito Federal, o quilo do animal vivo chegou a R$ 4,84. Alta de 
6,84% sobre o preço de R$ 4,53 registrado em 21 de maio, conforme números da DF 
Suin.

No Mato Grosso, o preço médio do suíno vendido vivo permanece em R$ 3,65 desde a 
primeira quinzena de abril, aponta a ABCS.

 Fonte: Suinocultura Industrial

Suiaves visita APCS/CSP
Estiveram presentes hoje na sede da APCS o coordenador nacional de suínos João 
Marujo Neto e diretor Estephano Meulman para uma reunião com o presidente da 
APCS/CSP Valdomiro Ferreira Júnior.
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Aldo Cesar Morais granja  Xamego de MACHADO/MG venda de 550 suínos 
em R$ 99,38/@ = R$ 5,30/Kg vivo condições bolsa, entrega no próximo 
domingo. 

Ricardo Pereira de Mello venda de 1320 suínos em R$ 98,00/@ condições 
bolsa entrega a partir da próxima segunda-feira (10).

Susana Twijsel Corretora de Suínos Holambra/SP venda de 960 suínos em 
R$ 98,00/@ condições bolsa, entrega na próxima segunda e terça-feira.

Demétrius Napoles de Monte Alegre do Sul/SP venda de 120 suínos em R$ 
98,00/@ condições bolsa entrega na próxima terça-feira.

Carlos Alberto Cunha venda de 208 suínos em R$ 100,00/@ condições bolsa 
entrega na próxima terça.

         Fonte: APCS/CSP

BOLSA DE SUÍNOS DE SÃO PAULO
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Prezados Senhores Consorciados,

Com o objetivo de comprarmos em conjunto, é extremamente importante 
conciliar o volume de todos os consorciados, dessa forma, informamos que 
o prazo para entrega dos pedidos de MACRO para o mês de JULHO encer-
ra-se em 14/06/2019;
Fiquem atentos a data para que não percamos o foco do consorcio!

Equipe APCS/CSP

INFORME CSP

Da esquerda para a direita: Estephano Meulman, João Marujo Neto e 
Valdomiro Ferreira Júnior

Confira o vídeo que eles gravaram para o ISP de hoje:

Fonte: APCS/CSP

Antonio Carlos da Silva -Bauru/SP, venda de 224 suínos em R$ 99,50/@, 
condições bolsa, entrega no próximo domingo e segunda-feira.
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