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A produção de carne no mundo desde 1961
Frango, porco e boi são os principais animais produzidos para abate em todo o 
mundo. Veja os dados das Nações Unidas ao logo do tempo.    

clique aqui e veja o gráfico dinâmico 

Fonte:  Nexo Jornal

Texas is losing the war on feral hogs
Despite years of intense hunting and trapping, Texas is losing the war on feral hogs.
Since the Texas Parks and Wildlife Department (TPWD) first began removing feral hogs 
in 1982, the hog population in the Lone Star State has dramatically increased and there 
are now more than ten times as many hogs in the state as there were then. Unfortuna-
tely, the evidence is clear: Texas is losing the war on feral hogs.

Texas has very permissive regulations regarding hog hunting, and hunters may pursue 
hogs all year long with no bag limit. They may be hunted over bait, trapped, hunted at 
night and from aircraft. As a result, it is estimated that over three quarters of a million 
hogs are taken by hunters, trappers, and TPWD each year in Texas.

Unfortunately, it is not enough. Even though hunters and trappers are killing approxi-
mately 30 percent of the hog population in Texas annually, hog numbers are still 
growing by about 20 percent each year. Biologists and wildlife managers estimate that 
70 percent of the hogs in the state will have to be killed each year just to maintain the 
population and even more must be killed to actually start reducing their numbers.

Yes, you read that right: 7 out of every 10 hogs in the state must be killed just to keep 
their numbers where they are now.

So why are wild hog populations experiencing such explosive growth in this portion of 
the United States?

The main reason is that hogs breed almost as quickly as rabbits. They become sexually 
mature before they are a year old and can produce as many as three litters of 6-8 
piglets every year.

Another reason they are difficult to control is because feral pigs are very intelligent and 
resilient animals. They quickly respond to hunting and trapping pressure by changing 
their habits or just leaving the area for greener pastures when things get too hot. Since 
they are known to roam over extremely long distances in search of food, this makes 
long term hog control measures difficult and complicated.

Landowners and biologists have been relatively successful in controlling feral hog 
populations in small areas. However, these are usually short term successes that only 
last until a new hog sounder moves in and the cycle starts over again.

While wild hogs are fun to hunt and provide some very tasty table fare, they cause all 
sorts of problems. Their diet normally consists of things like roots, acorns, tubers, and 
other plants, they will eat literally anything they can find or catch. Crops, snakes, 
insects, ground-nesting birds, and even deer fawns are not safe from a hungry hog.

Wild pigs are a textbook example of an invasive species and are causing significant 
damage to native wildlife and ecosystems in Texas. In addition to competing directly 
with deer for food, they damage vegetation that quail and turkey need to thrive. They 
also are carriers of a number of nasty diseases and there have even been cases of 
drinking water sources being contaminated by droppings from feral hogs.

So, we've established that Texas is losing the war on feral hogs and that's clearly a bad 
thing. However, what can be done about it?

Hog hunting and trapping are already going full bore in Texas. Right now, these opera-
tions are taking less than half the number of hogs necessary to stop their explosive 
population growth and it is doubtful this can be achieved by those with trapping and 
hunting alone.

Poison has been touted as one potential way to turn things around in the war on feral 
hogs. However, the use of a feral hog poison on a large scale is a very hotly contested 
idea.

Among other issues, researchers have really struggled to find a poison that will quickly 
and reliably kill hogs without harming other wildlife. For instance, proponents of hog 
poison experienced a big setback when nearly 200 birds died after consuming sodium 
nitrite poison intended for hogs during field testing in northern Texas. 

Until a permanent and lasting solution is developed, we'll have to deal with hogs the 
old fashioned way: by hunting and trapping them. So, hit the woods and start doing 
your part in the war on feral hogs.

           Fonte: Wideopenspaces.com

“Informações importantes e impactantes neste artigo sobre o crescimento populacio-
nal desta espécie tão nociva a nossa fauna, flora, saúde pública e agropecuária.
A matéria em questão referencia somente o estado do Texas, onde os americanos 
informam que estão perdendo a guerra contra os javalis! 
Atentem sobre a seriedade dos dados apresentados acerca do crescimento popula-
cional dos javalis. Estima-se que é necessário abater 7 em cada 10 javalisde uma 
área, somente para manter a população existente sem crescimento! Isto é assombro-
so!
Então se o Texas, um dos estados mais armados dos USA, dos que mais monta arma-
dilhas, que tem acesso as melhores armas, lunetas de visão noturnas mais moder-
nas, silenciadores, rifles automáticos, menores burocracias para caça ao javali...  
reconhece que o problema está fora de controle...
O que será o problema em alguns poucos anos no Brasil?!
Quando a bomba estourar, quem vai arcar com a responsabilidade das proibições e 
dificuldades de hoje? 
Ah, mas nós vamos cobrar... e dizer muitas e muitas vezes:
" -NÓS AVISAMOS!!!"
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A Bolsa de Comercialização de Suínos do Estado de São Paulo “Mezo Wolters”, 
define pela terceira semana consecutiva, manutenção nos preços de 
referência, variando entre R$ 83,00 a R$ 85,00/@, condições bolsa, com 21 
dias no pagamento posto frigorífico. 
Abaixo comercialização e entrega de animais no período de 01 a 07 de Abril, 
Foram 24.957 animais com média ponderada atingindo R$81,29/@ = 
R$4,34/Kg vivo e peso médio em 106,68kg.
No gráfico abaixo, apresenta as variações de preço e peso das últimas 5 
semanas, intervalo de 4 de março a 07 de Abril de 2019.

BOLSA DE SUÍNOS DE SÃO PAULO
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Prezados Senhores Consorciados e Fornecedores,

Atenção!

Na próxima segunda-feira (08/04), inicia-se a Tomada de Preços de Medicamentos, 
Vacinas, Material de Limpeza e Material de Inseminação Artifical;

Caso tenha dúvidas ou queira mais informações, por favor, entre em conato.

Atenciosamente,
Equipe APCS/CSP

Medicamentos

Consorciado 08 a 12/04/2019
Prazo para entrega das planilhas

16 a 23/04/2019
Prazo para retorno das cotações

03/06 a 30/08/2019

Fornecedor

Entregas

MEIO AMBIENTE

MERCADO DE GRÃOS

Itu SP 08/04/19
Mercado & Preços
Milho físico Paulista está inalterado, compradores demonstram pouco interesse em 
novos lotes de milho, indicações de compra para região de Campinas SP  entre R$ 
37,00/R$ 37,50 e vendas entre R$ 39,00/R$ 40,00 (não estão evoluindo). Os lotes de 
milho tributado chegam no mercado a R$ 39,00 com ICMS, seria um preço de milho 
sem imposto R$ 35,72, este número joga o preço do mercado Paulista para baixo.

Só para entender a divergência que o mercado se encontra, vejam só:  Ofertas de 
milho nas Cooperativas Paulistas variam de R$ 36,00/R$ 38,00 e se trouxerem esse 
milho para região de Campinas SP considerando um frete R$ 4,00, milho CIF fica entre 
R$ 40,00/R$ 42,00. Simples ! A conta não fecha ! Então é o seguinte, ou os preços 
sobem por algum motivo que ainda o mercado não está claro em apontar ou esse 
milho irá ficar nas Cooperativas esperando a chegada da monstruosa Safrinha.

Soja em Santos indicação de compra entre R$ 77,00/R$78,00, milho safrinha a R$ 
35,00 dólar agora R$ 3,85 !
 
B3
 O contrato de milho CCMK19 está a 28 dias de ser encerrado na Bolsa,  cotado 
nesse momento a R$ 36,00 enquanto o Indicador Esalq está cotado R$ 38,08, o merca-
do tem esse tempo em jogo para fazer o ajuste necessário, o gráfico  está com tendên-
cia de queda desde dia 29/03, furou um suporte importante de R$ 36,36 e ficou aberto 
para tentar buscar R$ 35,50 e se furado,  R$ 34,50 (meio exagerado no momento). Pelo 
lado da alta, acima de R$ 36,36 mercado cabe um respiro até R$ 37,10 e ai temos que 
avaliar a tendência novamente.
 
Idellagro (Indicador de preço de milho na região de Campinas SP)
01/04/19 – R$ 37,60
02/04/19 – R$ 37,45
03/04/19 – R$ 37,82
04/04/19 – R$ 38,00
05/04/19 – R$ 38,00
08/04/19 – R$ 37,80 – Fechado com queda de R$ 0,20

                Fonte: Rodrigo Della Pace
                   Dellagro Corretora

O PRA PRECISA AVANÇAR
O Programa de Regularização Ambiental (PRA) voltou a ganhar atenção com a Medida 
Provisória (MP) 867/2018, que estende até 31 de dezembro de 2019 o prazo para 
adesão, terminando em 31 de dezembro de 2018. A comissão mista da MP já aprovou 
seu plano de trabalho e realiza na próxima quarta-feira (10) audiência pública para 
debater a proposição.

A discussão da MP é oportunidade para detalhar e assim consolidar juridicamente 
artigos do Código Florestal. Há muito tempo queremos que o Código Florestal seja 
efetivamente implementado. Sabermos que se trata de uma legislação completa, deta-
lhada e moderna. Demonstra que a defesa do meio ambiente é compatível com a 
produção de alimentos.

Beneficia desde a agricultura de alta escala até os pequenos produtores rurais, agricul-
tores familiares, povos e comunidades tradicionais e assentados da reforma agrária, 
todos abrangidos pelo Código Florestal.

A demora do STF em julgar arguições do Ministério Público, retardou a implantação do 
Código e assim comprometeu a recuperação ambiental. Também houve falhas dos 
próprios governos (federal e estaduais). É urgente caminhar com esta questão porque, 
ao contrário do que muitos insistem em afirmar, a produção agrícola pode se harmoni-
zar com preservação e ninguém cuida mais dos recursos naturais do que o  nosso  
agricultor.

Muito se fala em desmatamento, vamos aos fatos utilizando os números do Cadastro 
Ambiental Rural (CAR) nacional, levantamento feito pela Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária (Embrapa).

De toda a extensão territorial brasileira, as plantações estão presentes em apenas 
7,8% das terras. 25,6% são formados por áreas destinadas à preservação da vegetação 
nos imóveis rurais. Ou seja, há mais que o triplo de espaços preservados do que culti-
vados nas propriedades rurais.

Soma-se ainda: as pastagens nativas representam 8%, as plantadas chegam a 13,2%; 
as unidades de conservação integral chegam a 10,4% do território brasileiro; 13,8% 
das terras brasileiras são de reservas indígenas e 16,5% são de vegetação nativa em 
terras devolutas e não cadastradas.

É preciso destacarmos isso: a área destinada à vegetação protegida e preservada é de 
66,3% – dois terços do Brasil inteiro. Temos ainda mais vegetação com as florestas 
plantadas, que ocupam 1,2% do território. Já a infraestrutura preenche 3,5% do País.

Fazendo um comparativo, o total de áreas protegidas, preservadas e não cadastradas 
equivale à superfície de 48 países da Europa. Não é mais possível colocar sob os 
ombros do agricultor a deterioração do planeta.

É preciso, portanto, valorizar e defender o homem do campo de ataques ideológicos e 
sem critérios. São “fake news” que atrapalham este setor econômico brasileiro que há 
anos só apresenta resultados positivos. Citando apenas dois exemplos: nos próximos 
10 anos, nossa produção de grãos deve crescer 30% e a de carnes 27%.

O PRA é um atestado de sustentabilidade da nossa produção para o mundo, extrema-
mente relevante para alcançar novos mercados internacionais. Ao mesmo tempo, atrai 
investimentos de importantes players mundiais que exigem sustentabilidade pra 
firmar parcerias.

No Estado de São Paulo, temos uma Lei,  que fundamenta o Programa, aprovada já há 
muito tempo pela Assembleia Legislativa. Ela ainda aguarda julgamento pelo TJ/SP para 
poder ser implantada. Atraso causado – mais uma vez – pela intervenção do Ministério 
Público, quem perde com a indefinição é o produtor rural e o meio ambiente.

Participei recentemente, em Sertãozinho, do fórum “Soluções Agroambientais”, organi-
zado pela Canaoeste (Associação dos Plantadores de Cana do Oeste do Estado de São 
Paulo) e que apresentou inovações importantes para esta harmonização entre meio 
ambiente e agricultura. Um dos destaques é a parceria com o Legado Das Águas Voto-
rantim para a compensação da reserva legal e destaco a participação do Secretário 
Marcos Penido representando o Governo Dória.

A Canaoeste também lançou seu aplicativo para agilizar a comunicação de incêndio, 
fazer o check-list das adequações da propriedade com relação ao programa de pre-
venção a incêndios e servir de ponte para a comunicação entre associação e associa-
do, numa demonstração de proatividade que merece ser saudada.

O setor tem feito sua parte, agora precisamos definitivamente caminhar com o PRA e 
mostrar que o agricultor brasileiro é capaz de fornecer não apenas alimento, mas 
também oxigênio, água, solo. O agricultor gera emprego, renda, riqueza, sustentabili-
dade e merece nosso apoio, nossa confiança!

              Fonte: Deputado Arnaldo Jardim, Assessoria
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