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NOSSA PROGRAMAÇÃO

O Deputado Federal Arnaldo Jardim, con-
firmou presença no Workshop & Bate 
Papo que ocorre no próximo dia 26 na 
cidade de Campinas, dependências do 
Hotel Premium. 
O Deputado hoje ocupa a Vice-presidên-
cia da FPA- Frente Parlamentar da Agro-
pecuária na Câmara dos Deputados em 
Brasília/DF.
Na oportunidade o parlamentar irá apre-
sentar os projetos da Frente, diante das 
demandas encaminhadas pelo setor 
rural. 
Arnaldo Jardim, tem trabalhado fortemen-
te dentro das discussões da reforma da 
previdência e os ganhos para o setor, 
inclusive a FPA foi a única em conseguir 
aprovação de um destaque. 
Na opinião de Ferreira Júnior, presidente 

da APCS, com a participação do nosso deputado Arnaldo Jardim, teremos oportunida-
de de receber informações objetivas e concretas sobre assuntos relevantes do setor 
que estão tramitando na Câmara dos Deputados.
O presidente, afirma e convoca todos os membros da Cadeia Produtiva da Carne 
Suína, em marcar presença no evento. 
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Deputado Arnaldo Jardim confirma presença.
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ACONTECE

 
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

&

BATE PAPO

WORKSHOP Regras
Sustentáveis

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
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Deputado Arnaldo Jardim

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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A Bolsa de Suínos do Estado de São Paulo “Mezo Wolters”, definiu em sua 
reunião no dia de hoje, preço de referência entre R$ 103,00 a R$ 105,00/@ 
condições bolsa (posto frigorífico com 21 dias no pagamento), respectiva-
mente R$ 5,49 a R$ 5,60/Kg vivo.
O mercado dá sinais de certa pressão baixista, provocando uma instabilida-
de por parte dos produtores. No mercado de animal abatido, verificou-se 
preços em até R$ 8,40/Kg, que representa preço máximo para arroba suína 
em R$ 105,00/@. 
Na verdade, o mercado deverá ficar mais claro após o feriado estadual de 
amanhã (9).
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MERCADO EXTERNO

Foram 20 anos de negociações para a formação da maior área de livre comércio 
do mundo. Mas pacto, que ainda não tem data para valer, não agradou todos os 
produtores.

A agropecuária é um dos setores mais beneficiados pelo recém-anunciado acordo 
Mercosul-União Europeia. Em 10 anos, 82% dos produtos agrícolas que o bloco sul-a-
mericano vende para o europeu terão tarifa zero de importação.

Foram 20 anos de negociações para a formação do pacto que criará a maior área de 
livre comércio do mundo, com quase 800 milhões de consumidores. Do lado de lá do 
Oceano Atlântico, 28 países da Europa. Do lado de cá, Brasil, Argentina, Paraguai e 
Uruguai.

"Só esse acordo, no intervalo de 15 anos, ele trará em termos de corrente algo da 
ordem de R$ 1 trilhão em termos de importações e exportações a mais para a econo-
mia brasileira", afirmou o secretário de Comércio Exterior do Ministério da Economia, 
Lucas Ferraz.

O acordo ainda será revisado e precisa ser aprovado nos congressos dos países do 
Mercosul e no Parlamento Europeu (veja os próximos passos). O Ministério da Agricul-
tura estima que ele entrará em vigor dentro de 2 anos.

Benefícios
Alguns produtos vão ter cotas como o arroz, o açúcar e a carne de frango.

"Estamos falando de US$ 500 milhões/ano. Isso em termos de hoje, para o setor e a 
balança comercial brasileira", diz Francisco Turra, presidente da Associação Brasileira 
de Proteína Animal (ABPA).

Outros itens vão entrar no bloco europeu com taxas mais baixas: é o caso do etanol e 
da carne bovina. "O Mercosul será responsável por 82,3% de toda a carne bovina com-
prada pela Europa do mundo", diz o secretário Lucas Ferraz.

Segundo a Aprosoja, associação que representa o setor, o possível aumento das 
exportações de carne também pode aquecer o mercado interno de ração, especial-
mente de frango e suínos.

O acordo é bilateral e prevê isenções de impostos também para o bloco europeu, prin-
cipalmente para os setores automotivo, de máquinas agrícolas e de alimentos.

Críticas
E 67% dos produtos agrícolas que a União Europeia mandar para o Mercosul não 
serão mais taxados. Entre eles: azeite, frutas frescas, leite e vinho. Isso que gerou críti-
cas.

O Instituto Brasileiro do Vinho avalia que o acordo traz um impacto negativo para o 
setor. "Nós temos aqui uma alta carga tributária, juros elevados, dificuldade de crédito, 
pouco apoio para assistência técnica, seguro agrícola e tudo mais", disse a entidade.

O governo federal prometeu criar um fundo de apoio à produção da bebida.

Do lado de lá também tem gente descontente. Em países como a França, maior potên-
cia agrícola da Europa, e a Alemanha, produtores prometem manifestações porque 
temem a concorrência com preços mais baixos. O próprio governo francês se mostrou 
resistente.
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Agropecuária é um dos setores mais beneficia-
dos no acordo Mercosul-União Europeia
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