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Clique no banner abaixo e confira a programação completade 2019

NOSSA PROGRAMAÇÃO

A Vivian Lo Tierzo, da WISIUM/Neovia,  já fez a sua
inscrição para o Workshop & Bate Papo do dia 24/05.
Veja o vídeo abaixo que ela nos enviou sobre o evento.

Faça também a sua inscrição: 
www.apcs.com.br

24/05/2019

&

BATE PAPO

WORKSHOP

EU VOU!

EMPRESAS ASSOC�ADAS

TechnoFeed™

Ricardo Pereira - São Sebastião da Grama venda de 1872 suínos 
em R$ 84,30/@ = R$ 4,50/Kg suíno vivo condições bolsa. Entrega a 
partir da próxima segunda-feira (13).

 Fonte: APCS/CSP

BOLSA DE SUÍNOS DE SÃO PAULO

09/05/2019

Suínos/cepea: volume de carne exportado à china 
em abril é 0 2a maior da série histórica 
São Paulo, 08/05/2019 - A quantidade de came suína exportada à China pelo Brasil alcançou, 
em abril, o segundo maior volume da série histórica da Secretaria de Comércio Exterior (Secex), 
apurada desde 1997, com 15,9 mil toneladas. O principal motivo tem sido a menor produção 
chinesa de carne suína, em razão do surto de peste suína africana (PSA), que afeta os plantéis 
no país asiático e, consequentemente, obriga ao abastecimento externo. 
A informação é do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea/Esalq-USP), 
em relatório antecipado ao Broadcast Agro. O recorde mensal de embarques ainda é o do mês 
de julho de 2018 -quando, ressalta o centro de estudos, a Secex fez alterações metodológicas. 
Entre março e abril deste ano, as vendas da proteína brasileira para a China deram um salto de 
22,3% em volume, avanço de 4 pontos porcentuais nos embarques ao país asiático, de 24% 
para 28% do total de carne suína exportada pelo Brasil no mês passado. 
Além de comprar mais em abril, a China pagou 11% mais caro pela proteína suína brasileira. 
Considerando-se a carne congelada, que representa quase a totalidade das importações 
chinesas, o preço médio passou de US$ 2,05/quilo em março para US$ 2,28/kg em abril, o 
maior valor desde abril/2018, quando atingiu US$ 2,54/kg. 
Considerando-se todos os destinos externos da carne suína brasileira, o Cepea informou ainda 
que o Brasil exportou 6% mais entre março e abril, totalizando 57,5 mil toneladas. O 
faturamento foi de US$ 119 milhões, avanço de 12% no mesmo comparativo. A alta na taxa de 
câmbio impulsionou ainda mais a receita em reais, que somou R$ 464 milhões em abril, alta de 
14% frente ao mês anterior.  
O bom desempenho do setor exportador esteve também atrelado aos maiores volumes 
escoados para Hong Kong e para o Uruguai. De março para abril, Hong Kong ampliou as 
compras em 8%, com 13,9 mil toneladas em abril. No mesmo comparativo, as vendas ao 
Uruguai avançaram expressivos 44%, indo para 4,4 mil toneladas - com este volume, o país foi 
o terceiro principal destino da carne suína brasileira em abril.
Por sua vez, o volume importado pela Rússia no mês passado foi o menor desde
dezembro/2018, quando o país voltou a comprar a carne brasileira com mais intensidade, após
o fim do embargo que perdurava desde dezembro/2017. De março para abril, as importações
russas caíram fortes 39%, totalizando 4 mil toneladas no último mês.

  Fonte: CEPEA

MERCADO DE GRÃOS

BARÓMETRO PORCINO
Número 52 / abril de 2019 

Informações sobre o mercado de suínos a nível
mundial do ano de 2019

Acompanhamento da Safra Brasileira de Grãos -
Oitavo levantamento

Clique na imagem abaixo e confira o pdf

Clique na imagem abaixo e confira o pdf

V. 6 - SAFRA 2018/19- N. 8 - Oitavo levantamento | MAIO 2019

Monitoramento agrícola

grãosACOMPANHAMENTO 
DA SAFRA BRASILEIRA

OBSERVATÓRIO AGRÍCOLA

Fonte: CONAB

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

HOTEL PREMIUM

13.05.2019 | EVENTO BAYER
CAMPINAS | SP

MAIS INFORMAÇÕES

HOTEL KUBITSCHEK PLAZA

14.05.2019 | LANÇAMENTO DE NOVAS 
CARTILHAS TÉCNICAS | ABCS - FNDS
BRASÍLIA | DF

MAIS INFORMAÇÕES

ACONTECE

&

BATE PAPO

WORKSHOP

SANIDADE
COM

PREVENÇÃO

PROIBIDA A ENTRADA

8:00h Recepção

9:00h

9:45h

10:15h

10:45h Mesa de debate com os palestrantes

11:30h Eleição Presidencial da Câmara Setorial
de Carne Suína

12:00h Almoço com carne suína

13:30h Bate Papo exclusivo com gerentes
de granjas

16:00h Encerramento

09:30h Cafézinho Paulista

8:30h

Mariel Neves Tavares  | Basetto Agro
“Quais as atuais tecnologias no mundo
para cuidar da sanidade animal”

Maria Nazaré Lisboa | Suiaves
“O uso de antibióticos: custo e benefício
na suinocultura”

Alessandro Crivellaro | Agroceres Multimix
“Cuidados no dia-a-dia de uma granja 
para ter um rebanho saudável”

Maurício Padredi Martani | Topgen
“As doenças que podem chegar 
ao Brasil e seus impactos”

24 de
maio

Público alvo:
Gerentes, encarregados e

proprietários de granjas
 filiadas à APCS e ao CSP

Tema geral:
A sanidade suína e seus

reflexos na cadeia produtiva

Hotel Premium,
Campinas

clique aqui e
inscreva-se!

Clique aqui e

Inscreva-se!
Realização: Parceria:

Recepção

Primei ro Período

Almoço à base de carne suína

Segundo Período

Encer ramen to

Inscrições restritas às g ranjas associadas e conso rciadas da APCS - CSP

Atenção: nos dias dos cursos, os inscri tos d everão l evar consigo um
laptop para acompanhamen to do conteúdo digital que se rá minist rado

Cronograma

Dias 24 e 31 de Maio | Hotel Premium, Campinas - SP

BOAS PraTICAS
DE FABRICacao

Curso de

08:00h

08:30h

12:00h

13:00h

17:30h

 Vagas limitadas!

Instru tora: Carla Pellegrino
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http://nutron.com.br
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http://www.mcassab.com.br
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