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COMUNICADO 

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) adotou mais uma 
medida preventiva para evitar a introdução do vírus da Peste Suína Africana (PSA) 
no país. A partir desta sexta-feira (10), está proibida a entrada de produtos de origem 
suína de todos os países em bagagens de viajantes que ingressarem no Brasil e 
bagagens desacompanhadas. A medida temporária vale para quem chegar ao país 
por via aérea, marítima ou terrestre. Até o momento, a restrição se limitava para 
entrada de produtos de origem suína de países com casos de PSA registrados nos 
últimos três anos.

A proibição consta na atualização da lista de mercadorias autorizadas, estabelecida 
pela Instrução Normativa nº 11/2019, e busca permitir a melhor fiscalização de fron-
teira desempenhada pelas unidades da Vigilância Agropecuária Internacional 
(Vigiagro).

“Ainda que os produtos suínos que sofreram tratamento térmico ou de cura previs-
tos no Código da Organização Mundial da Saúde Animal (OIE) apresentem riscos 
insignificantes de introdução da doença no país, decidimos por proibir, de forma 
temporária, a maioria dos produtos suínos de todos os países, até que melhorias nos 
procedimentos operacionais sejam implementadas para que não corra o risco de 
autorizar o ingresso de algum produto suíno não permitido”, explica o coordenador 
de Trânsito e Quarentena Animal do Mapa, Bruno Cotta.

A exceção está para os produtos suínos enlatados - esterilizados pelo calor. Para 
estes, continua permitido o ingresso no país, desde que estejam com a embalagem 
original, identificados adequadamente e em quantidade condizente para consumo 
próprio do viajante, não permitida a comercialização ou distribuição.

O Mapa ressalta ainda que a proibição do ingresso de produtos de origem suína não 
vale para as importações regulares de qualquer país, quando atendidos aos requisi-
tos brasileiros de importação, e tais mercadorias podem ser destinadas ao amplo 
comércio e distribuição em todo o território nacional.

A Peste Suína Africana é uma doença viral que não oferece risco à saúde humana, 
mas pode dizimar criações de suínos, pois é altamente transmissível.  No Brasil, o 
último foco da doença foi registrado em 1981 e o país foi declarado livre da PSA em 
5 de dezembro de 1984. Uma reintrodução do vírus no país afetaria a economia brasi-
leira.

Fiscalização

Desde a confirmação da doença nas Américas, no dia 29 de julho, auditores fiscais 
federais agropecuários têm reforçado a fiscalização em bagagens de passageiros 
internacionais. Os produtos proibidos de ingressarem no país são apreendidos e 
destruídos. 

Até o momento, já foram fiscalizados 385 voos. Ao todo, foram 2.196 malas inspecio-
nadas com apreensão de 201 quilos de produtos de origem suína. As fiscalizações 
ocorreram nos aeroportos internacionais de Guarulhos, Galeão, Porto Alegre, Brasí-
lia e Confins.

Campanha de conscientização

Para ajudar nas ações de prevenção da PSA, o Mapa tem reforçado, nas redes 
sociais, orientações aos viajantes e suinocultores.

Com o slogan “Peste Suína Africana, aqui não!”, a campanha orienta viajantes a não 
trazerem nas bagagens carne de suínos, linguiças, presuntos, salsichas ou qualquer 
produto derivado de suíno ou javalis. Outra medida é que não visitem fazendas de 
criações de suínos e não participem de caçadas de porcos selvagens no exterior e 
quando chegarem ao Brasil. 

Já para os suinocultores, a orientação é que não alimentem os suínos com restos de 
comida; evitem o contato dos animais com visitantes, especialmente se tiverem 
viajado recentemente para outro país; mantenham os suínos presos para que não 
tenham contato com porcos selvagens; desinfetem equipamentos, veículos e ma-
teriais utilizados na granja e verifiquem regularmente a saúde dos suínos da fazen-
da.

A campanha é realizada pelo Mapa em conjunto com a Associação Brasileira de 
Proteína Animal (ABPA), a Associação Brasileira dos Criadores de Suínos (ABCS), a 
Associação Brasileira das Empresas de Genética de Suínos (ABEGS) e o Sindicato 
Nacional dos Auditores Fiscais Federais Agropecuários (Anffa).

Fonte: Notícias Agrícolas
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APCS/BCSSP informa: Susana Twijsel corretora de Suinos Holambra-SP venda de 540 
suínos em R$ 135,00/@ = R$ 7,20/Kg vivo a vista

APCS/BCSSP informa: outra venda de Carlos Alberto Cunha venda de 460 suínos em 
R$ 135,00/@ = R$ 7,20/Kg vivo condições bolsa.

APCS/BCSSP informa: Aurinha Ianni venda de 560 suínos R$ 135,00/@ = R$ 7,20/kg vivo 
a vista entrega a partir da próxima segunda-feira.

APCS/BCSSP informa: outra venda Susana Twijsel corretora de Suinos Holambra/SP 
venda de 1.570 suínos em R$ 135,00/@ = R$ 7,20/Kg vivo condições bolsa.

APCS/BCSSP informa: Ricardo Pereira de Mello - São Sebastião da Grama/SP venda 
de 1.120 suínos em R$ 135,00/@ = R$ 7,20/Kg vivo condições bolsa, entrega a partir da 
próxima segunda-feira.

Com essa venda o volume total até o momento é de 6.042 suínos.

Fonte: APCS | CSP

MERCADO
DE SUÍNOS

ACONTECEU

10,30 10,60

Costela suína com purê de abóbora
FOGAÇA NA COZINHA

CULINÁRIA SUÍNA

APCS | CSP realizou hoje (10) a Licitação para compra de aminoácidos
da 317ª Tomada de Preços.

https://www.youtube.com/watch?v=tmO0zsi7a4M


PORK EXPO
26 e 27 de Outubro de 2022 | Foz do Iguaçu, PR

IPVS 2022
21 a 24 de Junho de 2022 

PALESTRA TÉCNICA SOBRE FÁBRICAS DE RAÇÃO
23 de Setembro de 2021 - 14h00

RODADA DE NEGÓCIOS

CLIQUE AQUI PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES

CLIQUE AQUI PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES

ACONTECE
Eventos

www.ipvs2022.com
https://www.sympla.com.br/workshop-fabrica-de-racao__1340323
https://www.sympla.com.br/workshop-fabrica-de-racao__1340323


EXPEDIENTE

GRANJAS
ASSOCIADAS

EMPRESAS
ASSOCIADAS

do Consórcio Suíno Paulista

Rua José Zibordi, 75 - Jardim Cacilda   | Espírito Santo do Pinhal, SP - CEP 13990-000
Telefone: 55 [19] 3651-1233

Presidente: Valdomiro Ferreira Júnior - fj@apcs.com.br
Secretária Administrativa: Priscila S. B. Romão - consorciocompras@apcs.com.br
Assistente Administrativa: Larissa Lopes - assistente5@apcs.com.br
Assistente Administrativa: Stella Souza - assistente1@apcs.com.br

APCS 2021 | Todos os direitos Reservados

BRF diz que fábrica no RS recebeu permissão para exportar 
suínos para China
Fábrica de Lajeado havia sido suspensa para exportar para a China em Julho

A BRF, dona das marcas Sadia e Perdigão, anunciou na segunda-feira (30) que a fábrica em 
Lajeado (RS) obteve a reversão de suspensão para exportações para a China e deve retomar 
exportações de suínos para o país asiático nos próximos dias.

"Essa decisão nos propicia retomar as exportações para um mercado estratégico para a 
companhia, com forte demanda por suínos", disse Bruno Ferla, vice-presidente nstitucional 
da BRF, em comunicado.

A fábrica em Lajeado havia sido suspensa para exportar para a China em julho. Atualmente, a 
BRF possui 14 habilitações de exportação para a China, sendo 10 de aves, 3 de suínos e 1 de 
miúdos de suínos, afirmou a companhia.

Fonte: O Presente Rural

COLUNISTA

01 de Dezembro de 2020

ÚLTIMA MATÉRIA DA NOSSA SÉRIE 
"FERRAMENTAS DA QUALIDADE" 
CONFIRA!

INDICADORES
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Fonte: APCS | CSP

Por Carolina Kikuchi,
Zootecnista responsável pelo Controle de Qualidade do CSP

Nas 2 últimas semanas apresentei à vocês as 7 ferramentas de 
qualidade e descrevi e exemplifiquei  as seguintes o fluxograma, 
a carta de controle, o diagrama de Ishikawa e a folha de verifica-
ção.
Hoje irei falar sobre as 3 ferramentas que faltam para completar 
as 7: o histograma, o diagrama de dispersão e o diagrama de 
Pareto.

Histograma: 

Conhecido também como gráfico de distribuição de frequências, ele é uma ferramenta grá-
fica que auxilia na verificação de determinada variável em determinada frequência. Ele 
pode ser usado para avaliar a quantidade de produtos não conformes e outras variáveis 
quantitativas que exigem medição.

Exemplo:

COLUNISTA

Ferramentas da Qualidade – Final

MERCADO
EXTERNO

AGRO FAZ BEM!

Cada vez mais as pessoas vêm buscando uma alimentação mais saudável e natural e, para 
isso, frutas, verduras e hortaliças são indispensáveis. 

Mas você sabe de onde vem esses produtos que alimentam as cidades todos os dias?

Vem com a gente nessa aventura, veja o vídeo e descubra! 

Também estamos no Instagram! @agrofazbem_ 

Ahh, e esse vídeo foi feito em linguagem especial para os kids, então se tiver crianças por 
perto, não deixe de mostrar a elas!

Fonte: Agro Faz Bem

Diagrama de dispersão:

Conhecido também como gráfico de dispersão ou de correlação, ele auxilia na avaliação da 
relação causa e efeito, pois identifica a correlação entre variáveis. Geralmente é baseado 
em 2 variáveis e 3 tipos de correlações.

Variáveis:

• Independente: são as causas de uma consequência;

• Dependente: é a consequência que se pretende avaliar.

Correlações:

• Positiva: quando as 2 variáveis aumentam na mesma direção; 

• Negativa: quando o aumento de 1 variável representa a queda da outra;

• Nula: quando os pontos ficam dispersos, mostrando que não existe correlação entre as 
variáveis.

Diagrama de Pareto:

Também é uma ferramenta gráfica que ajuda a identificar a relação causa/efeito. Baseado 
na sua análise é possível identificar as principais causas que afetam uma empresa ou seus 
processos.

Baseado no princípio de Pareto, Joseph Juran determinou a relação 80/20 que prevê que 
80% dos efeitos surgem à partir de 20% das causas. Utilizando essa regra e analisando o 
diagrama é possível descobrir quais as principais causas de determinado efeito e priorizar 
a resolução das mesmas.

Analisando esse diagrama é possível verificar que a principal causa de não conformidades 
na fabricação de veículos é proveniente da montagem dos mesmo, e portanto, a empresa 
deve criar um plano de ação para resolver os problemas ocasionados nessa fase.

Agora que já apresentei as 7 ferramentas e fiz uma breve descrição sobre cada uma delas, 
cabe a vocês pesquisar mais a fundo sobre elas e determinar qual se aplica melhor a sua 
empresa visando obter melhorias em seus processos.

Exemplo:

Exemplo:

http://www.ianniagropecuaria.com.br/
http://www.agropecuariabressiani.com.br/
https://www.deheus.com.br/
http://www.mcassab.com.br
https://www.nutricamp.com.br/
http://orionvet.com.br/
https://suiaves.com.br/
http://www.nuttria.com/
https://polinutri.com.br
https://www.trouwnutrition.com.br/
https://basetto.com.br
https://www.nutriquesttechnofeed.com.br/
http://sauvet.com.br/
http://www.quimicaanastacio.com.br/
https://db.agr.br
https://tectron.com
https://topigsnorsvin.com.br/
http://nutron.com.br
https://www.microvet.com.br/
https://www.ourofinosaudeanimal.com/
http://www.indukern.com.br
http://www.suinostopgen.com.br
https://www.alltech.com/br
https://www.vetanco.com/br/
http://phileo-lesaffre.com.br/
http://agroceres.com.br/
https://www.desvet.com.br/
https://farmabase.com/
http://www.safeeds.com.br/
https://austernutri.com.br/
http://alivira.com.br/Home
http://www.vaccinar.com.br/
https://www.basf.com/br/pt.html
https://www.dsm.com/latam/pt_BR/home.html
https://www.biomin.net/br/

