
b) Caso ocorra o aceite, incluir o referido Manual, dentro do site da 
ins�tuição, na forma de anexo, no ato do preenchimento do pedido 
de licenciamento do setor por parte do produtor; 
 

c) Definição pragmá�ca do tempo que será oferecido as granjas pré-
existentes antes do período de 28 de março de 2.018, para execução 
das adaptações conforme as exigências norma�vas, leia-se Manual 
de Boas Prá�cas. Proposta do setor: 5 (cinco) anos; 
 

d) Em função das peculiaridades do setor produ�vo da carne suína, 
solicitamos a redução da taxa para o pedido de licenciamento 
ordinário. Proposta do setor: 100 UFESP por cada propriedade rural; 
 

e) Criarmos um Comitê Misto, entre o setor público e privado, na busca 
de recursos financeiros, através do Investe São Paulo, com taxas 
diferenciadas do mercado, com obje�vo exclusivo de inves�mentos 
nas necessidades das atuais granjas para sua adaptação. O Comitê 
seria responsável de apresentar um plano operacional para orientar 
o setor financeiro na forma de enquadramento dos valores de crédito 
disponível dentro dos parâmetros es�pulados; 

 

Na certeza de resultados sa�sfatórios, através da condução e liderança 
de Vossa Senhoria, coloco-me a sua inteira disposição para colaborar no 
intuito de condicionarmos o nosso segmento dentro do espirito de 
sustentabilidade do setor, ao mesmo tempo, mantendo vivo e 
compe��v o a Suinocultura Paulista no cenário de produção de proteína 
animal. 

 

Atenciosamente, 

 

Valdomiro Ferreira Júnior 

Presidente APCS/CSP 

WhatsApp (19) 98171-9090 

    Hotel Premium Campinas  -  Rua Novotel, 931  
    11 de março de 2019 

        13h30 
(16) 98141.4868 – Flávio Hirose 
(16) 98182.5599 – Michael Bradley 
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Clique no banner abaixo e confira a programação completade 2019

Local:
Hotel Premium, Rua Novotel, 931 
Jd. Nova Aparecida, Campinas

Público alvo:
Gerentes, encarregados e proprietários
de granjas filiadas à APCS

Tema:
A Suinocultura e o Meio Ambiente

Realização:

apcs@apcs.com.br          [19] 3651 1233

2ª palestra, com Reinaldo da Costa Botelho

8:00h Recepção

9:00h

9:45h

3ª palestra, com Geraldo Tetsutaro Shukuri

10:15h

4ª palestra, com Israel José da Silva

10:45h Mesa de debate com os palestrantes

12:00h
Almoço com carne suína

13:30h Bate Papo exclusivo com gerentes de granjas

15:30h Encerramento

8:30h

1ª palestra, com Amanda de Oliveira 

CLIQUE AQUI E INSCREVA-SE

Apoio: www.apcs.com.br/apoio

buscando

Esse é o caminho

PROGRAMAÇÃO 25/02/2019

conhecimento

Meio Ambiente

25 de fevereiro

Sustentabilidade

Produção

Produtividade

&

BATE PAPO

WORKSHOP

/suinopaulista
www.apcs.com.br

@suinopaulista

Para maiores informações:

http://www.apcs.com.br/apoio

http://www.agroceres.com.br

https://db.agr.br/

http://www.apcs.com.br

http://www.apcs.com.br

APCS INFORMA

PLANILHA DE COTAÇÕES

Fonte: APCS/CSP

PRODUTO
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Boi

Milho
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4,05 4,16
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6,00 6,70

MERCADO

11/02/2019

Fonte: APCS/CSP
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CONSÓRCIO INFORMA
Prezados Senhores Consorciados e Fornecedores,

Atenção!

Na próxima segunda-feira (18/02) às 09h00, será realizada a Comissão de Licitação da 
301ª Tomada de Preços de Micronutrientes e Premix.

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

Atenciosamente,
Equipe APCS/CSP

TP 301
Micro e PX

Consorciado 04 a 06/02/2019 - 12h

06 a 08/02/2019 - 12h

18/02/2019

01/03/2019 a 31/05/2019

Fornecedor

Comissão de licitação

Entregas

CETESB reúne com setores da proteína animal
Evento ocorreu na última sexta-feira (08)

A Presidente da CETESB – Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, Patrícia Igle-
cias, convocou as lideranças do setor de avicultura, bovinocultura e suinocultura, para 
uma reunião de aproximação dos setores, em especial, na questão do licenciamento 
dos segmentos produtivos.

O Presidente da APCS – Associação Paulista de Criadores de Suínos, Ferreira Júnior, 
entregou documento contendo um resumo das principais reivindicações do setor em 
relação ao Decreto que determina o pedido de licenciamento por parte dos suinocul-
tores. O prazo encerra-se dia 28 de fevereiro do corrente ano.
Veja a íntegra do documento anexo.

Foto dos presentes na reunião 

Local:
Hotel Premium, Rua Novotel, 931 
Jd. Nova Aparecida, Campinas

Público alvo:
Gerentes, encarregados e proprietários
de granjas filiadas à APCS e ao CSP

Tema geral:
Fábrica de ração em uma granja de suínos

Realização:

apcs@apcs.com.br          [19] 3651 1233

Andrei Werner Borges | Farmabase

8:00h Recepção

9:00h

9:30h

Edgar Victor Cattelan Júnior | M. Cassab

10:15h

Dr. Tiago Carina | Trouw Nutrition

10:45h Mesa de debate com os palestrantes

12:00h
Almoço com carne suína

13:30h Bate Papo exclusivo com gerentes de granjas

16:00h Encerramento

10:00h Cafézinho Paulista

8:30h

Dr. Horacio Santiago Rostagno | Poli-Nutri 
“Uso de ingredientes alternativos
ao milho e soja”

“O futuro dos antibióticos na
nutrição dos suínos”

“Padrões de matérias primas
critérios e análises de descarga”

“Guia para organizar a fábrica
de rações e ajustá-la a IN-14”

CLIQUE AQUI E INSCREVA-SE

Apoio: www.apcs.com.br/apoio

Esse é o caminho

PROGRAMAÇÃO

Fábrica de ração
em uma granja

de suínos

Sustentabilidade

Produção

Produtividade

&

BATE PAPO

WORKSHOP

/suinopaulista
www.apcs.com.br

@suinopaulista

Para maiores informações:

22 de Março
sexta-feira

ANOTE EM SUA AGENDA

EMPRESAS ASSOCIADAS

Mercado sinaliza realinhamento nos preços

A Bolsa de Suínos do Estado de São Paulo “Mezo Wolters” em sua reunião 
semanal, para definição da referência no preço do suíno vivo no dia de hoje, 
sinaliza mercado sendo realinhado para os patamares de R$ 72,00 a R$ 
74,00/@, respectivamente R$ 3,84 a R$ 3,95/Kg vivo, condições bolsa, posto 
frigorifico com prazo de 21 dias no pagamento. A referência era até então de 
R$ 71,00 a R$ 73,00/@. 
O mercado spot do suíno vivo, na semana que passou, sofreu uma mudança 
na oferta de animais vivos para abate, reduzindo drasticamente, e criando 
certas dificuldades por parte dos frigoríficos em relação a fechamento da 
escala de abate.
Sempre quando ocorre esse fato, o mercado leva alguns dias para assimilar os 
novos parâmetros, demonstrando certa resistência por parte dos 
compradores. No entanto, a entidade dos criadores, enxerga com 
necessidade fundamental o realinhamento nos preços do suíno, em virtude do 
alto custo de produção. 
Na opinião de Ferreira Júnior, o mercado precisa chegar urgentemente por 
volta de R$ 90,00/@ suína, nada de anormal, comparando com o mercado de 
boi atual na casa de R$ 150,00/@. Esses valores representam que a carne 
suína poderia valer 60%, hoje 47%, no histórico a média deveria ficar entre 75 
a 80%, relata o presidente da APCS/CSP.

Fonte: APCS/CSP

BOLSA DE SUÍNOS DE SÃO PAULO

11/02/2019

Projeto Merenda Escolar
Munícipio de Santa Cruz da Conceição

Aprovado pela Câmara de vereadores o projeto de 
lei número 1.883, de 14 de dezembro de 2.018, foi 
sancionada pela Prefeita do município de Santa 
Cruz da Conceição, a inclusão e obrigatoriedade da 
carne suína na merenda escolar do referido 
munícipio.
O ato contou com a presença do Conselheiro da 
APCS e gerente da empresa Soft Pig, Pedro Gabone 
e a Prefeita Municipal Patrícia Capodifoglio 
Landgraf.
Na opinião de Gabone “a entrada de mais um 
munícipio no projeto, serve como incentivo para 
que outros possam imediatamente aderirem”.

Pedro Gabone gerente da empresa Soft 
Pig e prefeita Patricia

Documento assinado pela prefeita
Patricia

Fonte: APCS/CSP

O Eduardo Bressiani, da empresa PoliNutri, já fez a sua
inscrição para o Workshop & Bate Papo do dia 25/02.
Veja o vídeo abaixo que ele nos enviou sobre o evento.

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

25/02/2019

&

BATE PAPO

WORKSHOP

EU VOU!

Fonte: APCS/CSP

Fonte: APCS/CSP

Lista dos presentes na reunião

clique na imagem para visualizar
o pdf do projeto

Espírito Santo do Pinhal, 08 de fevereiro de 2.019 

 

 

Ilma. Senhora 

Dra. Patrícia Faga Iglecias Lemos 

Diretora Presidente da CETESB 

Em Mãos 

 

 

Prezada Senhora, 

 

Inicialmente em nome da Associação Paulista de Criadores de Suínos, 
en�dade sem fins lucra�vos, que representa os produtores de suínos no 
estado de São Paulo, quero manifestar meus agradecimentos pela 
oportuna reunião agendada por Vossa Senhoria no dia de hoje, com 
obje�vo de ouvir o setor produ�vo do agronegócio de nosso estado.  

A pauta do nosso setor em relação a CETESB, nesse momento, é única:  

 Licença Ambiental da Suinocultura Paulista. 

Desta forma, relato abaixo, os pontos que devemos focar em nossa 
explanação pessoal durante a reunião de trabalho no dia de hoje: 

1) Decreto Nº 62.973, de 28 de novembro de 2.017 
2) Decreto Nº 63.882, de 04 de dezembro de 2.018 
3) Manual de Boas Prá�cas da Suinocultura Paulista 
4) Memorial de Caracterização do Empreendimento - MCE 

Nosso ponto de vista e reivindicação junto a CETESB, em relação aos tópicos 
acima: 

a) Aceite por parte da ins�tuição o Manual de Boas Prá�cas, como 
documento que servirá como parâmetro técnico para diluir qualquer 
dúvida entre as partes; 

 

http://apcs.com.br/_ARQUIVOS/projeto_merenda.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=2QGvSguvxbM&feature=youtu.be
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=3022&m=db
http://www.facebook.com.br/suinopaulista
http://www.twitter.com/suinopaulista
http://www.apcs.com.br
http://www.apcs.com.br/_ARQUIVOS/calendario.pdf
http://agroceres.com.br/
https://nutricamp.com.br
http://www.korin.com.br
https://db.agr.br
https://www.ourofinosaudeanimal.com/
https://www.sympla.com.br/workshop--bate-papo__437987
http://www.apcs.com.br/apoio/
https://polinutri.com.br/
http://farmabase.com/
http://www.mcassab.com.br
https://www.trouwnutrition.com.br/
https://www.sympla.com.br/workshop--bate-papo__452651
http://www.simpork.com.br/programacao
https://www.deheus.com.br/
http://www.mcassab.com.br
http://choice-genetics.com/ptbr/a-empresa/
https://polinutri.com.br
https://suiaves.com.br/
https://www.nutricamp.com.br/
https://www.trouwnutrition.com.br/
https://basetto.com.br
https://www.bayer.com.br/
http://sauvet.com.br/
https://www.tectron.com/
http://nutron.com.br/
https://www.ourofinosaudeanimal.com/
http://www.suinostopgen.com.br/
https://db.agr.br
https://topigsnorsvin.com.br/
https://www.microvet.com.br/
http://www.indukern.com.br/
http://pt.alltech.com/
http://agroceres.com.br/
https://www.desvet.com.br/
http://farmabase.com/
http://www.vitamix.com.br
http://www.safeeds.com.br/
http://alivira.com.br/Home
http://agroceres.com.br/
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=3022&m=db



