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Tema geral:
As fases na terminação suína

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

Hotel Premium,
Campinas-SP

10:00h

8:00h Recepção

9:15h

9:45h Cafézinho Paulista

8:30h

Don Malcoln | Choice Genetics 
“Atingir o máximo potencial genético
em terminações em condições tropicais” 

George Löwen | Choice Genetics
“Lançamento do Reprodutor Macho
Terminado P81 – Primeiros resultados no Brasil”

Lucas Fernando dos Santos | Microvet
“Terminação: Doenças que impactam
diretamente no resultado na granja e indústria”

10:45h

12:00h Almoço com carne suína

13:00h Bate Papo exclusivo com gerentes
de granjas

15:30h

Apoio:

Encerramento

Debate entre os presentes

BioSyn visita APCS/CSP
Estiveram presentes na data de hoje, na sede da APCS/CSP, o Gerente Regional, Carlos 
Freitas, juntamente com a Coordenadora Técnica Maria Fernanda F. M. Praes para uma 
reunião com a equipe.

Fazenda Brasil passa por pré-auditoria sobre 
BPF

A Fazenda Brasil, situada no município de Jambeiro/SP, região de São José dos Campos 
de propriedade da família Brunelli, recebeu no dia de ontem a coordenadora de quali-
dade da APCS/CSP, Carolina Godoy, com objetivo de executar pré-auditoria na fábrica 
de ração. 
A visita faz parte da estratégia da entidade dos produtores, que realiza no momento, 
uma avaliação detalhada das fábricas nas granjas de suínos no estado de São Paulo, 
buscando obter resultados para que o segmento possa adaptar-se nas exigências 
através da instrução normativa número 4, do Ministério da Agricultura e Abastecimen-
to do Governo Federal.
Entre vários itens auditados, destacam-se: qualificação de fornecedores, controle de 
matérias primas e de embalagens, limpeza e higienização de instalações, equipamen-
tos, potabilidade da água em reservatórios, prevenção de contaminação cruzada, ma-
nutenção e calibração dos equipamentos, controle integrado de pragas e controle de 
resíduos e efluentes e por fim, programa de rastreabilidade e recolhimento de produ-
tos (recall).
As visitas irão ocorrer em todas as granjas, preferencialmente naquelas que já pos-
suem o Selo Suíno Paulista. 
A entidade possui em seu quadro associativo hoje, 50 mil matrizes de um plantel esti-
mado no estado de 70 mil matrizes. 

            Fonte: APCS/CSP

USP visita APCS/CSP
Também na data de hoje, na sede da APCS/CSP, estiveram presentes a Mestranda em 
Nutrição Animal Laya Kannan Silva Lopes, e o Professor e Doutor em Nutrição Animal,  
César A. P. Garbossa para uma reunião com o Presidente da APCS/CSP, Valdomiro Fer-
reira Júnior.

Calma! Ainda sequer cobrimos os prejuízos
Por Ferreira Junior, presidente da Associação Paulista de Criadores de Suínos (APCS)

No momento em que estamos realinhando os preços do suíno vivo em patamares que 
possam oferecer algum tipo de remuneração ao suinocultor brasileiro, precisamos ter 
cautela nos comentários daqueles mais entusiastas e gerando possíveis excessos.

Analisando friamente a situação do momento, inicialmente não podemos esquecer 
dos dolorosos 16 meses, em que o criador perdeu e perdeu muito, em relação ao 
preço de venda versus custo de produção. Chegamos a perder R$ 100,00 por animal 
abatido.

Foi um período em que além de perder financeiramente, perdeu-se na produção e 
principalmente na produtividade. Os índices de reposição de plantel e zootécnicos 
foram comprometidos sensivelmente, provocando um desarranjo nas granjas.

Fora da porteira, temos um mercado externo com informações desencontradas e pro-
vocando uma especulação enorme em relação aos problemas sanitários da China e na 
produção de grãos dos Estados Unidos, em função de clima e tempo.

O Brasil exporta em torno de 18 a 20% da sua produção interna, demonstrando que 
ficamos atrelados no desempenho do setor, em função das questões externas, leia-se 
câmbio, questão sanitária e políticas macroeconômicas que fogem do controle do 
produtor brasileiro.

Portanto, nossos preços cada vez mais, estão vinculados a questões externas.

Olhando para dentro, o desempenho em aumentar o consumo interno de carne suína, 
está basicamente vinculado ao poder de renda do trabalhador brasileiro, e entre nós, 
no momento os números não são satisfatórios. É só verificar o nível de desemprego.

Diante dos fatos acima, precisamos ter cautela em promover o crescimento da suino-
cultura, sem um planejamento adequado e em consonância com os reflexos, externos, 
internos e período de rentabilidade do segmento.

Precisamos inicialmente consolidar os preços alcançados no momento, permanecer os 
atuais valores pelo menos por um período mínimo de seis meses, para que possamos 
pagar os prejuízos acumulados até então, e ajustar as perdas na produção dentro da 
granja, em função da falta de rentabilidade registrada.

Calma! Não é hora de aumentar plantel. Em 2.019 estamos atingindo uma produção 
de 3,8 milhões de toneladas, sendo que, 3,1 a 3,2 irão ficar dentro do país. Ou seja, é 
preferível manter a oferta ajustada com a demanda, para garantir preço satisfatório, 
caso contrário, os preços não terão bases para sua manutenção a médio prazo.

Uma nova crise a curto prazo, será um desastre para toda a cadeia produtiva. Crescer 
e sabendo com exatidão o tamanho do mercado, é fundamental para evitar novas 
perdas.

 Fonte: Suinocultura Industrial

Confira o vídeo que gravaram para o ISP:

Da esquerda para a direita: Maria Fernanda Praes, Carlos Freitas, Priscila Simão e Valdomiro 
Ferreira Júnior

Da esquerda para a direita: Maria Fernanda Praes, César Garbossa, Priscila Simão e 
Valdomiro Ferreira Júnior

Prezados Senhores Consorciados,

Com o objetivo de comprarmos em conjunto, é extremamente importante 
conciliar o volume de todos os consorciados, dessa forma, informamos que 
o prazo para entrega dos pedidos de MACRO para o mês de JULHO encer-
ra-se em 14/06/2019;
Fiquem atentos a data para que não percamos o foco do consorcio!

Equipe APCS/CSP

INFORME CSP

Fonte: APCS/CSP
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Tito Lívio Pacheco - Araçoiaba da Serra venda de 160 suínos em R$ 
100,00/@ a vista entrega imediata.

Susana Twijsel - Corretora de Suínos de Holambra/SP venda de 180 suínos 
em R$ 100,00 A VISTA entrega imediata. 

Ianni Agropecuaria - Itu/SP venda de 160 suínos em R$ 100,00/@ condições 
bolsa entrega amanhã.

         Fonte: APCS/CSP

BOLSA DE SUÍNOS DE SÃO PAULO
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A Erlete Vuaden da M. Cassab, já fez sua inscrição para
o Workshop & Bate Papo do dia 28/06.
Veja o vídeo abaixo que ela nos enviou sobre o evento.

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

28/06/2019
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