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RECANTO DAS CATARATAS, THERMAS RESORT  & CONVENTION

11.09.2019 e 12.09.2019 | PORK EVENT
FOZ DO IGUAÇU, PR

MAIS INFORMAÇÕES

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
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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

Realização

Inscreva-se: apcs.com.br
Atenção associados:
Não esqueçam de levar suas credenciais

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

MAIS INFORMAÇÕES

15 de Julho
Hotel Premium
Campinas – SP
14:00

Orion Convida

Uso de Probióticos em Suinocultura – uma 
abordagem atual

*às 15:00 ocorrerá a Bolsa de Suínos

Exportações de carne suína crescem 81%
em junho
Receita dos embarques é 111,9% em relação ao mesmo período do ano passado

As exportações brasileiras de carne suína (considerando todos os produtos, entre in 
natura e processados) totalizaram 63,6 mil toneladas em junho, informa a Associação 
Brasileira de Proteína Animal (ABPA).  O número é 81% superior ao registrado no 
mesmo período do ano passado, quando foram exportadas 35 mil toneladas.

A alta é ainda maior na receita cambial do mês.  No total, os embarques geraram divi-
sas da ordem de US$ 137,7 milhões, saldo 111,9% superior em relação ao registrado 
no mesmo mês de 2018, com US$ 64,9 milhões.

“O preço médio das exportações em junho apresentou elevações tanto na comparação 
com o mesmo período do ano passado, quanto em relação à maio.  O mercado inter-
nacional aumentou a demanda por produtos, o que tem pressionado os preços 
médios da carne suína”, analisa Francisco Turra, presidente da ABPA. 

No acumulado do ano, as vendas internacionais de carne suína do Brasil totalizaram 
346,6 mil toneladas, volume que supera em 24,5% o total embarcado no primeiro 
semestre de 2018, com 278,3 mil toneladas.  

Em receita, o saldo semestral chegou a US$ 699,7 milhões, número 23,4% superior ao 
registrado em 2018, com US$ 567,2 milhões.

Principal destino das exportações em 2019 (com 26,7% do total), a China incrementou 
suas compras em 30,7% no período, com total de 91,2 mil toneladas no primeiro 
semestre. No mesmo período, a Rússia importou 26,1 mil toneladas (7,6% do total) - no 
mesmo período de 2018, as exportações estavam suspensas para este mercado. Na 
América do Sul, Uruguai e Chile foram destinos de, respectivamente, 21,2 mil toneladas 
(+17%) e 21 mil toneladas (+45%).  

“A média mensal das exportações neste primeiro semestre, com 57,2 mil toneladas 
mensais, são superiores às registradas no mesmo período do ano passado e equiva-
lentes às médias de 2016, quando os embarques superaram a marca de 700 mil tone-
ladas no ano”, ressalta Ricardo Santin, diretor-executivo da ABPA.

             Fonte: ABPA

Suínos/Cepea: Embarques aumentam 24% e
receita sobe 40% no 1º semestre
Cepea, 11/07/2019 – As exportações de carne suína tiveram elevação de fortes 24% no 
primeiro semestre frente ao mesmo período de 2018, enquanto a receita subiu 
expressivos 40% no mesmo comparativo, segundo dados da Secex. O volume embar-
cado de janeiro a junho deste ano foi de 340,8 mil toneladas, e a receita totalizou R$ 
2,67 bilhões. Considerando-se apenas o mês de junho, o volume exportado pelo Brasil 
foi de 62,6 mil toneladas, recuo de 5,8% frente ao de maio. O faturamento com as 
exportações realizadas no último mês foi de US$ 136,7 milhões, o equivalente a R$ 
527,6 milhões. No comparativo com maio, ambos os montantes apresentaram queda, 
de 4% e 8%, respectivamente. 

                     Fonte: Cepea

Inscrições on-line para AveSui encerram dia 14 de julho

Após este período, as inscrições poderão ser feitas no próprio evento

As inscrições para visitação da AveSui EuroTier South America e para a programação 
técnico-científica do evento se encerram no próximo domingo, 14 de julho. O creden-
ciamento pode ser feito pelo link www.avesui.com/credenciamento.  Após o período de 
inscrições on-line, os interessados poderão se inscrever pessoalmente no local do 
evento.

A AveSui EuroTier South America tem visitação gratuita e irá reunir em um só lugar 
empresários, produtores e profissionais do Brasil e do exterior. A abertura do evento 
será marcada pelo Prêmio Quem é Quem – Maiores e Melhores Cooperativas e irá 
contar com a presença dos presidentes, diretores, gerentes e técnicos das cooperati-
vas.

Também no dia 14 encerram as reservas nos hotéis oficiais da feira.  As reservas 
podem ser feitas diretamente pelo site da AveSui no link https://www.avesui.com/hos-
pedagem.

Os visitantes que se hospedarem nos hotéis oficiais da AveSui terão a disposição o 
conforto de transporte ida e volta, sem perder o foco nos negócios. Localizada a 60km 
de Medianeira, Foz do Iguaçu é a terceira cidade brasileira que mais recebe turistas 
internacionais e tem suas extremidades conectadas por grandes rodovias, proporcio-
nando conforto, praticidade de locomoção aos expositores e visitantes da AveSui até o 
Centro de Convenções da Lar.

Programação técnico cientifica

O IV Congresso de Zootecnia de Precisão acontece no dia 23 de julho e irá discutir 
amplamente o uso de tecnologias na produção de aves, bovinos, suínos e peixes. Em 
sua quarta edição o congresso irá reunir renomados palestrantes nacionais e interna-
cionais, gerando um grande interesse de empresas, entidades do setor e estudantes.

Também na área técnica, o Seminário Técnico Científico de Aves e Suínos traz painéis 
coordenados por especialistas com temas que envolvem desde Biosseguridade, Mer-
cado, Eutanásia, Fábrica de Rações, Inseminação Artificial, Bem-Estar Animal, Processa-
mento de Carnes, Piscicultura e Biomassa & Bioenergia.

          Fonte: Suinocultura Industrial

LAR Centro de Eventos

23 a 25.07.2019| AVESUI
MEDIANEIRA | PR

MAIS INFORMAÇÕES

A  Andréa Silvestrim, da Trouw Nutrition, já fez sua inscri-
ção para o Workshop & Bate Papo do dia 26/07.
Veja o vídeo abaixo que ela nos enviou sobre o evento.

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

26/07/2019

&

BATE PAPO

WORKSHOP

EU VOU!

http://www.apcs.com.br
https://www.twitter.com/suinopaulista
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http://www.apcs.com.br/_ARQUIVOS/calendario.pdf
https://www.avesui.com/
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https://www.deheus.com.br/
https://suiaves.com.br/
https://www.nutriquesttechnofeed.com.br/
http://nutron.com.br
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http://agroceres.com.br/
http://www.safeeds.com.br/
http://alivira.com.br/Home
https://www.desvet.com.br/
https://www.microvet.com.br/
https://www.ourofinosaudeanimal.com/
http://sauvet.com.br/
https://polinutri.com.br
http://www.mcassab.com.br
http://choice-genetics.com/ptbr/a-empresa/
https://www.trouwnutrition.com.br/
https://www.nutricamp.com.br/
https://basetto.com.br
https://tectron.com
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