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MERCADO

PLANILHA DE COTAÇÕES
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MOMENTO SUÍNO PAULISTA

Antônio Ianni e Pedro Vitto

Ferreira Junior eleito Presidente (2020/2022).
 

O Consórcio Suíno Paulista realizou ontem sua Assembleia Geral Ordinária. 
Comandada pelo seu presidente Ferreira Júnior, a reunião apresentou o balanço 
financeiro e das compras realizadas até 31 de outubro do corrente ano.
Em relação às compras até o momento foi adquirido 113 milhões de reais, com uma 
previsão até o final de ano em torno de 150 milhões. 
A parte financeira foi aprovado por unanimidade dos presentes, ao mesmo tempo, 
foi aprovado a manutenção dos valores da mensalidade, valor esse mantido desde 
fevereiro de 2017. 
E por fim, foi eleita a diretoria com mandato (2020/2022), ficando da seguinte forma 
sua composição:
Presidente: Ferreira Júnior 
Diretor Financeiro: Matheus Bressiani
Diretor Administrativo: Demétrius Nápoles.
O CSP foi fundado no final do ano de 2011, e sua operação iniciou-se em 2.012, por-
tanto caminhando para oito anos de existência.

Fonte: APCS/CSP

ACONTECEU

O Consórcio Suíno Paulista, realizou no dia de ontem (11) na cidade de Campinas, 
dependência do Hotel Premium, sua Assembleia Geral Ordinária, entre os vários 
itens da pauta foi aprovado a entrada como consorciado a granja Pinheiro de 
propriedade de Marco Antônio Guardabaxo, situada no município de São José do 
Rio Pardo/SP, plantel atual de 1.500 matrizes em produção. 
O gerente da granja Pedro Vitto, esteve presente e em ato, assinou a documenta-
ção de adesão, chancelado pelo conselheiro Antônio Ianni.

Fonte: APCS/CSP

NOVO CONSORCIADO

CONSÓRCIO REALIZA ASSEMBLEIA

FEIRA GASTRONÔMICA DE CARNE SUÍNA
Sucesso Total
Nesse último final de semana ocorreu na cidade de Leme/SP a primeira Feira 
Gastronômica de Carne Suína, uma iniciativa do Frigorifico SoftPig e da Comuni-
dade local. 
Está aí uma grande ideia para outros Municipios adotarem em suas cidades.

MERCADO EXTERNO

ABPA comemora novas habilitações de frigorí-
ficos de aves e suínos pela China

São Paulo, 12 de novembro de 2019 - A Associação Brasileira de Proteína Animal 
(ABPA) comemorou a habilitação de novas unidades frigoríficas para exporta-
ções de carne de frango e de carne suína para a China, anunciadas hoje pela 
Ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina.

De acordo com Francisco Turra, presidente da ABPA, as cinco novas plantas pro-
dutoras e exportadoras de suínos e as três unidades de aves devem ampliar 
ainda mais a importância da China na pauta exportadora de proteína animal.  
Agora, o Brasil passa a contar com 16 plantas habilitadas para exportar carne 
suína para o mercado chinês, e 46 plantas para embarques de carne de frango. 

“Nas prévias da realização do encontro dos BRICS, a notícia das novas habilita-
ções dá o tom da parceria que China e Brasil estão construindo em prol da segu-
rança alimentar e da ampliação da pauta comercial.  Já consolidado como princi-
pal fornecedor externo de frango para a China, o Brasil agora deve expandir sua 
participação, também, nas vendas de carne suína”, ressalta Turra.

Desde janeiro deste ano, a China assumiu a liderança entre os principais desti-
nos das exportações da avicultura e da suinocultura do Brasil.  Entre janeiro e 
outubro, o país asiático importou 183,1 mil toneladas de carne suína (+40% em 
relação ao mesmo período do ano passado), gerando receita de US$ 429,8 mi-
lhões (+66%). De carne de frango, foram 444,7 mil toneladas (+22%), com resulta-
do cambial de US$ 931,7 milhões (+38%).  

Ao todo, 31,4% da carne suína e 13,3% da carne de frango exportadas pelo Brasil 
em 2019 foram embarcadas com destino à China.

Fonte: abpa-br.com.br

SANIDADE SUÍNA

Peru irá vacinar mais de três milhões de 
suínos contra PSC

A fim de salvaguardar a saúde suína do país e evitar perdas econômicas para os 
que subsistem nesse trabalho, o Ministério da Agricultura e Irrigação do Peru 
(Minagri) desenvolve a campanha de vacinação de suínos contra a peste suína 
clássica em nível nacional.

O Ministério afirma que, no final do ano, a vacinação de 3 milhões e 400 mil 
suínos é projetada em todo o país. A  vacinação é obrigatória para todos os pro-
dutores de suínos,  que deve solicitar um certificado oficial da vacinação, exigên-
cia  que irá permitir-lhes para gerenciar certificado sanitário de trânsito interno 
para o movimento de seus animais.

A vacinação é realizada em porcos após os 45 dias de idade. O objetivo desta 
campanha é vacinar todos os porcos do quintal e criadouros; bem como treinar e 
sensibilizar criadores.

O Minagri possui um sistema de vigilância permanente que responde imediata-
mente a qualquer alerta, por isso é recomendável que os criadores de porcos 
notifiquem os sintomas para que o Serviço Nacional de Saúde Agrícola - Senasa 
vá ao local para tomar medidas de controle.

Exercício da peste suína africana no sul de Lima

Da mesma forma, Senasa informou que entre os dias 12 e 14 de novembro será 
realizado um treinamento de contingência na parte sul do departamento de 
Lima, como parte das atividades que estão sendo realizadas para evitar a intro-
dução do PPA da Peste Suína Africana no Peru.

O objetivo é fortalecer a capacidade de reação, a atenção oportuna e eficiente de 
seus servidores de campo e criadores de suínos no caso de um surto desta 
doença bastante distante, não presente no Peru.

O Minagri desenvolve permanentemente essas medidas para impedir a entrada 
de doenças que afetam a produção nacional e, em caso de contingência da entra-
da do PPA, o pessoal da Senasa é treinado e preparado para enfrentar a emer-
gência sanitária, com ênfase na parte organizacional. .

A Peste Suína Africana (PSA), não é transmitida aos seres humanos, mas tem 
causado grandes perdas econômicas no continente asiático e um alarme foi 
gerado para sua possível disseminação mundial, pois pode causar um impacto 
social significativo, por isso os serviços oficiais onde a doença não está presente, 
eles estão se esforçando para evitar sua introdução.

Portanto, a Senasa organizou uma simulação com a colaboração do especialista 
internacional Lucio Carbajo Goñi, membro da Comissão de Código Terrestre da 
Organização Mundial de Saúde Animal - OIE, em conjunto com a Diretoria de 
Saúde Animal, que busca reduzir o impacto econômico saúde que causaria a 
entrada do vírus, bem como avaliar suas ações em relação a emergências de 
saúde.

Fonte: Redação SI - suinoculturaindustrial.com.br

Clique no banner abaixo e confira a programação completade 2019

NOSSA PROGRAMAÇÃO

ACONTECE

PÚBLICO ALVO:  

•  PROPRIETÁRIOS
•  GERENTES GERAIS
•  ENCARREGADOS BPF
•  ENCARREGADOS SANIDADE

BATE PAPO
22 DE NOVEMBRO

Hotel Premium, 
Campinas - SP
9:30h à 13h

TEMA
BPF e SANIDADE

ATENÇÃO:

PAUTA

1. INTRODUÇÃO DO TEMA – FERREIRA JUNIOR

2. DISCUSSÃO: POR QUE IMPLEMENTAR A IN Nº 04?

3. VÍDEO SOBRE BPF.

4. DISCUSSÃO: QUAIS AS PRINCIPAIS DIFICULDADES ENCONTRADAS?

5. DISCUSSÃO: DÚVIDAS.

6. DIVULGAÇÃO AVALIAÇÃO PRÉ-AUDITORIA.

7. APRESENTAÇÃO EVOLUÇÃO DOS POPs.

8. SANIDADE

9. ASSINATURA TERMO DE COMPROMETIMENTO BPF/ SANIDADE

   (PROPRIETÁRIOS/GERENTES)

10. DEFINIÇÕES DE RESOLUÇÕES: TAREFAS/AÇÕES E DATAS.

favor  confirmar com Carolina 
a quantidade de participantes 
por granja até o dia 19/11/2019 
através do Whatsapp
(19) 98950-4747 
ou pelo e-mail
assistente4@apcs.com.br

GRAÇA BORGES - GRANJA GRUPO ÁGUA 
BRANCA - ITU/SP

JOSÉ OVÍDIO SEBASTIANI - FAZENDA 
PALMEIRAS - BOITUVA/SP.

ACONTECEU

http://www.apcs.com.br/
http://facebook.com.br/suinopaulista
http://twitter.com/suinopaulista
https://youtu.be/Kg-vIUBpqp8
https://youtu.be/qe7urRES8p0
https://www.youtube.com/watch?v=SjW-iWQ-f68&feature=youtu.be
http://www.apcs.com.br/_ARQUIVOS/calendario.pdf
mailto:assistente4@apcs.com.br
https://api.whatsapp.com/send?phone=5519989504747


EMPRESAS ASSOCIADAS

GRANJAS ASSOCIADAS

FRIGORÍFICOS

MAIS INFORMAÇÕES

MAIS INFORMAÇÕES

MAIS INFORMAÇÕES

MAIS INFORMAÇÕES

Já estão definidas a data e o local do 14º Seminário Internacional de Suinocultura 
Agroceres PIC.

O evento acontece entre os dias 26 e 28 de agosto de 2020 no Club Med Lake Para
-dise, resort localizado a apenas 68 km de São Paulo e vai reunir, mais uma vez, a elite 

da suinocultura brasileira.

A edição de 2020 da AveSui – maior feira de proteína animal da América Latina – já 
tem data definida!
Anote na agenda: dias 28, 29 e 30 de julho, no LAR Centro de Eventos, em Medianei-
ra, no Paraná.

Acompanhe as novidades da próxima edição em nossas redes sociais e em nosso 
site

CLUB MED LIKE PARADISE

26 A 28.08.2020| SEMINÁRIO INTERNACIONAL
DE SUINOCULTURA AGROCERES PIC
SÃO PAULO, SP

LAR CENTRO DE EVENTOS

28 A 30.07.2020| AVESUI
MEDIANEIRA, PR

ITAL

26.11.2019| SEMINÁRIO AUTOCONTROLE
CAMPINAS, SP

RECANTO CATARATAS THERMAS RESORT

21 e 22.10.2020 | PORK EXPO
FOZ DO IGUAÇU, PR

HOTEL MABU INTERLUDIUM IGUASSU CONVENTION

01 A 03.09.2020 | PORK EXPO
FOZ DO IGUAÇU, PR

TechnoFeed™ 
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T

EXPEDIENTE

elefone 55 19 3651 - 1233

Rua José Zibordi, 75 - Jardim Cacilda
Espírito Santo do Pinhal / SP - CEP 13990-000

Presidente: Valdomiro Ferreira Júnior -  fj@apcs.com.br
Secretária Executiva: Priscila S. B . Romão - consorciocompras@apcs.com.br
Assistente Administrativa: Larissa Lopes - assistente5@apcs.com.br
Assistente Administrativa:  Eliana Caetano - assistente1@apcs.com.br
Comunicação: Júlia Turganti - 
Controle de Qualidade - Carolina Kikuchi -

assistente3@apcs.com.br
assistente4@apcs.com.br

assistente2@apcs.com.brControle de Sanidade - Eduarda Belini Xavier -

https://www.instagram.com/PORKEXPOBRASIL/
http://www.porknutrition.com.br/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fagrocerespic.com.br%2F14o-seminario-internacional-de-suinocultura-agroceres-pic-sera-em-sao-paulo-em-2020%2F%3Ffbclid%3DIwAR0y6z0seaag7nAblujWCyDcTju_6YSYxJVP-KCAMxo9KVThc84dvi4SUV0&h=AT2lwGeTd85KfNcM5RjbNv1qW2Zp4_E6zLne_ZQB7jJGSxJAu2Il_hEBbGTa-uK0Uqo2qLn5FD0PFARTb20GlOsgZKihacEvKANcXBDx7zUmsDfOQVSQy_LCZsmiDW8_ZcRuxo7fMzBsQe0J9jlTuodCOzD0fdQAK_v5UEs7Nto813gmXys3ggijwqwdyFO2WGgkRHJlixNEw5eRp5GMa2yx3kWYiP-ymodLNXZWW5v9AsdLN8QcU17qC0oKqs8TNgrDtWS-hufTeHXKRyQ0xiIDOfm5ncheTxISK0mVkJ-tEEoxqEq4m5BtAwyVDxKQ9EcITG74KUUHy0YFOi0V3uFIYELN1SBbHkRbUIkuLBXqS7z5fpgKlRI1W1HAdpfAni9IF8ZNiwzT0u9qkxYtNf-I58OSVbly-DXoXzDQ72qaAiShzGU_Dq33DSHgkOtRvzTWoqEf8asr0yia2ZMOse7tYR0cHwMaoKTCIYu89-N5n-bZu41nQw8_9NAjA6D8YYs0ujeHHAd50BmH0U6ix8aCKlfUtK_DS10D8suVX45ueRMMITLlIK3Vtr6PtlvswPdyHBDNo-zaSjpFuSEtYOjI-_aSbb91Fq2NgL_pdQSVVHLc33Zoai_OM6Uyc7VZVgFWceVm
http://www.avesui.com/?fbclid=IwAR1yeT-QnE-R9KPeV-BlEAQ5JTh22IjnPsgI6lMUeY2IdYxSRUjtE3eNi4M
https://www.deheus.com.br/
https://suiaves.com.br/
https://www.nutriquesttechnofeed.com.br/
http://nutron.com.br
https://topigsnorsvin.com.br/
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
https://db.agr.br
http://www.suinostopgen.com.br
http://www.indukern.com.br
http://www.indukern.com.br
http://www.vitamix.com.br
http://agroceres.com.br/
http://orionvet.com.br/
http://www.nuttria.com/
https://www.basf.com/br/pt.html
http://www.quimicaanastacio.com.br/
http://phileo-lesaffre.com.br/
https://austernutri.com.br/

