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APCS/Bolsa de Suínos define novos parâmetros para o mercado 
paulista. Preços entre R$ 85,00 a R$ 87,00/@ respectivamente R$ 
4,53 a R$ 4,64/ Kg vivo condições bolsa. 

                Fonte: APCS/CSP

BOLSA DE SUÍNOS DE SÃO PAULO
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SHERATON GRAN RIO HOTEL & RESORT

01.08.2019 E 02.08.2019| XVIII SNDS
RIO DE JANEIRO, RJ

MAIS INFORMAÇÕES

LAR Centro de Eventos

23 a 25.07.2019| AVESUI
MEDIANEIRA | PR

MAIS INFORMAÇÕES

HOTEL KUBITSCHEK PLAZA

14.05.2019 | LANÇAMENTO DE NOVAS 
CARTILHAS TÉCNICAS | ABCS - FNDS
BRASÍLIA | DF

MAIS INFORMAÇÕES

ACONTECE

&

BATE PAPO

WORKSHOP

SANIDADE
COM

PREVENÇÃO

PROIBIDA A ENTRADA

8:00h Recepção

9:00h

9:45h

10:15h

10:45h Mesa de debate com os palestrantes

11:30h Eleição Presidencial da Câmara Setorial
de Carne Suína

12:00h Almoço com carne suína

13:30h Bate Papo exclusivo com gerentes
de granjas

16:00h Encerramento

09:30h Cafézinho Paulista

8:30h

Mariel Neves Tavares  | Basetto Agro
“Quais as atuais tecnologias no mundo
para cuidar da sanidade animal”

Maria Nazaré Lisboa | Suiaves
“O uso de antibióticos: custo e benefício
na suinocultura”

Alessandro Crivellaro | Agroceres Multimix
“Cuidados no dia-a-dia de uma granja 
para ter um rebanho saudável”

Maurício Padredi Martani | Topgen
“As doenças que podem chegar 
ao Brasil e seus impactos”

24 de
maio

Público alvo:
Gerentes, encarregados e

proprietários de granjas
 filiadas à APCS e ao CSP

Tema geral:
A sanidade suína e seus

reflexos na cadeia produtiva

Hotel Premium,
Campinas

clique aqui e
inscreva-se!

Clique aqui e
Inscreva-se!

Realização: Parceria:

Recepção
Primeiro Período
Almoço à base de carne suína
Segundo Período
Encerramento

Inscrições restritas às granjas associadas e conso rciadas da APCS - CSP

Atenção: nos dias dos cursos, os inscri tos deverão levar consigo um
laptop para acompanhamento do conteúdo digital que será ministrado

Cronograma

Dias 24 e 31 de Maio | Hotel Premium, Campinas - SP

BOAS PraTICAS
DE FABRICacao

Curso de

08:00h
08:30h
12:00h
13:00h
17:30h

 Vagas limitadas!

Instrutora: Carla Pellegrino

Produtores paulistas de suínos e frangos mantêm 
cautela
Suinocultores veem a chance de recuperar os prejuízos, mas, por enquanto, preferem 
conter o otimismo

SOROCABA -- Os produtores paulistas de suínos e frangos continuam cautelosos, apesar do 
aumento das exportações brasileiras de suínos registrado em abril, em razão da peste suína 
que atingiu a China e outros países asiáticos. A suinocultura vem de um ano difícil em 2018, 
com queda das exportações e preços baixos. Os produtores veem a chance de recuperar os 
prejuízos, mas preferem conter o otimismo. “Temos um cenário que parece animador, mas 
não dá para comemorar nada ainda”, afirma o suinocultor Antonio Ianni, da Ianni Agropecuária, 
em Itu, interior de São Paulo.

Segundo Ianni, a peste suína na China, por ora, só está ajudando as grandes empresas que já 
estariam exportando com preços mais elevados. “Nós, suinocultores independentes, não 
temos o benefício imediato da maior demanda do setor de carnes mundial, pois não fazemos 
exportação direta. As grandes empresas que dominam o mercado operam com baixo custo, 
têm informação privilegiada e ganham dinheiro com a exportação. Vai demorar para os efeitos 
da peste suína na Ásia chegarem até o suíno na granja.”

Para Ianni, uma possível elevação no preço do suíno vivo seria bem-vinda, pois o suinocultor 
precisa se recuperar dos prejuízos que sofreu em 2018. 

Ianni faz parte da terceira geração de uma família de suinocultores e emprega 140 pessoas. O 
criador não acredita que a suinocultura brasileira vá crescer muito em função da peste suína 
na Ásia. “Se eu invisto para aumentar a produção, vou levar dois anos para ter o primeiro porco 
pronto, pois é um processo que passa por genética, instalações, mão de obra, e o custo é alto. 
Neste momento, o suinocultor não tem capital para investir.”

Frango
O produtor rural Alcides Pavan, dono da Granja Roseira, que há quase 50 anos produz suínos 
e frangos de corte em Pereiras (SP), também não acredita que a peste suína na China vá 
produzir alterações significativas no mercado brasileiro. “O preço do frango subiu, mas em 
função do surto de salmonela que atingiu aviários de matrizes no ano passado. Os produtores 
de pintinhos foram obrigados a antecipar o descarte de matrizes e, com a redução na oferta, 
tivemos queda na produção de frangos.”

O preço do quilo de frango vivo no mercado paulista, que estava em R$ 2,80 há dez meses, 
chegou a R$ 3,60 na semana passada. Para o criador, dificilmente o consumidor chinês de 
carne suína vai migrar para o frango. “Pode aumentar o consumo aqui, se o preço da carne 
suína subir muito.” 

O presidente da Associação Paulista de Criadores de Suínos, Valdomiro Ferreira, afirma que os 
estragos causados pela peste suína na Ásia ainda estão sendo dimensionados e, por ora, é 
preciso cautela. “A expectativa é de que o suinocultor brasileiro seja beneficiado, mas ainda não 
sabemos em que proporção. O que deve acontecer de imediato é a melhora da exportação, o 
que pode reduzir a oferta interna da carne.”

Para Ferreira, este ano o Brasil deve repetir as exportações de 2016, quando o País vendeu 720 
mil toneladas. No ano passado, quando o setor foi afetado pela greve dos caminhoneiros, as 
vendas externas foram de 646 mil toneladas. Segundo ele, embora tenha tradição de reagir 
rápido às crises, a China deve levar até cinco anos para restabelecer a produção interna. Até 
quinta-feira, o preço do suíno nas principais regiões de criação em São Paulo não tinha reagido 
às notícias que chegavam da Ásia. O quilo do porco abatido estava em R$ 6,60 e do animal vivo, 
a R$ 4,20. 

                  Fonte: O Estado de São Paulo

ACONTECEU

302ª TP
A Comissão de Licitação esteve reunida no dia de hoje (13) no Hotel Premium, em Campinas,  
para a definição das comprass da 302ª Tomada de Preço de Micronutrientes e Premix.

Confira as fotos:

Palestra da Bayer
Também no dia de hoje (13) a Bayer realizou uma palestra no mesmo local onde a Comissão 
de Licitação se reuniu. A palestra foi ministrada pelo Médico Veterinário Márcio Dahmer, com 
o tema: Melhora de desempenho e produtividade.

O Michael Bradley da Ourofino Saúde Animal,  já fez a
sua inscrição para o Workshop & Bate Papo do dia 24/05.
Veja o vídeo abaixo que ele nos enviou sobre o evento.

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

24/05/2019

&

BATE PAPO

WORKSHOP

O Marcelo Almeida, do Grupo Bressiani,  já fez a sua
inscrição para o Curso de Boas Práticas de Fabricação
do dia 24/05. Veja o vídeo abaixo que ele nos enviou
sobre o evento.

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

DE ABRICacao
BOAS PraTICAS

F

Curso de

EU VOU!

Fonte:APCS/CSP
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