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 Projeto de Instrução Normativa
1 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento / Secretaria De Defesa Agrope-
cuária - Portaria Nº 153, De 8 De Agosto De 2019.

Submete à consulta pública, pelo prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, o Projeto de 
Instrução Normativa que aprova o Regulamento Técnico para Produção, Controle e 
Emprego de Vacinas Autógenas.

O Projeto de Instrução Normativa encontra-se disponível na página, www.agricultura.-
gov.br. As sugestões tecnicamente fundamentadas, deverão ser encaminhadas pelo 
link: https://sistemasweb.agricultura.gov.br/sisman/.

2 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento / Secretaria de Defesa Agrope-
cuária - Portaria Nº 154, De 8 De Agosto De 2019.

Submete à consulta pública, pelo prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, o Projeto de 
Instrução Normativa que visa definir os requisitos de formulação, produção, controle 
de qualidade e rotulagem, de produtos destinados à higiene e embelezamento dos 
animais e determinar o seu cadastro mediante deferimento automático no Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Projeto de Instrução Normativa encontra-se disponível na página, www.agricultura.go-
v.br. As sugestões tecnicamente fundamentadas, deverão ser encaminhadas por meio 
do no link: https://sistemasweb.agricultura.gov.br/sisman/.

Equipe Técnica FPA
Gustavo Carneiro | Coordenador Técnico
Gabriel Lemos | Assessor Técnico
Osli Barreto | Assessor Técnico
Vinicius Silva | Assessor Técnico
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APCS/Bolsa de Suinos informa um pequeno realinhamento de preços na 
sua referência que passa para R$ 84,00 a R$ 86,00/@ condições bolsa. 
      
                   Fonte: APCS/CSP

BOLSA DE SUÍNOS DE SÃO PAULO
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MERCADO DE GRÃOS

Brasil passa a controlar mais de 50% da expor-
tação de soja
As disputas comerciais entre Estados Unidos e China, que ainda não têm hora marcada 
para terminar, abriram espaço para o aumento da participação brasileira nas exporta-
ções mundiais de soja em grão na safra internacional 2018/19, que terminará neste 
mês, e deverão manter em alta o protagonismo do país nesse mercado na próxima 
temporada. O cenário foi confirmado por novas estimativas para oferta e demanda de 
grãos divulgadas ontem pelo Departamento de Agricultura dos EUA (USDA) - que ates-
taram, ainda, a consolidação do Brasil como um grande fornecedor global de milho. De 
acordo com o USDA, os embarques brasileiros de soja alcançarão 76,9 milhões de 
toneladas no ciclo que chegará ao fim este ano, ou 51,8% do total (148,3 milhões). Em 
2017/18, segundo o órgão, foram 76,2 milhões de toneladas, ou 49,8% de um volume 
que totalizou 153,1 milhões de toneladas. 

            Fonte: Valor Econômico

China reduz estimativa de importação de soja 
em 2018/19 
O ministério da Agricultura da China disse nesta segunda-feira que revisou para baixo 
sua estimativa para as importações de soja em 2018/19, para 83,5 milhões de tonela-
das, ou 1,5 milhão de toneladas a menos que na previsão do mês passado, devido a 
embarques menores que o esperado em julho. O ministério também atualizou sua 
previsão para as importações de milho em 2018/19, para 4 milhões de toneladas, um 
incremento de 700 mil toneladas ante o mês anterior. A revisão foi principalmente 
devido à significativa redução nas importações de sorgo dos EUA, segundo a pasta. A 
estimativa de consumo de algodão na China em 2018/19 foi reduzida para 8,25 
milhões de toneladas, com a estimativa de importação reduzida para 2,05 milhões de 
toneladas, devido à situação desfavorável para exportações na indústria têxtil chinesa.

                   Fonte: Reuters

Peste suína se espalha pelo Leste Europeu e 
afeta até exportações da Alemanha (Gazeta do 
Povo)
Apesar dos esforços para conter um surto de peste suína africana no continente euro-
peu, o vírus mortal (para os suínos) está se espalhando por países do Leste. A Sérvia 
registrou os primeiros casos suspeitos apenas algumas semanas depois de a Eslová-
quia ter encontrado a doença em um pequeno rebanho. Houve também um "aumento 
distinto" nos casos relatados em fazendas de suínos em nações já afetadas, incluindo 
Romênia, Polônia e Bulgária, segundo dados compilados pelo governo britânico. A 
região do Leste Europeu tem lutado para controlar o vírus desde que ele se espalhou a 
partir da Rússia em 2014. Embora os países mais afetados da região não sejam os 
principais produtores de carne suína, eles permanecem próximos aos principais expor-
tadores, mais a Oeste. 

             Fonte: Gazeta do Povo

Fazendas Santa Maria e Nossa Senhora Apare-
cida passam por pré-auditorias de BPF
As fábricas de ração das fazendas que pertencem a Paulo Sérgio Moreira Junqueira, 
localizadas em Casa Branca e Mococa, ambas no Estado de São Paulo, passaram no 
último dia 01 pela Pré-Auditoria de BPF realizada pela Coordenadora de Qualidade do 
CSP, Carolina Kikuchi.
O consorciado, cujas fazendas estão em processo de Certificação Plataforma SAI para 
Citricultura, foi o 1º dos suinocultores que ainda não possuem o Selo Suíno Paulista a 
passar pela pré-auditoria. 
Até o final do mês de Agosto as pré-auditorias serão finalizadas e o Comitê de Boas 
Práticas de Fabricação irá se reunir no dia 23 para validar os trabalhos e resultados 
obtidos. 
O comitê é formado pelos consorciados: Aldo (Granja Xamego), Alessandro (Fazenda 
Brasil), Daniel (Agropecuária Ianni) e Luciane (Fazenda Santa Rosa), além da nossa Co-
ordenadora de Qualidade, Carolina.  

Seguem as datas das próximas pré-auditorias:
• 14/08 – Granja Xamego (Machado/MG)
• 20/08 – Granja Suinolândia e Granja AC (Bauru/SP)

INTL FCStone - Time de Grãos
Soja Chicago: SU9 @ 870,50 c/bu (+3,75 c/bu)
Milho Chicago: CU9 @ 371,75 c/bu (-13,50 c/bu)
Milho B3: CCMU9 36,40 R$/saca (-0,41 R$/saca)
Dólar: R$ 3,9961 (+0,23%)

Abaixo áudio com os comentários do mercado, clique para ouvir:

MERCADO DE GRÃOS USA

Frigorífico Notable embarca o primeiro contê-
iner de carne suína para o Japão
“Essa conquista não é apenas da Notable Frigorífico Catarinense, mas de toda a 
suinocultura independente de SC”, comemora Edson Wiggers, proprietário da 
empresa

Após mais de cinco anos de negociações, o Frigorífico Notable, localizado em Grão-Pa-
rá, no Sul de Santa Catarina, enviou o primeiro contêiner de carne suína para o Japão. 
O feito histórico ocorreu na segunda-feira passada, dia 12. De acordo com o proprietá-
rio da empresa, Edson Wiggers, foram embarcados apenas cortes especiais e que 
estão de acordo com as exigências do país asiático. “Foi um marco para o nosso frigorí-
fico na questão de mercado externo já que atender o Japão era uma das principais 
metas”.
 
Wiggers explica que vários fatores tornam o Japão um dos mercados mais criteriosos 
do mundo. “Os cortes são bem elaborados, diferenciados do resto do mundo. O tama-
nho, a coloração da carne, a nutrição dos animais, são alguns dos pontos que influen-
ciam no mercado japonês”.
 
O empresário revela que uma missão da Coreia do Sul está na Notable para desenvol-
ver os padrões de cortes que atendam o mercado. “Ainda em agosto devemos enviar 
uma carga para o mercado sul-coreano. Essa abertura de mercado internacional é uma 
demonstração de que nós pequenos podemos nos unir, pois o nosso produto tem a 
mesma qualidade das grandes empresas. Nós também possuímos estrutura e tecnolo-
gia para produzir com a mesma segurança alimentar”, analisa Wiggers.
 
VITÓRIA DO MERCADO INDEPENDENTE
 
“Essa conquista não é apenas da Notable Frigorífico Catarinense, mas de toda a suino-
cultura independente de Santa Catarina. Eu quero que tenham mais frigoríficos do 
porte do meu habilitados para esses países porque juntando forças nós vamos mais 
longe”, comemora Wiggers.

De acordo com o presidente da Associação Catarinense de Criadores de Suínos (ACCS), 
Losivanio Luiz de Lorenzi, a região Sul é o berço da suinocultura independente no 
estado. “Com muito profissionalismo eles conseguiram se adequar às exigências de 
mercado e hoje enviam proteína para um dos países mais exigentes do mundo. A sui-
nocultura independente não fica atrás dos modelos de integração ou do cooperativis-
mo”, enaltece.

Fonte: ACCS
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Fonte: APCS/CSP
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Prezados Senhores Consorciados!

Na próxima segunda-feira (19/08), nas dependências do Hotel Pre-
mium em Campinas - SP, ocorre a Comissão de Licitação da 303ª 
Tomada de Preços de Micros e Premix com horário de início pre-
visto para 08h30 e encerramento as 15h00;

Equipe APCS | CSP

COMUNICADO CSP

Da esquerda pra direita - Vera Lúcia, José Luiz, 
Eberson, Sérgio (Funcionários da Fazenda Santa 
Maria) e Paulo Junqueira

Carol, Sandra, Valdinei (Funcionários da Faz. 
Nossa Sra. Aparecida) e Paulo Junqueira

Fonte: APCS/CSP

http://www.apcs.com.br
https://www.twitter.com/suinopaulista
https://www.facebook.com/suinopaulista
http://apcs.com.br/_ARQUIVOS/mercado_graso_082019.mp3


Clique no banner abaixo e confira a programação completade 2019
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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

MAIS INFORMAÇÕES

MAIS INFORMAÇÕES

MAIS INFORMAÇÕES

MAIS INFORMAÇÕES

ACONTECE

ANHEMBI PARQUE

AUDITÓRIO CNA

27 A 29.08.2019 | SIAVS
SÃO PAULO, SP

14.08.2019 | WORKSHOP ABCS
BRASÍLIA, DF

CLIQUE AQUI PARA FAZER O DOWNLOAD 
DA PROGRAMAÇÃO COMPLETA

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

AUDITÓRIO DO INSTITUTO DE ZOOTECNIA (IZ/APTA)

10.09.2019| IV ENCONTRO ABRAVES
NOVA ODESSA, SP

CLUB MED LIKE PARADISE

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

LAR CENTRO DE EVENTOS

Está chegando mais uma edição do Brasil Pork Event. Um dos principais eventos da
suinocultura brasileira. Esse ano contemplará em sua agenda palestras sobre
perspectivas, tendências, mercado e muito mais. 

28 A 30.07.2020| AVESUI
MEDIANEIRA, PR

27 a 29/08 de 2019
Anhembi  |  São Paulo - SP  |  Brasil

http://www.apcs.com.br/_ARQUIVOS/calendario.pdf
https://topigsnorsvin.com.br/news/topigs-norsvin-promove-a-1a-edicao-do-brasil-pork-event/
http://www.avesui.com/?fbclid=IwAR1yeT-QnE-R9KPeV-BlEAQ5JTh22IjnPsgI6lMUeY2IdYxSRUjtE3eNi4M
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
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/
https://www.abraves2019.com.br/
http://www.apcsc.com.br/_ARQUIVOS/prog_siavs_2019.pdf
http://www.abcs.org.br/informativo-abcs/2770-abcs-apresenta-programa-de-prevencao-e-controle-da-peste-suina-africana-e-classica-no-mapa

