BOLSA DE SUÍNOS
AMANHÃ 14/10 ÀS 11H
13 de Outubro de 2021

INDICADORES
PRODUTO

24 MESES

12 MESES

6 MESES

1 MÊS

13/10/2021

135,00

135,00

145,00

7,20

7,20

7,73

COLUNISTA
R$/@

94,00

160,00

R$/Kg

5,01

8,53

SUÍNO VIVO

CARCAÇA
SUÍNA

Varejo
R$/Kg
Atacado
R$/Kg

7,10

7,70

12,00

12,10

-

-

-

-

Tem maiores
10,40

-

-

10,10

10,50

10,60

11,00

-

-

10,20

10,50

BOI

R$/@

160,70

261,60

316,45

305,25

271,25

MILHO

R$/Saca

38,88

68,12

95,93

93,53

91,02

DÓLAR

R$

3,96

5,36

5,72

5,63

5,51

Fonte: APCS | CSP

ECONOMIA
Setor agrícola deve crescer com sustentabilidade nos próximos anos
Durante evento, foi lançado o Gigaton Chalenge, com o objetivo de impulsionar boas
práticas agrícolas, com metas de redução de emissão de dióxido de carbono até
2040
A economia brasileira depende, em grande parte, do agronegócio. Atualmente, o
país é um dos maiores players do mercado mundial. De acordo com Celso Luiz Moretti, presidente da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), a produção deve dobrar com tecnologia e de forma sustentável. “O Brasil pode dobrar
sua produção agrícola, produção de alimentos, fibras e bioenergia, sem derrubar
uma árvore da Amazônia e da mata Atlântica. E a gente vai fazer isso com tecnologia”, afirmou. O entendimento de agentes ligados ao agronegócio é que para ganhar
o mercado internacional é preciso investimento em práticas socioambientais.
Países que não se adequarem a esse novo cenário correm o risco de ficar para trás
e perder espaço no mercado. O presidente da Associação Brasileira do Agronegócio
(Abag), Marcelo Brito, destaca a importância de estar antenado ao futuro. “Não
tenho a menor dúvida que, em 20 anos, nós estaremos discutindo: como é que nós
fazíamos aquele tipo de agricultura em 2021? Porque será muito mais tecnológica,
eficiente, nutricionalmente melhor, socialmente mais inclusiva, ambientalmente
mais responsável”, disse. Foi lançado no Brasil o Gigaton Chalenge, que deve alavancar as boas práticas agrícolas, com metas de redução de emissão de dióxido de
carbono até 2040.
Fonte: Jovem Pan

‘Brasil alimenta 1 bilhão de pessoas anualmente’, diz Glauber Silveira
Na opinião do colunista do Canal Rural, pressão internacional tem mais ligações
com aspectos comerciais do que ambientais.
A COP 26, Conferência das Nações Unidas sobre o Mudanças Climáticas, prevista
para acontecer em novembro na Escócia, já está no radar mundial.
Na semana passada, representantes do Partido Democrata, nos Estados Unidos,
apresentaram um projeto de lei que pode barrar a importação de produtos agropecuários que venham de países com altos índices de desmatamento sobre florestal.
Para o colunista do Canal Rural Glauber Silveira, a cobrança chega a ser cômica,
levando em consideração que os Estados Unidos são o segundo país do mundo em
emissões de dióxido de carbono. “Eles deveriam fazer uma lei para reduzirem a
poluição deles”, defende.
Segundo Silveira, o discurso de preservação ambiental outros países está mais
ligado a aspectos comerciais. “O Brasil é o grande competidor dos Estados Unidos e
da Europa. Eles não querem que a nossa produção cresça para aumentar o valor do
produto deles”, explica.
De acordo com o colunista, o Brasil alimenta 1 bilhão de pessoas anualmente, ou
seja, 1 prato de comida para cada 5 pessoas. “Esse projeto joga para torcida. Eles, os
maiores poluidores, deveriam fazer a lição de casa e não ficar cobrando do país que
mais utiliza energia renovável do planeta. Somos um exemplo”, diz.
Fonte: Canal Rural

SANIDADE
SUÍNA
Especialista discute os desafios e prevenção da Peste Suína
Clássica nas zonas não livres da doença no Brasil
Plano Estratégico Brasil Livre de PSC muda a forma de combate à doença por meio
de responsabilidades compartilhadas entre os segmentos público e privado. Chefe
da Divisão de Sanidade dos Suínos do MAPA, Guilherme Zaha Takeda, destaca essa
e outras iniciativas implantadas no país no combate à PSC.
Em maio, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) deu início ao
projeto piloto de implantação do Plano Estratégico Brasil Livre de Peste Suína Clássica (PSC) em Alagoas, no Nordeste do Brasil. Foi o primeiro passo de uma ação conjunta entre os setores público e privado para a execução da vacinação contra a PSC
de forma regionalizada na zona não livre da doença.
Hoje, o Brasil possui um sistema que abrange a vigilância passiva em todos os rebanhos suínos e, na zona livre de PSC, mantém uma vigilância sorológica ativa e sistemática em Granjas de Reprodutores Suínos Certificadas (GRSC), em reprodutores
suínos de descarte em abatedouros, em rebanhos suínos de subsistência, bem
como a vigilância sorológica em populações de suínos asselvajados que fornecem
dados para a comprovação da ausência de transmissão viral. Os dados desse sistema de vigilância são enviados anualmente à Organização Mundial da Saúde Animal
(OIE) para a manutenção da condição sanitária das zonas livres de PSC do Brasil.
As atuais zonas livres de PSC também são mantidas pelas estruturas de proteção e
fiscalização implantadas nas fronteiras internacionais e divisas com países ou
zonas não livres de PSC. “Além disso, o Brasil possui normas rigorosas para a importação de suínos e material genético de suínos, bem como de seus produtos e
subprodutos. Esses requisitos exigidos para exportação ao Brasil são fundamentados nas recomendações internacionais, com particular atenção ao Código Sanitário
para Animais Terrestres da OIE e ao Codex Alimentarius”, explica Guilherme Zaha
Takeda, chefe da Divisão de Sanidade dos Suínos do MAPA – DISS/CAT/CGSA/DSA/SDA.
PLANO ESTRATÉGICO BRASIL LIVRE DE PSC – Com a implantação do Plano Estratégico Brasil Livre de Peste Suína Clássica, muda a forma de combate à doença, por
meio de responsabilidades compartilhadas entre os segmentos público e privado
com clara definição de compromissos, atribuições e responsabilidades no acompanhamento e avaliação da execução do Plano.
“O sucesso no controle e erradicação da PSC na zona não livre perpassa pelo fortalecimento das capacidades do serviço veterinário oficial, a sustentabilidade financeira e a necessidade de sensibilização e engajamento de todos os atores envolvidos. A vacinação contra a PSC é uma das ferramentas, em conjunto com as medidas
de eliminação dos focos e melhorias nas condições de biossegurança das granjas
comerciais de suínos”, pontua Takeda.
Atualmente, a zona não livre do Brasil é formada pelos Estados de Alagoas, Amapá,
Amazonas (exceto a região pertencente à zona livre), Ceará, Maranhão, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Roraima.
O Brasil possui dimensões continentais e realidades muito distintas. O responsável
do MAPA explica que, nas regiões onde a suinocultura tem uma importância socioeconômica relevante, foram feitos importantes avanços em relação à PSC. Hoje o
Brasil é o quarto maior produtor e exportador mundial de carne suína e vem batendo
recordes no volume de exportação, com expectativa de novo recorde na comercialização anual.
Essa trajetória de sucesso econômico ocorreu graças a mudanças organizacionais,
incremento tecnológico e interação entre os segmentos público e privado.
O Plano Estratégico Brasil Livre de PSC agrega uma intervenção estruturada e organizada na zona não livre de PSC. “Isso é de fundamental importância para a redução
do risco de reintrodução do vírus da PSC na atual zona livre da doença, buscando
prevenir prejuízos relacionados às perdas diretas e às restrições de acesso a mercados, decorrente da perda do reconhecimento internacional da situação sanitária
do Brasil em relação à doença”, pontua.
MERCADO INTERNACIONAL – A credibilidade e a competitividade do Brasil no mercado internacional de produtos de origem suína estão diretamente relacionadas à
qualidade e confiança conferidas pelos controles sanitários e medidas de vigilância
adotadas. Os países importadores exigem comprovações cada vez mais objetivas e
seguras da situação sanitária do país exportador em relação aos agentes patogênicos de interesse.
É importante reforçar que, atualmente, a OIE reconhece três zonas livres de PSC no
Brasil: uma constituída por Rio Grande do Sul e Santa Catarina; outra pelos Estados
do Acre, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais,
Rio de Janeiro, Rondônia, São Paulo, Sergipe, Tocantins, além do Distrito Federal, e
ainda os municípios de Guajará, Boca do Acre, região Sul de Canutama e região Sudoeste de Lábrea, pertencentes ao Estado do Amazonas e a terceira constituída
pelo Estado do Paraná. Anualmente o Brasil fornece dados robustos para a comprovação da ausência de transmissão viral nestas zonas.
PANORAMA MUNDIAL – A PSC é encontrada nas Américas Central e do Sul, Europa
e Ásia e partes da África. A América do Norte, Austrália e Nova Zelândia estão atualmente livres da doença. Na década de 1990, grandes surtos de PSC ocorreram na
Holanda (1997), Alemanha (1993-2000), Bélgica (1990, 1993, 1994), Itália (1995, 1996,
1997) e Japão (a partir de 2019), conforme dados da OIE.
BIOSSEGURIDADE EM PAUTA NO IPVS 2022 – O congresso da IPVS – International
Pig Veterinary Society, maior evento técnico científico da suinocultura mundial, terá
como sede a cidade do Rio de Janeiro (RJ), em 2022, marcando a volta do evento para
o Brasil depois de três décadas. O evento será realizado entre os dias 21 e 24 de
junho, no Riocentro, e terá como tema as “Novas perspectivas para a suinocultura:
biosseguridade, produtividade e inovação”.
Fonte: O Presente Rural

ACONTECE
Eventos

XXVI SEMANA DE ALIMENTAÇÃO
15 de Outubro de 2021 - às 11h00

O Centro de Segurança Alimentar (CESANS) por meio da CODEAGRO convida para
a Live a se realizar no dia 15/10 das 11h00 às 15h00, em comemoração ao Dia Mundial da Alimentação, dentro da XXVI Semana da Alimentação promovida pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo.
Esse evento contará com o pesquisador e coordenador da Apta Regional, Daniel
Gomes com o tema “Café: consumo e produção”; Osmar Mosca Diz, assistente
agropecuário da CATI, com o tema “Mel: consumo e produção” e Alessandra Morais,
nutricionista e Consteladora familiar sistêmica, que abordará o tema “Aspectos
emocionais e sua relação com alimentação e emagrecimento”.
Ficaremos felizes com sua participação nessa Live, que trará temas atuais, sobre
alimentação e nutrição, de grande interesse e relevância.

CLIQUE AQUI PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES

MACROECONOMIA: O QUE ESPERAR DE 2022?
20 de Outubro de 2021 - às 15h30

PORK NUTRITION - CONGRESS & NETWORKING
22 de Outubro de 2021

CLIQUE AQUI PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES

WORKSHOP SUÍNO PAULISTA
29 de Outubro de 2021 - às 14h00

CLIQUE AQUI PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES

IPVS 2022
21 a 24 de Junho de 2022

CLIQUE AQUI PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES

PORK EXPO
26 e 27 de Outubro de 2022 | Foz do Iguaçu, PR

CARCAÇA
SUÍNA

Varejo
R$/Kg
Atacado
R$/Kg

6,50
-

-

GRANJAS
ASSOCIADAS
COLUNISTA
BOI

R$/@

MILHO

R$/Saca

DÓLAR

R$

8,80

9,00

6,80

7,40

13,80

13,90

12,50

12,80

-

-

-

-

-

-

12,00

12,50

147,50

228,85

194,90

275,60

283,75

37,01

47,37

50,23

82,55

78,31

3,70

4,17

5,23

5,25

5,23

Fonte: APCS | CSP

Ferramentas da Qualidade – Final
Por Carolina Kikuchi,
Zootecnista responsável pelo Controle de Qualidade do CSP
Nas 2 últimas semanas apresentei à vocês as 7 ferramentas de
qualidade e descrevi e exemplifiquei as seguintes o fluxograma,
a carta de controle, o diagrama de Ishikawa e a folha de verificação.
Hoje irei falar sobre as 3 ferramentas que faltam para completar
as 7: o histograma, o diagrama de dispersão e o diagrama de
Pareto.
Histograma:
Conhecido também como gráfico de distribuição de frequências, ele é uma ferramenta gráfica que auxilia na verificação de determinada variável em determinada frequência. Ele
pode ser usado para avaliar a quantidade de produtos não conformes e outras variáveis
quantitativas que exigem medição.
Exemplo:

Diagrama de dispersão:
Conhecido também como gráfico de dispersão ou de correlação, ele auxilia na avaliação da
relação causa e efeito, pois identifica a correlação entre variáveis. Geralmente é baseado
em 2 variáveis e 3 tipos de correlações.
Variáveis:
• Independente: são as causas de uma consequência;
• Dependente: é a consequência que se pretende avaliar.

Correlações:
• Positiva: quando as 2 variáveis aumentam na mesma direção;
• Negativa: quando o aumento de 1 variável representa a queda da outra;
• Nula: quando os pontos ficam dispersos, mostrando que não existe correlação entre as
variáveis.

EMPRESAS
ASSOCIADAS
Exemplo:

Diagrama de Pareto:
Também é uma ferramenta gráfica que ajuda a identificar a relação causa/efeito. Baseado
na sua análise é possível identificar as principais causas que afetam uma empresa ou seus
processos.
Baseado no princípio de Pareto, Joseph Juran determinou a relação 80/20 que prevê que
80% dos efeitos surgem à partir de 20% das causas. Utilizando essa regra e analisando o
diagrama é possível descobrir quais as principais causas de determinado efeito e priorizar
a resolução das mesmas.

Exemplo:

Analisando esse diagrama é possível verificar que a principal causa de não conformidades
na fabricação de veículos é proveniente da montagem dos mesmo, e portanto, a empresa
deve criar um plano de ação para resolver os problemas ocasionados nessa fase.
Agora que já apresentei as 7 ferramentas e fiz uma breve descrição sobre cada uma delas,
cabe a vocês pesquisar mais a fundo sobre elas e determinar qual se aplica melhor a sua
empresa visando obter melhorias em seus processos.

AGRO FAZ BEM!

EXPEDIENTE
do Consórcio Suíno Paulista
Rua José Zibordi, 75 - Jardim
Cacilda | Espírito Santo do Pinhal, SP - CEP 13990-000
Cada vez mais as pessoas vêm buscando uma alimentação mais saudável e natural e, para
isso, frutas, verduras e hortaliças são indispensáveis.
Telefone: 55 [19] 3651-1233
Mas você sabe de onde vem esses produtos que alimentam as cidades todos os dias?
Vem com a gente nessa aventura, veja o vídeo e descubra!
Presidente: Valdomiro Ferreira
Júnior - fj@apcs.com.br
Também estamos no Instagram! @agrofazbem_
Secretária Administrativa: Priscila S. B. Romão - consorciocompras@apcs.com.br
Ahh, e esse vídeo foi feito em linguagem especial para os kids, então se tiver crianças por
perto, não deixe
de mostrar
a elas!
Assistente Administrativa: Larissa
Lopes
- assistente5@apcs.com.br
Assistente Administrativa: Stella Souza - assistente1@apcs.com.br Fonte: Agro Faz Bem
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