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Clique no banner abaixo e confira a programação completade 2019

NOSSA PROGRAMAÇÃO

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

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

Aumento das exportações de carne suína em abril 
só vai refletir nos preços em 2 ou 3 semanas. Brasil 
segue atento contra PSA
Bolsa de Suínos de SP elevou a R$ 85 pelas vendas extras da semana passada, quando 
superou mais de 24 mil toneladas. Produtores estão cautelosos com o possível ganho de 
preços com o enxugamento da oferta pela China, mesmo 2019 ficando igual ou pouco 
superior a 2016, quando os embarques ficaram em torno de 700 mil/t. Só o consumo de SP é 
de 900 mil/t.

Agronegócio reúne 70 deputados na maior frente 
parlamentar da Alesp
Setor é visto por produtores e representantes de entidades de classe como 
subrepresentado no Legislativo

Assim como ocorre em Brasília, o agronegócio conseguiu reunir na Assembleia Legislativa de 
São Paulo representantes de partidos de esquerda e direita na maior frente parlamentar criada 
na Casa desde o início da atual legislatura, em 15 de março. De lá pra cá, a SP-Agro já agrupou 
70 deputados – 75% do total. O objetivo é defender os interesses do setor que movimentou R$ 
267,9 bilhões apenas no ano de 2017 em São Paulo e é visto por produtores rurais, 
representantes de entidades de classe e parlamentares como uma área subrepresentada no 
Legislativo paulista.

A SP-Agro tem representantes de 22 dos 24 partidos – ninguém do PSL ou do PSOL entrou no 
grupo. Os assuntos definidos como prioritários foram segurança no campo, defesa sanitária, 
seguro rural, tributação, incentivo à inovação e valorização das instituições de pesquisa e 
ensino, explica o deputado Itamar Borges (MDB), líder da SP-Agro. A reforma da Previdência 
também está no radar. 

“A frente vem para propor melhorias e aperfeiçoamentos nas legislações que nascerem", diz. 
Hoje, há 72 projetos que impactam o agronegócio na Alesp. Entre eles, um que proíbe a criação 
de animais em confinamento. "Se proibir, acaba com a avicultura, com a suinocultura, com a 
pecuária", diz Borges. 

Itu SP 14/05/19 - Mercado de Milho
O milho Paulista estabilizou e pode arriscar um respiro nas cotações. A nossa safrinha será 
avassaladora, teremos não só muito milho para entrar no mercado bem como teremos soja 
nos armazéns que tiveram sua negociação postergada diante dos preços baixos, mas o 
mercado exige uma certa atenção neste momento. Semana passada não tínhamos nenhuma 
notícia de alta ou fato novo que permitisse o mercado ao menos respirar, tivemos um mercado 
em queda desde 01/04, mas hoje tivemos uma mudança de rumo devido as cotações da CBOT 
que estão com alta, milho, soja e trigo diante do atraso do plantio americano, sobem forte hoje. 
Aqui no Brasil temos o efeito da redução de negócios de milho tributado no mercado paulista e 
querendo ou não, mês de maio é pura entre safra e pra finalizar o preço do milho a R$ 33,00 na 
região de Campinas é um preço livre produtor interior de São Paulo próximo a R$ 25,00 sendo 
assim encostou no custo do produtor e por isso vem a decisão de não vender no momento, ou 
melhor dizendo o produtor se afasta das vendas.
 Diante dos fundamentos é difícil traçar um cenário de forte alta, mas digo que as quedas 
foram interrompidas e deste ponto em diante temos que ir no dia a dia e é bom lembrar que 
dia 20 é feriado e talvez comprador tenha que fazer suas compras até quinta-feira no máximo 
e isso pode dar mais volume no mercado e talvez uma sequência de alta, mesmo que seja uma 
micro alta.
O comprador mostra sugestões de compra CIF Campinas SP  entre R$ 32,00/R$ 32,50, sem 
sucesso no momento e vendedores se afastaram novamente, hoje entre R$ 34,00 / R$ 35,00.  
Milho FOB interior com preços entre R$ 29,00 a R$ 31,00 e CIF Campinas com preços entre R$ 
32,50 a R$ 35,00 (min/max). Milho safrinha com indicação em Santos R$ 35,00/R$ 36,00 . Preço 
de soja hoje entre R$ 75,00 a R$ 77,00 Spot e para 2020 ideia de R$ 76,00/R$ 77,00 e dólar a R$ 
3,97.

B3
O contrato Maio/19 expira dia 15/05 cotado a R$ 33,37 e o Esalq cotado R$ 33,17, alta de R$ 
0,24, tendência de leve alta, cotações de no CCMU19 em alta, cotado a R$ 32,56 (R$ 0,76), 
gráfico com virada de tendência de baixa par alta.
 
Idellagro (Indicador de preço de milho na região de Campinas SP)
03/05/19 – R$ 33,00
06/05/19 – R$ 32,60
07/05/19 – R$ 32,40
08/05/19 – R$ 32,40 
09/05/19 – R$ 32,50
10/05/19 – R$ 32,70
13/05/19 – R$ 32,70
14/05/19 –R$ 33,00  – Fechado com alta de R$ 0,30.
 
               Fonte: Rodrigo Della Pace
                  Dellagro Corretora

Workshop & Bate Papo:  A sanidade suína e seus 
reflexos na cadeia produtiva
No dia 24 de Maio, ocorrerá o evento Workshop & Bate Papo com o tema “A sanidade suína e 
seus reflexos na cadeia proodutiva”. Abaixo o vídeo do palestrante Alessandro Crivellaro, 
convidado pela Agroceres Multmix falando sobre o assunto que será abordado por ele:

O parlamentar destacou a atividade de diagnóstico como uma das maiores funções do grupo 
- tanto para identificar as necessidades do setor e propor políticas públicas quanto para 
monitorar e acompanhar como ele pode ser afetado por novas leis. “Temos que fazer com que 
as políticas públicas se encaixem de uma forma positiva, proativa e não repreensiva”. 

Fórum
Mais de 30 entidades de representação de diferentes setores do agronegócio apoiam a 
SP-Agro. Elas trabalharão juntas no Fórum do Agronegócio Paulista. A ideia é atuar nos moldes 
do Instituto Pensar Agro, formado por técnicos e especialistas que produzem conhecimento 
para subsidiar as decisões da Frente Parlamentar da Agropecuária, um dos grupos mais 
poderosos do Congresso Nacional, com 225 deputados e 32 senadores.  

“Temos muitos deputados urbanos e nem todos têm a noção exata do que é o setor, do tanto 
que ele gera de emprego e de renda. Queremos mostrar isso e ser como é a Frente 
Parlamentar da Agropecuária em Brasília”, diz Ariel Mendes, líder do Fórum e diretor da 
Associação Brasileira de Proteína Animal, que representa mais de 140 agroindústrias de suínos 
e aves ao redor do Brasil. 

O Fórum terá reuniões semanais conduzidas pelo corpo técnico das entidades. Os 
parlamentares só precisam comparecer obrigatoriamente na última reunião do mês. “A nossa 
ideia é que a cada 60 dias as entidades venham conversar com os parlamentares para 
apresentar alguma demanda”, acrescenta Itamar Borges. O objetivo é manter o colegiado 
aberto para ouvir os pedidos do setor, semelhante a como ocorre na FPA em Brasília.

Na avaliação de Ibiapaba Neto, diretor da Associação Nacional dos Exportadores de Sucos 
Cítricos (CitrusBR), é importante evitar votações ideológicas que podem prejudicar o setor. “As 
discussões devem ser técnicas acima de tudo. Essa frente traz mais qualificação para os 
debates”, diz ele, que representa a terceira atividade mais importante do agronegócio paulista, 
atrás da cana-de-açúcar e da produção de carne bovina.

O ex-deputado federal Evandro Gussi, que hoje preside a União da Indústria de 
Cana-de-Açúcar (UNICA) e integrou a FPA, diz que, em um Estado urbanizado como São Paulo, 
é importante fornecer informações sólidas aos parlamentares sobre agropecuária. "Esse tipo 
de iniciativa, nos Estados Unidos e em outros países, é um processo complementar entre o 
poder público e a iniciativa privada. É um movimento global para permitir a oferta de 
informação e dados para aqueles que vão tomar as decisões", avalia o representante da 
entidade que tem mais de 120 usinas associadas. 

De acordo com o Instituto de Economia Agrícola (IEA), há cerca de 334 mil propriedades rurais 
em São Paulo, das quais 283 mil (84%) pertencem a produtores familiares, com cerca de 5 a 40 
hectares. Cada hectare tem o equivalente ao tamanho de um campo de futebol. “A 
representação que o agronegócio tinha é menor do que a importância econômica do setor”, 
diz Antônio Junqueira, representante da Sociedade Rural Brasileira no Fórum. 

                     Fonte: O Estadão

ENTREVISTA

O Jefferson Vanderlei Costa da Faz. Santa Rosa, 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
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Fonte: APCS/CSP
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O deputado estadual Itamar Borges (MDB), presidente da SP-Agro  Foto: Tiago Queiroz/Estadão

POLÍTICA

Fonte: Notícias Agrícolas
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