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Fonte: APCS/CSP
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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

Abate de suínos cresceu 5,2% no 1º trimestre
Foram abatidas um total de 11,27 milhões de cabeças no período, conforme o IBGE

O abate de suínos no Brasil totalizou 11,27 milhões de cabeças no primeiro trimestre de 2019, 
segundo dados divulgados nesta terça-feira (14), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatísticas (IBGE).

O volume de animais abatidos, segundo o instituto, representa aumento de 0,7% em relação 
ao trimestre imediatamente anterior. Já na comparação com o mesmo período de 2018, houve 
um crescimento de 5,2%.

O peso acumulado das carcaças foi de 989,10 mil toneladas no 1º trimestre de 2019, 
representando altas de 0,9% em relação ao trimestre imediatamente anterior e de 3,6% em 
relação ao mesmo período de 2018.

Conforme os dados trimestrais sobre pecuária do IBGE, os abates de bovinos e suínos 
mantiveram crescimento, enquanto os abates de frango e a produção de ovos registraram 
queda.

                   Fonte: Suinocultura Industrial

Diferença de preços do suíno vivo fica menor nos 
estados

Ao longo da última semana, houve valorização do suíno nos três maiores produtores do 
país

Os preços do quilo do suíno vivo tem se aproximado nos 
estados. O levantamento da Bolsa de Suínos, feito pela 
Suinocultura Industrial, apontou que o menor valor do 
suíno é do Mato Grosso, onde o quilo fechou em R$ 3,65 
nesta semana. Já em São Paulo, o preço do suíno vivo 
permanece em R$ 4,53, o mais elevado entre os oito 
estados consultados. Nos demais estados, o quilo do 
animal vivo segue em um patamar pouco superior aos R$ 
4.

Ao longo da última semana, houve valorização do suíno 
nos três maiores produtores do país. A maior elevação 
ocorreu no Rio Grande do Sul, onde o quilo do animal 

comercializado vivo chegou a R$ 4,17. Houve aumento de 4,25% sobre os R$ 4 da última 
semana. Os dados são da Associação dos Criadores de Suínos do Rio Grande do Sul (Acsurs).

Santa Catarina, por sua vez, registrou valorização de 1,5% no preço do quilo do animal vivo. 
Nesta semana, o valor chegou a R$ 4,07 ante os R$ 4,01 do último dia 29 de março. As 
informações são da Associação Catarinense dos Criadores de Suínos (ACCS).

No Mato Grosso, onde o quilo do suíno é o mais barato, ocorreu valorização de 2,82%. No dia 
29 de março, o animal comercializado estava em R$ 3,55. Agora, o quilo está em R$ 3,65, 
conforme a Associação dos Criadores de Suínos do Mato Grosso (Acrismat). Em Goiás, o suíno 
permanece em R$ 4,40.

Dois estados registraram desvalorização do suíno desde o dia 29 de março. A maior queda foi 
em Minas Gerais, onde o quilo do animal vendido vivo passou de R$ 4,40 para R$ 4,20. A 
redução foi de 4,55%. As informações são da Associação dos Suinocultores do Estado de Minas 
Gerais (Asemg). Houve redução de 0,95% ainda no Distrito Federal, com o suíno chegando a R$ 
4,17, de acordo com a DF Suin.

Bolsa de Suínos contribui

A menor diferença de preços entre os valores de comercialização do suíno vivo nos estados se 
deve à criação da Bolsa de Suínos que reúne as associações regionais, de acordo com Losivanio 
Luiz de Lorenzi, presidente da ACCS. “A Bolsa de Suinos é importante para sabermos o número 
de animal comercializado por semana, a importância do mercado independente e fazer uma 
equalização sobre os preços”, diz.

Segundo ele, em algumas ocasiões a diferença entre o quilo do suíno na região Sul e no 
extremo da região Oeste chega a 50 centavos. “Quando a gente transforma no animal, são R$ 
50, é uma diferença muito grande”, afirma ele. Assim, a Bolsa de Suínos unificada contribui para 
a redução das diferenças, que se deve a fatores como o custo do frete e de impostos em cada 
estado.

Outro fator que contribuiu para a menor diferença de preços nos suínos, de acordo com o 
presidente da ACCS, foi o crescimento das exportações. Losivanio aponta que Santa Catarina 
respondeu por 55% das exportações dessa proteína no primeiro trimestre. Com isso, os 
demais estados também tiveram aumento da procura para atender ao mercado doméstico, o 
que resultou em valorização de preços.

               Fonte: Agrolink
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Demetrius Napoles de Monte Alegre do Sul/SP venda de 120 suínos 
em R$ 86,30/@ condições bolsa, entrega na próxima sexta-feira (17).

                Fonte: APCS/CSP

BOLSA DE SUÍNOS DE SÃO PAULO

15/05/2019

O Juarez Morgan, da Granja Semesa,  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!

http://agroceres.com.br/
http://alivira.com.br/Home
http://www.safeeds.com.br/
http://agroceres.com.br/
https://www.desvet.com.br/
http://farmabase.com/
http://www.vitamix.com.br
http://www.indukern.com.br
http://www.indukern.com.br
https://www.microvet.com.br/
https://topigsnorsvin.com.br/
http://nutron.com.br
https://www.ourofinosaudeanimal.com/
http://www.suinostopgen.com.br
https://db.agr.br
https://tectron.com
http://sauvet.com.br/
https://www.nutriquesttechnofeed.com.br/
https://suiaves.com.br/
https://polinutri.com.br
https://www.trouwnutrition.com.br/
https://basetto.com.br
https://www.nutricamp.com.br/
http://choice-genetics.com/ptbr/a-empresa/
http://www.mcassab.com.br
https://www.deheus.com.br/
http://snds.com.br/
https://www.avesui.com/
https://basetto.com.br/
https://suiaves.com.br/
https://agroceres.com.br/
http://www.suinostopgen.com.br/
https://www.sympla.com.br/workshop--bate-papo-a-sanidade-suina-e-seus-reflexos-na-cadeia-produtiva__514479
https://www.sympla.com.br/curso-de-boas-praticas-de-fabricacao__525774
http://www.apcs.com.br/_ARQUIVOS/calendario.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=7C6m5Er_YgA&feature=youtu.be
http://www.twitter.com/suinopaulista
http://www.facebook.com.br/suinopaulista
http://www.apcs.com.br



