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Licenciamento Ambiental, sem consenso, fica 
para as “próximas semanas”, diz Maia

Luis Macedo/Câmara dos Deputados

A chegada ao plenário da proposta de lei que cria o novo marco legal para o licencia-
mento ambiental no país deve ser adiada novamente. O relator do texto, deputado Kim 
Kataguiri (DEM-SP), trabalhava para colocar seu parecer em votação na Câmara logo 
após o segundo turno da reforma da Previdência, mas um retrocesso nas negociações 
afastou essa possibilidade.

O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ), confirmou, na noite desta 
terça-feira (13), que a proposta deve ficar para “as próximas semanas”. Ele reafirmou 
seu posicionamento de buscar consenso, comunicado em abril, durante reunião com 
Kim e os outros deputados que integram o grupo de trabalho do licenciamento am-
biental.

“Nesses temas, a gente tem que tomar cuidado para não ser capturado por aqueles 
que que querem liberar demais e por aqueles que não querem mudar nada. Tem uma 
parte dos ambientalistas que não querem dialogar, mas o licenciamento gera um 
excesso de burocracia e encarece a máquina pública”, afirmou Maia, quando questio-
nado sobre o tema pelos jornalistas.

Nesta quarta-feira (14), a Frente Parlamentar Ambientalista promove um café da 
manhã para debater as estratégias diante da rapidez com que o processo tem sido 
feito. “Nós temos a convicção de que o desenvolvimento econômico e a celeridade na 
aprovação de projetos de licenciamento são importantes, no entanto, não podem ser 
argumento de salvo conduto para ações predatórias e desencadear liberações genera-
lizadas à destruição de áreas naturais”, afirma o deputado Nilto Tatto, coordenador da 
Frente Ambientalista.

Na segunda-feira, ambientalistas, juristas e organizações não-governamentais divulga-
ram nota criticando o texto final apresentado pelo deputado do Democratas. Parte 
deles vinha participando desde junho das negociações e audiências públicas conduzi-
das pelo grupo de trabalho do licenciamento ambiental. “O deputado Kim Kataguiri 
deu uma guinada de 180 graus, rompeu acordos anteriormente firmados e apresen-
tou, de última hora, um substitutivo que torna o licenciamento exceção, em vez de 
regra”, argumentam no documento.

     Fonte: Congresso em Foco

Abate mais bovinos, suínos e frangos no segun-
do trimestre, diz IBGE (G1)
O abate de bois, frangos e suínos cresceu no segundo trimestre na comparação com o 
mesmo período de 2018, de acordo com levantamento do Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE) divulgado nesta quarta-feira (13). As carnes dos três animais 
figuram entre os principais produtos de exportação do agronegócio brasileiro. [...] As 
exportações de carne de frango do Brasil, maior exportador global, avançaram 5,8% 
entre janeiro e julho de 2019, segundo a associação que representa o setor, a ABPA. 
No caso dos suínos, foram abatidas 11,39 milhões de cabeças, alta de 0,7% em relação 
ao segundo trimestre de 2018. O peso acumulado das carcaças suínas foi de 1,02 
milhão toneladas, alta de 4,3% em relação ao mesmo período de 2018. No acumulado 
do ano, as exportações de carne suína do Brasil alcançaram 414,5 mil toneladas, 
volume 19,62% maior que o total embarcado entre janeiro e julho do ano passado, 
segundo dados divulgados pela associação ABPA.

     Fonte: G1

Commodities Agrícolas
SOJA - Oferta elevada A oferta confortável de soja no mercado mundial e a demanda 
limitada pelo grão americano colaboraram para as cotações da oleaginosa caírem 
ontem na bolsa de Chicago. Os lotes para setembro caíram 10,75 centavos de dólar, a 
US$ 8,655 o bushel. Em nota, a consultoria ARC Mercosul disse que prevalece no mer-
cado o sentimento de que a oferta de soja é ampla no mundo e que, com o surto de 
peste suína africana na China e a guerra comercial entre o gigante asiático e os EUA, 
não haverá demanda para absorvê-la.  

 Fonte: Valor Econômico

China testa balanço da soja do Brasil, Conab re-
visita números de safras 
A demanda chinesa por soja brasileira na esteira da recente escalada da guerra comer-
cial China-EUA, ainda que mais comedida este ano ante o recorde de 2018, precipitou 
um movimento de reavaliação dos números oficiais de safra do Brasil, na medida em 
que há divergências importantes com as estimativas do setor privado. Uma eventual 
revisão da estimativa de safra pelo governo poderia indicar maior oferta de soja para a 
exportação no Brasil, o maior exportador global da oleaginosa, diminuindo incertezas. 
Pelo balanço de oferta e demanda da estatal Companhia Nacional de Abastecimento 
(Conab), não haveria como o Brasil exportar 72 milhões de toneladas em 2019, confor-
me estima a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais (Abiove). 

      Fonte: Reuters
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CSP esteve reunido com a TrouwNutrition

Na última segunda-feira (12), o Consórcio Suíno Paulista, esteve representado pelas 
seguintes pessoas: Ferreira (APCS/CSP), Godofredo (Consultor CSP), Renato (Agropecu-
ária Bressiani), Erick (Grupo Água Branca), Daniel (Ianni Agropecuária), Sandra (Fazenda 
Brasil) e Aldo (Granja Xamego). O encontro aconteceu na sede da empresa, com vários 
profissionais da referida empresa. A reunião teve como objetivo apresentação das 
ferramentas Nutriopt e Nutriopt On-Site Adviser (NOA).

Santa Casa e USP buscam formas de usar rins 
de porcos em transplantes
Descelularização, uma lavagem do órgão animal para repovoar tecidos com célu-
las humanas, está em estudo na Santa Casa; já cientistas da Universidade de São 
Paulo utilizam engenharia genética para criar alternativas que evitem rejeição 
nos pacientes

SÃO PAULO - Em laboratórios de importantes instituições de pesquisa, especialistas 
estão debruçados em métodos para resolver o problema da fila para transplante de 
rim, que supera os 29,5 mil pacientes no Brasil. Com técnicas diferentes, a Santa Casa 
de Misericórdia de São Paulo e a Universidade de São Paulo (USP) estudam meios de 
como usar rins de porcos para transplante em humanos.

Pesquisador mostra órgão suíno depois do processo Foto: WERTHER SANTANA/ESTADÃO

Na Santa Casa, o método pesquisado é a descelularização, que consiste em retirar as 
células do órgão do porco, por meio de lavagem com um tipo de detergente orgânico. 
Depois, o órgão é repovoado com células humanas. 

Fundador da startup de biotecnologia Eva Scientific, o bioengenheiro Andreas Kaasi 
integra a equipe do Instituto de Pesquisa, Inovação Tecnológica e Educação (Ipitec) da 
Santa Casa, que trabalha no projeto para o uso do órgão do porco há pouco mais de 
um ano. “O órgão que começou bordô fica cada vez mais branco. O processo dura 
cerca de 24 horas. Antígenos e células que poderiam causar rejeição (no paciente 
humano) serão removidos.” Apesar de assumir aparência fantasmagórica, com a perda 
da cor, o rim mantém o formato original.

As técnicas

Santa Casa e USP estudam métodos para tornar possível o transplante de rim de 
porcos em humanos 

Segundo ele, a Santa Casa teria capacidade para produzir 50 rins por semana. “É uma 
possibilidade para quebrar o descompasso entre demanda de órgãos e disponibilida-
de.” Sobre a previsão de usar a técnica em humanos, Kaasi estima prazo de 10 a 15 
anos. “Chegamos à metade do caminho. Conseguimos anonimizar (descelularizar) o 
órgão do porco, que tem a mesma anatomia para ser humanizado.” 

Diretor executivo do Ipitec, Luiz Antônio Rivetti afirma que o andamento da pesquisa 
anima. “Os resultados são melhores do que a gente imaginava. O glomérulo (unidade 
funcional do rim) estava preservado. O repovoamento (com células humanas) é a próxi-
ma fase.”

Pesquisador mostra órgão suíno depois do processo Foto: WERTHER SANTANA/ESTADÃO

Xenotransplante
Na USP, a técnica é diferente. A proposta é trabalhar com engenharia genética, com um 
método chamado xenotransplante. No lugar de trocar as células do órgão, o objetivo 
nesse modelo é criar animais modificados geneticamente. Isso permitiria que esses 
porcos já não tivessem as proteínas que causam rejeição hiperaguda no homem. Há 
cerca de dois anos, especialistas estudam esse formato por meio da técnica CRISPR-
-Cas9, de edição genética, usada em pesquisas americanas.

“Essa é uma técnica que retira, acrescenta ou deleta genes do genoma de qualquer ser 
vivo”, afirma Silvano Raia, professor emérito da Faculdade de Medicina da USP. 

Para a primeira etapa, a ideia é trabalhar com rim e pele do porco. O animal foi escolhi-
do por ter mais semelhanças com os humanos do que os macacos. “Eles (suínos) são 
mais parecidos na alimentação, o manuseio é mais fácil e crescem depressa para 
chegar aos 70 quilos, 75 quilos, que é o peso médio do receptor (humano). Também é 
fértil e tem ninhadas de 18 a 20 filhotes”, afirma Raia. 

Segundo o professor, testes em humanos, rigorosos, só serão realizados com aprova-
ção pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), para avaliar riscos e benefí-
cios aos pacientes. A alternativa já é estudada no exterior, em locais como a Universi-
dade do Alabama em Birmingham (EUA). 

“A engenharia genética tem progresso constante e há várias linhas de pesquisa traba-
lhando e tentando chegar em soluções. Do ponto de vista de compatibilidade, o porco 
tem mostrado que isso pode ser feito”, explica Paulo Pêgo Fernandes, presidente da 
Associação Brasileira de Transplante de Órgãos.

Segundo Mayana Zatz, do centro de pesquisas em genoma humano e células-tronco 
da USP, já há técnicas disponíveis que poderão ser usadas para realizar o transplante 
nos futuros pacientes sem a necessidade de cirurgias de grandes proporções. “É possí-
vel colocar o rim abaixo da pele e, se não funcionar, pode retirar e o paciente voltar 
para a hemodiálise.”

Espera no Brasil
Conforme o Ministério da Saúde, de janeiro a abril deste ano, foram realizados 1.651 
transplantes de rim pelo Sistema Único de Saúde (SUS), responsável por 95% dos pro-
cedimentos com órgãos sólidos no País. Já em todo o ano passado, foram 5.196 trans-
plantes. A fila de espera por um rim tem 29.545 pacientes.

Silvano Raia diz que, no Brasil e no mundo, não há previsão de aumentar a captação de 
órgãos para transplante, mas a fila é crescente. “Vem aumentando por várias razões: 
os resultados (dos transplantes) são melhores, a idade média da população está 
aumentando e (a doença) está tendo tempo para evoluir e chegar a uma etapa que só 
a substituição resolve”, explica. 

Passo a passo

- Indicação

O transplante renal está indicado para pacientes que apresentam doença renal crônica 
avançada. 

- Como funciona a doação

Hoje há dois tipos de doadores: os vivos (parentes ou não) e os mortos (com diagnósti-
co de morte encefálica e devida autorização familiar). Para receber um rim de um 
doador falecido é preciso estar na lista única de receptores de rim, especificamente da 
Central de Transplantes do Estado onde será feito o transplante.

- Desafios da nova técnica

Ainda não há prazo para que as novas técnicas possam ser usadas em larga escala. 
Segundo o professor da USP Silvano Raia, o uso de rim de porco em humanos pode 
ainda despertar reações em vários campos. Há religiões que não consomem carne 
suína. E, no âmbito ético e jurídico, será necessário regulamentar a distribuição desses 
órgãos pelo Sistema Nacional de Transplantes.

 Fonte: Paulo Félix, O Estado de São Paulo

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

Fonte: APCS/CSP

MERCADO DE PROTEÍNA ANIMAL

MERCADO DE GRÃOS

MERCADO EXTERNO

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

ACONTECE

ANHEMBI PARQUE

27 A 29.08.2019 | SIAVS
SÃO PAULO, SP

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

HOTEL PREMIUM

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

25.10.2019 | WORKSHOP - DOENÇAS VIRAIS DE
IMPORTÂNCIA NA PRODUÇÃO DE SUÍNOS
CAMPINAS, SP

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

http://www.apcs.com.br/_ARQUIVOS/calendario.pdf
http://www.apcsc.com.br/_ARQUIVOS/prog_siavs_2019.pdf
https://www.abraves2019.com.br/
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

