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APCS reunida com  CETESB

A Associação Paulista de Criadores de Suínos, 
esteve no dia de hoje (16), reunido com a Pre-
sidente da CETESB, Patrícia Iglecias e alguns 
técnicos da instituição. Participaram pela en-
tidade dos produtores, Ferreira Júnior, Sandra 
Brunelli, Matheus Bressiani, Demétrius Nápo-
les, Frederico Wolters, Paula Cintra e Fabricio 
Leite. O encontro foi intermediado pelo Deputa-
do Federal Arnaldo Jardim.
Ficou acertado entre as partes, a criação ime-
diata da Câmara Técnica Ambiental do Setor, 
elaboração do documento por parte da         
CETESB, oficializando o aceite do Manual de 
Boas Práticas, elaborado pela entidade dos 
produtores, com a ressalva na questão do 
tratamento e destino dos dejetos.
Diante desta última questão, a entidade irá 
apresentar estudos sobre o tema dos dejetos, 
e deverá será apresentado na primeira reunião 
da Câmara Técnica.

Especialista explica que para evitar viroses o segredo é apostar na alimentação saudável. Carne 
suína pode ser uma aliada no aumento da imunidade

Em um período de extrema preocupação enfrentado pela população brasileira, com relação aos 
recentes casos de transmissão de viroses, como, por exemplo, o Coronavirus, observa-se que 
existe uma maior suscetibilidade para contaminação entre as pessoas com baixa imunidade. Foi 
o que mostrou o Momento Bem Estar no Programa Encontro, da apresentadora Fátima Bernar-
des, que foi ao ar na última terça-feira (10/03).

O cardiologista e nutrólogo Daniel Magnoni foi convidado pelo programa para informar melhor 
sobre o assunto e esclarecer dúvidas.  Segundo o especialista, o segredo para ter uma boa imu-
nidade está na alimentação e consumir proteínas é fundamental para melhorar o sistema imu-
nológico.

Magnoni informou que quando a imunidade está baixa temos maior facilidade de contrair infec-
ções, sejam elas virais ou bacterianas e para proteger o organismo é preciso investir em uma 
alimentação saudável. “Quando temos uma boa nutrição por meio das proteínas, produzimos as 
células de defesa, que trazem informação para no futuro formar anticorpos”.

Escolha alimentos saudáveis, escolha mais carne suína

Para quem está pretendendo mudar seus hábitos neste momento e apostar em alimentos mais 
saudáveis, a carne suína é uma ótima opção. Fonte de proteína de alto valor biológico, esse tipo 
de carne pode contribuir para aumentar a imunidade. Segundo a nutricionista e consultora da 
ABCS, Thaliane Dias, a carne suína possui nutrientes como zinco, selênio, magnésio, vitamina A 
e C, que são essenciais para manter o bom funcionamento do sistema imune.

E para manter a sua imunidade alta consumindo carne suína, a Associação Brasileira dos Cria-
dores de Suínos (ABCS) disponibiliza receitas diversas que exploram o potencial dessa proteína 
unindo sabor, saúde e qualidade e que podem ser acessadas pelo site Escolha Mais Carne Suína 
e também pelas redes sociais.

Acesse o site Escolha Mais Carne suína: http://www.maiscarnesuina.com.br/

Para assistir o programa citado na íntegra, acesse o link https://globoplay.globo.com/v/8387313/
programa/

Quadro Bem Estar, da rede Globo, destaca o consumo de 
proteína para melhorar o sistema imunológico

http://www.maiscarnesuina.com.br/
https://globoplay.globo.com/v/8387313/programa/
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 MERCADO$

PLANILHA DE COTAÇÕES

PRODUTO 24 MESES 12 MESES 6 MESES 1 MÊS 16/03/2020

SUÍNO VIVO
R$/@ 62,00 64,00 82,00 84,00 92,00 94,00 105,00 112,00

R$/Kg 3,30 3,40 4,37 4,48 4,91 5,01 5,60 5,97

CARCAÇA 
SUÍNA

Varejo 
R$/Kg 5,00 5,60 6,50 7,00 7,10 7,50 8,40 8,60 8,80 8,90

Atacado 
R$/Kg - - - - - - - - 8,60 8,80

BOI R$/@ 145,25 151,90 157,30 196,55 204,70

MILHO R$/Saca 41,45 41,15 37,58 52,13 57,58

DÓLAR R$ 3,26 3,82 4,09 4,35 5,03

Fonte: APCS

http://consuitec.com.br/
http://consuitec.com.br/
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