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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

Chuvas continuam fortes e impedem avanço do 
plantio no Meio-Oeste dos EUA
"Como está sendo sua manhã? Eu desisto". Essa foi a declaração do produtor rural de Paullina, 
Iowa, nos Estados Unidos, em sua conta no Twitter. As imagens ilustram suas razões. Os solos 
saturados impedem o avanço dos trabalhos de campo em muitas partes do Meio-Oeste 
americano neste momento da safra 2019/20.

Soja tem novas altas em Chicago nesta 5ª feira, 
como foco no clima e na demanda
Os preços da soja têm leves altas na Bolsa de Chicago nesta manhã de quinta-feira (16). Os 
futuros da oleaginosa dão continuidade ao movimento de avanço iniciado na última terça-feira 
(14) e, por volta de 7h50 (horário de Brasília), subiam entre 5 e 5,75 pontos nos principais 
contratos. Assim, o julho tinha US$ 8,40 e o agosto, US$ 8,47 por bushel. 

O mercado segue focado nas adversidades climáticas registradas no Corn Belt, as quais 
provocam atrasos consideráveis no plantio da soja e do milho da safra 2019/20. Hoje e 
amanhã, de acordo com as previsões, poderão ser dias de tréguas das chuvas, mas elas voltam 
depois do dia 18, aproximadamente, e novamente interrompem os trabalhos de plantio em 
várias regiões. 

No entanto, nos radares dos traders estão também as coberturas de posições por parte dos 
fundos, que ainda acontecem, mesmo que de forma mais tímida, e as informações sobre a 
demanda. Nesta quinta, o USDA (Departamento de Agricultura dos Estados Unidos) traz seu 
novo reporte semanal de vendas para exportação. 

As expectativas para o mercado, depois de uma semana negativa no período anterior, variam 
entre 300 mil e 1 milhão de toneladas. "As margens grandes são reflexos dde resultados 
desapontadores nas últimas semanas", diz a consultoria internacional Allendale, Inc. 

                   Fonte: Notícias Agrícolas

Com segunda safra recorde, exportações de milho 
devem avançar 30%
A recuperação da produção de cereal impulsiona embarques, que podem atingir 32 
milhões de toneladas na safra 2018/19, segundo INTL FCStone

Após quebra no último ciclo, a segunda safra de milho deve registrar recuperação em 
2018/2019, para 68,5 milhões de toneladas, de acordo com a projeção de maio da consultoria 
INTL FCStone. O volume estimado representa aumento de 27% em relação ao ciclo passado.

Esse incremento puxaria a produção final de cereal para 96,8 milhões de toneladas, a segunda 
maior safra de milho da história — 19,9% superior ao volume do ano passado, 80,7 milhões de 
toneladas, além de estimular as exportações.

Segundo a consultoria, é esperado que em 2018/2019, os embarques totalizem 32 milhões de 
toneladas, avanço de 29,2% em comparação com as 24,8 milhões de toneladas de milho 
exportadas no ciclo anterior.

“Além da ampla oferta, as exportações brasileiras de milho devem ser beneficiadas pela 
desvalorização do real em relação ao dólar”, avalia o analista de mercado Lucas Pereira.

Desde o início do ano, o cenário externo de aumento da aversão ao risco, somado ao contexto 
político e econômico doméstico ainda incerto, tem suportado o par dólar/real.

Com efeito, a dinâmica cambial faz com que o milho brasileiro se torne mais competitivo no 
mercado internacional, sobretudo em relação ao produto norte-americano. “O preço do milho 
para embarque em agosto desse ano já é mais barato no porto de Paranaguá do que em Nova 
Orleans, nos EUA, em contraposição ao o que é normalmente observado”, explica o analista 
Pereira.

                   Fonte: Canal Rural

O plantio da safra 2019/20 de soja e milho dos EUA está bastante atrasado e este é um dos 
piores e mais sérios atrasos dos últimos 30 anos, segundo o consultor de mercado Vlamir 
Brandalizze, da Brandalizze Consulting. E as condições de clima para os próximos dias não 
deverão permitir um avanço dos trabalhos de campo nas principais regiões produtoras 
norte-americanas. 

As previsões atualizadas mostram elevados acumulados de chuvas previstos para os próximos, 
principalmente nos estados mais a oeste do Corn Belt. A trégua das chuvas deverá ser sentida 
nos próximos dois dias, mas depois, elas voltam ainda mais intensas. 

"A previsão climática da DTN indica condições de tempo mais quente e seco nos próximos dois 
dias, o que poderia melhorar as condições de plantio. No entanto, o progresso deverá ser 
pouco expressivo já que os solos estão muito saturados pela umidade", explicam os 
especialistas do portal internacional DTN The Progressive Farmer. 

O mapa atualizado do NOAA para o período de 16 a 23 de maio mostra a continuidade das 
chuvas intensas no Corn Belt. Estados como o Nebraska, Missouri, Iowa e a Dakota do Sul 
poderiam registrar acumulados de 75 a 100 mm, podendo atrasar ainda mais o avanço dos 
trabalho de campo. 

Na sequência, o mapa também para os próximos 7 dias, mas da DTN, indica condições 
semelhantes. "Chuvas extremas podem voltar a ocorrer no final desta semana e continuar até 
a o começo da próxima, causando um novo momento de interrupção dos trabalhos de campo 
e até mesmo com mais enchentes", prevê o serviço de meteorologia do portal internacional. 

Os maiores volumes deverão ser registrados no oeste do Meio-Oeste e na maior parte das 
Planícies. 

Na sequência, o mapa também para os próximos 7 dias, mas da DTN, indica condições 
semelhantes. "Chuvas extremas podem voltar a ocorrer no final desta semana e continuar até 
a o começo da próxima, causando um novo momento de interrupção dos trabalhos de campo 
e até mesmo com mais enchentes", prevê o serviço de meteorologia do portal internacional. 

Os maiores volumes deverão ser registrados no oeste do Meio-Oeste e na maior parte das 
Planícies. 

Já nas porções centro-leste e sudeste do Meio-Oeste americano podem registrar uma 
continuidade do plantio e até alguma melhora, já que nestas regiões as chuvas ficam mais leves 
e as temperaturas mais altas podem durar por mais tempo. 

De hoje a 22 de maio, as previsões mostram - como ilustra o mapa a seguir - que o frio persiste 
no norte das Planícies do Norte e nas áreas norte e em todo o oeste dos EUA. Já o leste e sul do 
Meio-Oeste, o Delta e o Sudeste devem registrar temperaturas um pouco mais altas. "O grande 
contraste de temperaturas nos direciona para um potencial de chuvas fortes e tempestadas", 
explica o meteorologista do DTN, Bryce Anderson. 

Nestas condições, o produtor de Brimfield, Greg Smith, também relatou suas condições pelo 
Twitter com a foto abaixo. "Ainda não mesmo lugar. E já faz 16 dias", disse. 

De acordo com os últimos números do USDA (Departamento de Agricultura dos Estados 
Unidos), até o último domingo (12), os EUA já tinham semeado apenas 30% de sua área 
estimada para o milho, contra 59% do mesmo período do ano passado e 66% da média para 
os últimos cinco anos. O número assustou o mercado e refletiu a difícil situação em que estão 
os produtores norte-americanos. Afinal, a janela ideal para o plantio do cereal se encerra nesta 
segunda-feira, dia 20 de maio. 

Em 13 de maio, porém, o produtor Steve Lounsbery, da Dakota do Sul, postou uma foto no 
Twitter dizendo: "o primeiro milho de 2019". 

Na última semana, em Illinois, ainda de acordo com dados do USDA, o plantio do milho evoluiu 
apenas 1% na semana. E o estado é um dos maiores produtores do grão.

A partir do próximo dia 20 é quando as preocupações se intensificam, uma vez que este é o 
ponto inicial para que as lavouras comecem a, efetivamente, perder seu potencial produtivo. 
"Na próxima segunda-feira, 20 de maio, devemos ter menos da metade da área americana de 
milho plantada. Se as previsões se confirmarem, isso poderia empurrar o plantio para o último 
terço de maio, que é quando a produtividade começa a cair realmente", explica o engenheiro 
agrônomo norte-americano, Michael Cordonnier. 

E depois da "janela ideal", as lavouras plantadas fora desse período já não contam mais com o 
seguro, o que pode agravar ainda mais a condição do produtor americano. "O produtor está 
em pânico esta semana nos EUA, porque ele tem o risco de não conseguir plantar dentro do 
programado, de não colher produtividades dentro do esperado e ainda sofre com preços 
abaixo dos custos de produção", explica Brandalizze. 

O frio intenso e a umidade excessiva criam mais dificuldades de germinação para as sementes, 
que já reduzem, consequentemente, seu vigor e seu potencial produtivo. "Então, elas já 
perdem nessa arrancada inicial".

No caso da soja, até o último domingo, o plantio estava concluído em 9% somente da área. Em 
2018, eram 32% e a média dos últimos cinco anos é de 29%. E os avanços esperados para os 
próximos dias não deverão ser tão significativos como são necessários. Afinal, os agricultores 
americanos deverão se focar no milho e, além do mais, as condições não dão muitas chances. 
E a janela para a oleaginosa, que começa a ser plantada um pouco mais tarde, também é maior 
neste momento.

Diante destas condições, o mercado, analistas e consultores e os próprios produtores rurais se 
perguntam agora sobre como ficará a área de plantio norte-americana. Como será a divisão 
entre milho e soja, quantos hectares ficarão sem plantar dentro do programa do Prevent Plant 
e em quanto esses atrasos impactarão em perdas de produtividades, segundo Cordonnier. 

"Dadas as previsões, podemos ver algo entre 2,02 e 2,43 milhões de hectares (5 a 6 milhões de 
acres) ou mais de prevent plant nesta primavera, com o milho liderando os números de 
pedidos, seguido pelo trigo de primavera e pela soja. Como resultado, poderíamos ter uma 
área de milho menor do que 36,42 milhões de hectares (90 milhões de acres). Agora, toda 
estimativa de área é pura adivinhação", completa o agrônomo americano. 
                 
                  Fonte: Notícias Agrícolas
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Governo espera habilitação de 78 frigoríficos após 
reunião na China
Tereza Cristina e administrador-geral da China, Ni Yuefeng, fecharam envio de 
informações sobre estabelecimentos brasileiros dentro de uma semana

Após reunião da ministra Tereza Cristina e o administrador-geral de Aduanas da China, Ni 
Yuefeng, nesta quinta-feira, dia 16, o Brasil tem expectativa de 78 frigoríficos receberem 
autorização para exportar ao mercado chinês.

Na reunião, em Pequim, ficou fechado que, dentro de uma semana, a equipe do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento irá encaminhar às autoridades chinesas informações 
finais sobre os estabelecimentos de carnes bovina, suína e de aves, já que os formulários 
preenchidos pelas empresas estão sendo revisados pelo Mapa.

“Estamos preparados para ampliar a nossa oferta de proteína animal com qualidade ao 
mercado chinês sem deixar de cumprir os requisitos sanitários previstos no nosso protocolo 
bilateral”, disse a ministra.

Habilitação contínua
Os dois países também irão estudar processo contínuo de habilitação das empresas, 
principalmente do setor de carnes. A delegação chinesa pediu agilidade na resolução de 
pendências dos registros para exportação de pescados e pera. Em troca, o Brasil quer vender 
melão.

“Quero aumentar substancialmente a confiança mútua nos nossos respectivos sistemas 
sanitários de inspeção e de quarentena para que novas habilitações de estabelecimentos 
ocorram de maneira célere e simplificada no futuro”, acrescentou Tereza Cristina.

Ni Yuefeng informou que, no segundo semestre, um comissário virá ao Brasil para trabalhar 
constantemente com o governo federal e empresas nas questões sanitárias e de quarentena. 
O comissário ficará na embaixada chinesa para facilitar a diálogo com a equipe do ministério.

Em visita em 2018, técnicos chineses vistoriaram 11 frigoríficos – um foi reprovado e dez 
tiveram de fornecer informações adicionais. Para o encontro em Pequim, solicitaram ao Brasil 
a lista dos estabelecimentos autorizados a vender para a União Europeia, que totalizam 33.

Além dessa lista, a comitiva brasileira levou dados sobre estabelecimentos inspecionados, mas 
que não são habilitados para a União Europeia; lista de produtores de suínos habilitados para 
outros mercados exigentes como Estados Unidos e Japão e produtores de bovinos, aves e 
asininos habilitados para outros mercados exigentes com exceção da União Europeia.

Exportadores de carnes
O vice-presidente e diretor de mercados da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), 
Ricardo Santin, disse que a meta é buscar o processo contínuo de habilitação dos frigoríficos. 
“Celebrar a vitória de construir um método. Não adianta selecionar só alguns”, afirmou Santin, 
que integra a comitiva brasileira na China.

O presidente da Associação Brasileira de Frigoríficos (Abrafigo), Péricles Salazar, avaliou que as 
negociações foram conduzidas com “maestria” pela ministra. Ele sugeriu maior interação entre 
o ministério e o setor para o preenchimento dos formulários, a serem enviados ao governo 
chinês.

Para a ministra, a reunião com o chefe da Aduana foi um sucesso. “Saio satisfeita com o 
encaminhamento. Se fecharmos datas, prazos e metodologia, será mais fácil para nós e para 
eles”, destacou.

                   Fonte: Canal Rural

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 “O uso de antibióticos: 
custo e benefício na suinocultura”. Abaixo o vídeo do palestrante Palestrante Maria Nazaré 
Lisboa, convidado pela Suiaves falando sobre o assunto que será abordado por ele:
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