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PRODUTO 24 MESES 12 MESES 6 MESES 1 MÊS 17/06/2022
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GRÁFICOS

Joelho Suíno
| Chef Flávia Brunelli Feat. Dani Sabores

CULINÁRIA SUÍNA

Fonte: YouTube

APCS/BCSSP informa: Demétrius Napoleão Napoles- Monte Alegre do Sul/SP venda 
de 120 suínos em R$ 137,00/@ condições bolsa, entrega na próxima segunda-feira.

APCS/BCSSP informa: Paulo Pereira Rangel - Bauru/SP venda de 400 suínos em R$ 
140,00/@ condições bolsa, entrega na próxima segunda e terça-feira.

APCS/BCSSP informa: Carlos Alberto Cunha - Brotas/SP venda de 850 suínos em R$ 
137,00/@ condições bolsa, entrega no início da próxima semana.

APCS/BCSSP informa: Antônio Carlos - Bauru/SP venda de 324 suínos em R$ 
140,00/@ condições bolsa, entrega no início da semana.

Fonte: APCS | CSP

APCS | CSP recebeu na última quarta-feira (15) em sua sede o Gestor Técnico 
de Vendas Rodrigo Menezes da empresa Química Anastácio. 
Estavam presentes pela entidade Priscila Biazoto e Ferreira Júnior

Apoiadoras da campanha liderada pela ABCS, empresas promoveram um almoço 
especial, com muita carne suína no cardápio, na sede da empresa, em Rio Claro (SP). 
Cerca de 400 pessoas participaram da atividade.

A Agroceres PIC e a Agroceres Multimix promoveram um almoço para lá de especial, 
destacando toda a versatilidade, os encantos e sabores da carne suína para seus 
colaboradores. A atividade fez parte das ações elaboradas pelas duas empresas para 
celebrar a Semana Nacional da Carne Suína (SNCS), campanha liderada pela Associa-
ção Brasileira dos Criadores de Suínos (ABCS), que neste ano chega a sua 10ª edição.   

No cardápio toda a qualidade, praticidade e nobreza da proteína animal mais consumi-
da no mundo, traduzidas em pratos elaborados pelo chef Daniel Furtado. O almoço 
aconteceu nesta terça-feira (14/06), na sede da empresa, em Rio Claro (SP) e reuniu 
cerca de 400 participantes. Destaque para o travesseiro de leitão, de carne tenra, 
macia e pele trincando de crocante, que foi à mesa com tropeiro a mineira, salpicão de 
carne suína e torresmo. 

“Somos entusiastas e apoiamos, integralmente, esta iniciativa liderada pela ABCS. A 
SNCS chega à sua 10ª edição como um caso de sucesso, que vem fomentando a 
demanda por meio de parcerias e do fornecimento de informação qualificada ao con-
sumidor”, comenta Elaine Lima, Gestora de Marketing da Agroceres PIC. “Acreditamos 
que estimular o consumo de carne suína é benéfico não somente para o setor, mas, 
também, para o consumidor brasileiro, que passa a ter maior acesso a uma carne sau-
dável, segura e nutritiva”. 

"Mais do que uma iniciativa para promover os atributos da proteína, a Semana Nacio-
nal da Carne Suína se transformou em um evento muito esperado pelos nossos fun-
cionários em Rio Claro", salienta o Coordenador de Marketing da Agroceres Multimix, 
Eric Wood. "Ou seja, para além de valorizar tudo o que a carne suína já tem de bom, 
estamos construindo uma tradição dentro da empresa", completa.

Maior vitrine da proteína no varejo brasileiro, a Semana Nacional da Carne Suína é uma 
iniciativa coordenada pela ABCS que visa, através da parceria com o varejo brasileiro 
e educação do consumidor, incentivar o consumo de carne suína no Brasil. Realizada 
sistematicamente desde 2013, a campanha tornou-se uma referência no setor e agro-
negócio brasileiro.

Agroceres PIC e Agroceres Multimix se unem para celebrar Semana
Nacional da Carne Suína 

Número é 12,4% menor que o registrado no quinto mês de 2021, quando foram embar-
cadas 102 mil toneladas. 

As exportações brasileiras de carne suína (considerando todos os produtos, entre in 
natura e processados) alcançaram 89,3 mil toneladas em maio, informa a Associação 
Brasileira de Proteína Animal (ABPA). O número, segundo levantamento, é 12,4% 
menor que o registrado no quinto mês de 2021, quando foram embarcadas 102 mil 
toneladas.

“No entanto, a média dos últimos três meses (março – abril – maio) já se equipara à 
média do primeiro trimestre de 2020 e está mais próxima da média anual do ano pas-
sado, apresentando uma tendência de recuperação no segundo semestre”, analisa o 
presidente da ABPA, Ricardo Santin.

Em receita, as exportações de maio alcançaram US$ 204,3 milhões, número 19,3% 
menor que o registrado no mesmo mês de 2021, com US$ 253,2 milhões.

No ano (janeiro a maio), as exportações de carne suína somaram 416,6 mil toneladas, 
saldo 8,2% inferior ao registrado nos cinco primeiros meses de 2021, com 453,9 mil 
toneladas.

Em receita, as exportações do setor alcançaram US$ 896,3 milhões, dado 17% inferior 
ao registrado nos cinco primeiros meses de 2021, com US$ 1,079 bilhão de toneladas.

“Filipinas, Japão e Singapura têm comprado volumes recordes do Brasil e a tendência 
é que continuem nesta toada. Espera-se também aumento das vendas para os EUA 
com a aprovação de novas plantas recentemente. O mercado, que esteve bastante 
complicado de maneira geral no primeiro semestre, dá sinais de melhora para o 
segundo semestre”, avalia o diretor de mercados da ABPA, Luis Rua

Entre os destinos de exportações do mês de maio, destaque para China, com 27,3 mil 
toneladas (-49,6%),  Filipinas, com 9 mil toneladas (+334%), Singapura, com, 7,3 mil 
toneladas (+122,1%), Argentina, com 3,9 mil toneladas (+63,3%) e Angola, com 3,6 mil 
toneladas (+40,8%).

“As vendas para a China vêm se estabelecendo em patamares esperados para o novo 
contexto do mercado, inclusive os preços vem se recuperando localmente, o que é um 
bom presságio. Ao mesmo tempo, outros mercados da Ásia, África e América Latina 
estão ganhando representatividade nas exportações, tendência que também poderá 
ser observada em breve na América do Norte, com as novas habilitações de plantas 
para o mercado canadense”, completa o presidente da ABPA, Ricardo Santin.

Fonte: O Presente Rural

Exportações de carne suína alcançam 89,3 mil toneladas em maio

Como uma das protagonistas do Projeto, a ABCS apresentou um vídeo institucional 
que resume a campanha realizada em Alagoas .

O Departamento de Saúde Animal (DSA) do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento (MAPA) se reuniu na última terça-feira (14) com a iniciativa privada para 
apresentar os resultados do Plano Piloto de Vacinação contra Peste Suína Clássica 
(PSC) em Alagoas. A Associação Brasileira de Criadores de Suínos (ABCS) esteve pre-
sente na agenda, que contou com a presença de diversas entidades do setor. 

A realização do programa ocorreu por conta de uma parceria público privada que teve 
seu início no segundo semestre de 2021 e foi finalizada no primeiro semestre de 2022. 
Como forma de resumir toda a iniciativa, a ABCS produziu um vídeo institucional que 
apresenta os resultados alcançados com o Projeto Piloto em Alagoas. Veja!

A diretora técnica da ABCS, Charli Ludtke, reforçou a importância de todos divulgarem 
e compartilharem o material para mobilizar toda a cadeia suinícola. “Os resultados 
apresentados só foram possíveis pela a união e esforços de todos (associações, 
fundos de defesa e demais organizações). Conseguimos tornar uma realidade o plano 
piloto para erradicar a PSC em Alagoas, visando a continuidade dessa importante polí-
tica pública para estruturação da suinocultura nacional.”

Na oportunidade o diretor do DSA, Geraldo Moraes deu as boas vindas aos participan-
tes e trouxe a necessidade de juntos, iniciativa privada e MAPA, darem continuidade ao 
Plano Estratégico Brasil livre de Peste Suína Clássica, pois Alagoas foi apenas o proje-
to piloto. “Em Alagoas tivemos a oportunidade de testar a melhor forma para executar 
a campanha de vacinação, e o trabalho ainda não acabou. Temos que manter essa 
união de esforços da parceria público-privada para propagar a campanha nos demais 
estados na ZnL.” 

Com intuito de apresentar os resultados gerados em Alagoas, o Chefe da Divisão de 
Sanidade dos Suídeos do DSA, Guilherme Takeda explicou que em 2021 a campanha 
contou com 7211 estabelecimentos encontrados, e na segunda etapa (2022) houve 
redução do número de estabelecimentos encontrados, chegando a 5581, porém com 
um maior alcance quanto ao número de suínos vacinados no rebanho de Alagoas.

Representação de um mapa de calor quanto aos estabelecimentos rurais que recebe-
ram as equipes de vacinação. Quanto maior a intensidade de cor, maior o número de 
propriedades com suínos vacinados.

Fonte: Epicollect/MAPA (junho de 2022).

Takeda reforçou ainda que “os resultados do Projeto Piloto demonstram que com 
engajamento entre o setor público e o privado é possível conduzir o processo de erra-
dicação da PSC, utilizando a vacinação como ferramenta essencial”.  

RESULTADOS DA VACINAÇÃO:
Primeira etapa de 09/06/2021 à 09/08/2021 (60 dias)

59 vacinadores;
7.211 estabelecimentos;
119.539 suínos;
8 notificações de suspeita de foco de PSC.
75% das propriedades possuíam até 17 suínos.
Segunda etapa de 21/03/2022 à 30/04/2022 (40 dias)

67 vacinadores;
5.581 estabelecimentos;
127.191 suínos;
2 notificações de suspeita de foco de PSC.
75% das propriedades possuíam até 24 suínos.

Resultados do Plano Piloto de Vacinação contra Peste Suína Clássica
são anunciados pelo MAPA

Informe de vendas

https://open.spotify.com/episode/23wAEZRnBj2jO7yQDUkzLW?si=554b0f8d56894afa
https://youtu.be/iQUqbVcgvHA
https://www.youtube.com/watch?v=43-K6LkuinA


ACONTECE
Eventos

PORK EXPO
26 e 27 de Outubro de 2022 | Foz do Iguaçu, PR

IPVS 2022
21 a 24 de Junho de 2022

1º WORKSHOP 2022 - APCS | CSP
22 de Julho de 2022

CLIQUE AQUI PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES

www.ipvs2022.com
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do Consórcio Suíno Paulista

Rua José Zibordi, 75 - Jardim Cacilda   | Espírito Santo do Pinhal, SP - CEP 13990-000
Telefone: 55 [19] 3651-1233

Presidente: Valdomiro Ferreira Júnior - fj@apcs.com.br
Secretária Administrativa: Priscila S. B. Romão - consorciocompras@apcs.com.br
Assistente Administrativa: Larissa Lopes - assistente5@apcs.com.br
Assistente Administrativa: Stella Souza - assistente1@apcs.com.br

APCS 2022 | Todos os direitos Reservados

http://www.ianniagropecuaria.com.br/
http://www.agropecuariabressiani.com.br/
https://www.deheus.com.br/
http://www.mcassab.com.br
https://www.nutricamp.com.br/
http://orionvet.com.br/
https://suiaves.com.br/
http://www.nuttria.com/
https://polinutri.com.br
https://www.trouwnutrition.com.br/
https://basetto.com.br
https://www.nutriquesttechnofeed.com.br/
http://sauvet.com.br/
http://www.quimicaanastacio.com.br/
https://db.agr.br
https://tectron.com
https://topigsnorsvin.com.br/
http://nutron.com.br
https://www.microvet.com.br/
https://www.ourofinosaudeanimal.com/
http://www.indukern.com.br
http://www.suinostopgen.com.br
https://www.alltech.com/br
https://www.vetanco.com/br/
http://phileo-lesaffre.com.br/
http://agroceres.com.br/
https://www.desvet.com.br/
https://farmabase.com/
http://www.safeeds.com.br/
https://austernutri.com.br/
http://alivira.com.br/Home
https://www.basf.com/br/pt.html
https://www.dsm.com/latam/pt_BR/home.html
https://www.biomin.net/br/

