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-

-

-

-
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10,80

11,00
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-
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169,55
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Fonte: APCS | CSP

MERCADO
DE SUÍNOS
Suinocultura independente: preços iniciam movimento de
retomada
Lideranças comentam que preços ainda estão distantes do custo de produção, mas
que mercado está mais aquecido em preparação para festas de fim de ano.
A movimentação dos preços na suinocultura independente nesta semana foi de alta
nos preços, marcada nesta quinta-feira (18) com a realização de negociações nas
bolsas de suínos nas principais praças produtoras. De acordo com lideranças da
área, o mercado está mais demandado em preparação para as festas de final de ano,
e a retomada do pagamento do auxílio emergencial e entrada do 13º salário auxiliam
nas vendas.
Em São Paulo, segundo informações da Associação Paulista de Criadores de Suínos
(APCS), a realização da bolsa de suínos finalizou com negociação positiva para os
suinocultores, com valor passando de R$ 7,20/kg vivo para R$ 8,00/kg vivo.
No mercado mineiro, ficou mantido o mesmo preço da semana anterior, R$ 7,50/kg
vivo, de acordo com informações da Associação dos Suinocultores do Estado de
Minas Gerais (Asemg).
Segundo o consultor de mercado da entidade, Alvimar Jalles, o mercado no Estado
mantém boas vendas, assim como parece acontecer com outros estados do Brasil.
"Os frigoríficos alegaram fortemente que Minas estava com os preços deslocados,
além da competitividade razoável de mercado. O acordo mantém a liquidez do mercado e prepara para o final de ano", explicou.
Santa Catarina também registrou aumento, saindo de R$ 6,56/kg vivo para R$
7,12/kg vivo. O presidente da Associação Catarinense de Criadores de Suínos (ACCS),
Losivanio de Lorenzi, acredita que a melhora nos valores vem da maior compra por
parte dos frigoríficos de olho nas festas de fim de ano e com o otimismo da notícia
de que a Rússia deve comprar carne bovina e suína do Brasil.
No estado do Paraná, Considerando a média semanal (entre os dias 11/11/2021 a
17/11/2021), o indicador do preço do quilo vivo do Laboratório de Pesquisas Econômicas em Suinocultura (Lapesui) da Universidade Federal do Paraná (UFPR) teve alta
de 2,16%, fechando a semana em R$ 6,56.
"Espera-se que na próxima semana o preço do suíno vivo apresente queda, podendo
ser cotado a R$ 6,46", informou o reporte do Lapesui.
O mercado gaúcho, que negocia os animais no mercado independente às sextas-feiras, reportou alta no preço na última (12), com valor passando de R$ 6,24/kg vivo
para R$ 6,44/kg. O presidente da Associação de Criadores de Suínos do Rio Grande
do Sul (Acsurs), Valdecir Folador, explica que a tendência de de aumento nos valores, uma vez que nas outras praças produtoras também houve alta e a carcaça
suína já está valendo cerca de R$ 11,00/kg no Estado.
Por: Letícia Guimarães
Fonte: Notícias Agrícolas

Confira os presentes na reunião da bolsa:

Bolsa de Suínos em Minas Gerais

Bolsa de Suínos de Santa Catarina
ACCS/Bolsa de suínos de Santa Catarina tem a projeção de comercialização para a próxima semana 23.694 animais, com peso médio de 117 kg, num
preço médio de R$ 7,12 com prazo estimado de 22 dias.
Agradecemos a todos que enviaram as projeções de venda com seus respectivos valores, prazos e preços.

LEGISLAÇÃO
ABPA comemora aprovação da desoneração da folha na CCJ
Segundo a entidade, a não aprovação da desoneração da folha poderia causar
impactos diretos nos custos de produção de aves e suínos
A Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) considerou uma “vitória” a aprovação na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados do
projeto de lei n° 2541/2021, que prorroga o prazo quanto à contribuição previdenciária sobre a receita bruta – chamada “desoneração da folha de pagamento” – até
2023. Para a entidade, a decisão preserva temporariamente o modelo tributário em
vigor desde a instalação da Lei 12.546, de 2011, “para os 17 setores que mais empregam em todo o País”.
Segundo a ABPA, a não aprovação poderia causar impactos diretos nos custos de
produção, “agravando o quadro inflacionário dos alimentos decorrente das altas de
insumos, além da suspensão imediata das contratações e um provável risco de
perda de mão de obra em meio à retomada econômica”.
A ABPA diz que “trabalhará para sensibilizar senadores acerca da importância da
celeridade da aprovação da matéria no âmbito do Senado Federal, para encaminhamento urgente para sanção presidencial, evitando a perda do prazo para a manutenção do benefício”.
Atualmente, a avicultura e a suinocultura do Brasil empregam 4 milhões de trabalhadores direta e indiretamente. Cerca de 500 mil postos de trabalho são gerados
apenas nas plantas frigoríficas. Apenas durante o ano de 2020, em meio à pandemia,
as agroindústrias do setor contrataram mais de 20 mil trabalhadores, com o aumento da produção de alimentos para o abastecimento interno.
Fonte: Canal Rural

COMUNICADO CSP

ACONTECE
Eventos

CURSO DE CAPACITAÇÃO EM TECNOLOGIA DE CORTES DE SUÍNOS

22 de Novembro de 2021 - 14h00

ABCS ESTRELA - REINAUGURAÇÃO

25 de Novembro de 2021 - 10h00 às 11h30
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emParrilla Del Sur
Avenida Nilópolis, 111
Petrópolis
Porto Alegre (RS)
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A história da Associação Brasileira dos Criadores de Suínos é
marcada pelo propósito em prol da suinocultura brasileira. Essa
trajetória, com mais de 65 anos, começou em Estrela, no Rio Grande
do Sul, onde sustenta uma base de trabalho essencial de todo o
sistema da associação. Por isso, convidamos todos que fazem parte
dessa história a participarem da reinaguração da sede.
Vai ser um momento de celebrar não somente a modernização do
escritório, mas também de reafirmação da importância dele para o
Sistema ABCS como um todo!

Pro
gra
ma
ção

10h00
Boas-vindas
10h15
Abertura oficial

Marcelo Lopes,
Presidente da ABCS
Elmar Schneider,
4VIJIMXSHI)WXVIPE 67

10h45
Inauguração oficial
11h00
Coquetel comemorativo

localização
Rua Dinarte
Vasconcelos 40,
Cx. Postal 105
')4
Para aqueles que não
puderem comparecer
presencialmente, o evento
será transmitido no link:
[[[EFGWEKVSPMROVIMREYKYVEGES

1º ENCONTRO DIGITAL DE AVES E SUÍNOS

De 29 de Novembro a 02 de Dezembro de 2021

IPVS 2022
21 a 24 de Junho de 2022

CLIQUE AQUI PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES

PORK EXPO
26 e 27 de Outubro de 2022 | Foz do Iguaçu, PR
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Fonte: APCS | CSP

Ferramentas da Qualidade – Final
Por Carolina Kikuchi,
Zootecnista responsável pelo Controle de Qualidade do CSP
Nas 2 últimas semanas apresentei à vocês as 7 ferramentas de
qualidade e descrevi e exemplifiquei as seguintes o fluxograma,
a carta de controle, o diagrama de Ishikawa e a folha de verificação.
Hoje irei falar sobre as 3 ferramentas que faltam para completar
as 7: o histograma, o diagrama de dispersão e o diagrama de
Pareto.
Histograma:
Conhecido também como gráfico de distribuição de frequências, ele é uma ferramenta gráfica que auxilia na verificação de determinada variável em determinada frequência. Ele
pode ser usado para avaliar a quantidade de produtos não conformes e outras variáveis
quantitativas que exigem medição.
Exemplo:

Diagrama de dispersão:
Conhecido também como gráfico de dispersão ou de correlação, ele auxilia na avaliação da
relação causa e efeito, pois identifica a correlação entre variáveis. Geralmente é baseado
em 2 variáveis e 3 tipos de correlações.
Variáveis:
• Independente: são as causas de uma consequência;
• Dependente: é a consequência que se pretende avaliar.

Correlações:
• Positiva: quando as 2 variáveis aumentam na mesma direção;
• Negativa: quando o aumento de 1 variável representa a queda da outra;
• Nula: quando os pontos ficam dispersos, mostrando que não existe correlação entre as
variáveis.

EMPRESAS
ASSOCIADAS
Exemplo:

Diagrama de Pareto:
Também é uma ferramenta gráfica que ajuda a identificar a relação causa/efeito. Baseado
na sua análise é possível identificar as principais causas que afetam uma empresa ou seus
processos.
Baseado no princípio de Pareto, Joseph Juran determinou a relação 80/20 que prevê que
80% dos efeitos surgem à partir de 20% das causas. Utilizando essa regra e analisando o
diagrama é possível descobrir quais as principais causas de determinado efeito e priorizar
a resolução das mesmas.

Exemplo:

Analisando esse diagrama é possível verificar que a principal causa de não conformidades
na fabricação de veículos é proveniente da montagem dos mesmo, e portanto, a empresa
deve criar um plano de ação para resolver os problemas ocasionados nessa fase.
Agora que já apresentei as 7 ferramentas e fiz uma breve descrição sobre cada uma delas,
cabe a vocês pesquisar mais a fundo sobre elas e determinar qual se aplica melhor a sua
empresa visando obter melhorias em seus processos.

AGRO FAZ BEM!

EXPEDIENTE
do Consórcio Suíno Paulista
Rua José Zibordi, 75 - Jardim
Cacilda | Espírito Santo do Pinhal, SP - CEP 13990-000
Cada vez mais as pessoas vêm buscando uma alimentação mais saudável e natural e, para
isso, frutas, verduras e hortaliças são indispensáveis.
Telefone: 55 [19] 3651-1233
Mas você sabe de onde vem esses produtos que alimentam as cidades todos os dias?
Vem com a gente nessa aventura, veja o vídeo e descubra!
Presidente: Valdomiro Ferreira
Júnior - fj@apcs.com.br
Também estamos no Instagram! @agrofazbem_
Secretária Administrativa: Priscila S. B. Romão - consorciocompras@apcs.com.br
Ahh, e esse vídeo foi feito em linguagem especial para os kids, então se tiver crianças por
perto, não deixe
de mostrar
a elas!
Assistente Administrativa: Larissa
Lopes
- assistente5@apcs.com.br
Assistente Administrativa: Stella Souza - assistente1@apcs.com.br Fonte: Agro Faz Bem
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