
CULINÁRIA SUÍNA

COLUNISTA

18 de Dezembro de 2020

DEZEMBRO
MÊS DA CARNE SUÍNA!

INDICADORES

PRODUTO 24 MESES 12 MESES 6 MESES 1 MÊS 18/12/2020

SUÍNO VIVO
R$/@ 72,93 75,00

R$/Kg 4,05 4,16

120,00 122,06

6,40 6,51

184,87

9,86

CARCAÇA 
SUÍNA

Varejo 
R$/Kg 6,70 9,50

Atacado 
R$/Kg - - - -

14,00 14,20

- -

9,30 7,707,40

- -

BOI R$/@ 149,90 216,45 206,40 285,45 259,00

MILHO R$/Saca 38,06 47,74 46,85 80,92 74,11

DÓLAR R$ 3,70 4,17 5,23 5,25 5,10

7,20

135,0090,00

4,80

9,80 10,00

10,00 10,40

MERCADO
DE SUÍNOS

SAÚDE SUÍNA

COMUNICADO CSP

COMUNICADO APCS

Informe de Vendas da Bolsa de Suínos do Estado de São Paulo

Fonte: APCS | CSP

Marcelo Barrese - Bragança Paulista/SP venda de 70 suínos em R$ 135,00/@ = R$ 
7,20/kg vivo condições bolsa, entrega imediata. 

Ricardo Pereira de Mello - São Sebastião da Grama/SP, venda de 1.020 suínos em 
R$ 137,00/@ = R$ 7,31/Kg vivo condições bolsa.

Posição até o momento Bolsa de Comercialização de Suínos do Estado de São -  
26.415 suínos!

Fonte: APCS | CSP

Suíno em Dólar

18/12/2024 meses 12 meses 6 meses 1 mês
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MERCADO DE GRÃOS

Norma estabelece as boas práticas de manejo na produção 
comercial de suínos
A regulamentação das boas práticas de manejo em granjas de suínos de criação 
comercial, visando o bem-estar dos animais, foi publicada nesta sexta-feira (18) no 
Diário Oficial da União. A Instrução Normativa nº 113 busca estabelecer os parâme-
tros que sirvam de guia para a cadeia produtiva e agentes fiscalizadores.
 
O Brasil é o 4º maior produtor e exportador de carne suína, produzindo 3,963 milhões 
de toneladas e exportando 750 mil toneladas, sendo um dos principais players glo-
bais, atrás apenas dos Estados Unidos, União Europeia e Canadá em termos de 
exportação. De acordo com a Associação Brasileira de Criadores de Suínos (ABCS), 
atualmente existem 1,1 mil empresas que gerem a atividade da suinocultura no país, 
abrigando mais de 30 mil produtores rurais.
 
“O bem-estar é parte essencial para sustentabilidade da atividade produtiva e 
influencia diretamente a saúde dos animais. Também contribui para combater a 
ameaça da resistência aos antimicrobianos, uma vez que a implantação das boas 
práticas de criação produzem animais mais robustos e imunologicamente fortes”, 
destaca o diretor do Departamento de Saúde Animal, Geraldo Moraes.
 
A norma aborda os principais pontos que permitirão melhorar o grau de bem-estar 
dos animais, gerando melhores respostas imunológicas e uso racional de medica-
mentos. O objetivo é orientar os produtores quanto às melhores alternativas para 
promover uma suinocultura cada vez mais sustentável e competitiva, proporcio-
nando uma melhora gradual e contínua da atividade. Outro foco importante é a agre-
gação de valor aos produtos pecuários por meio da adoção das boas práticas ora 
normatizada.
 
Entre as evoluções da cadeia produtiva, propõe-se trabalhar formas de alojamento 
mais sustentáveis que reduzam o estresse oriundo da superlotação e da falta de ati-
vidade inerente ao comportamento da espécie, bem como o estabelecimento de um 
manejo sanitariamente mais seguro.
 
Como a normativa também prevê investimentos na reestruturação de granjas, cujas 
despesas serão arcadas pelos produtores rurais, o prazo concedido para estas ade-
quações foi de 25 anos. Assim respeita-se o tempo de depreciação das granjas e 
amortização de eventuais compromissos financeiros já constituídos. 
 
As orientações estão alinhadas com as diretrizes da Organização Mundial da Saúde 
Animal (OIE) para a produção de suínos, dando respaldo para exportações e nego-
ciações internacionais, além de niveladas com as demandas nacionais em relação 
ao tema.
 
A elaboração da norma contou com a colaboração de entidades na área de pesqui-
sa, associações representativas do setor produtivo de suínos, técnicos, agroindús-
trias, organizações não governamentais de proteção animal e especialistas dedica-
dos às atividades inerentes à gestão e manejo de animais, com larga experiência, na 
aplicação de boas práticas respeitando os quesitos relacionados ao bem-estar 
animal.

Fonte: MAPA

Em virtude do final do ano e inicio do ano novo, publicamos as
datas da Bolsa de Suínos no Estado de São Paulo.

JANEIRO 2021 
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Panceta suína
enrolada

DEZEMBRO, MÊS DA 
CARNE SUÍNA

w w w . a p c s . c o m . b r

/suinopaulistaConecte-se conosco

Tempo de preparo:

7
Rendimento:

6 porções

horas

Ingredientes:

Modo de Preparo:
- Misture o sal com a pimenta do reino até ficar homogêneo, salpique por toda a peça 
e esfregue até ficar úmido. Abra as pimentas de cheiro, retire as sementes e corte em 
pequenos cubos. Coloque a pancetta com a carne virada para cima e esprema meio 
limão.
- Espalhe apenas as folhas do tomilho por toda a carne e coloque o maço de salsinha 
inteiro de maneira que fique centralizado e estenda por toda a manta no sentido 
longitudinal. Enrole a pancetta e faça amarrações com barbante a cada 4 dedos para 
que ela fique firme. Coloque no espeto e leve à churrasqueira.
- A peça irá demorar 4 horas para assar completamente e para ficar com a pele super 
crocante, deverá ser virada a cada 15 minutos. Após assada, corte em fatias e sirva 
com farofa a sua escolha.

• 1 manta de pancetta;
• 6 folhas de louro;
• 1 maço de salsinha;
• 1 maço de tomilho;
• 1 limão;
• 1 colher de chá de sal;
• 2 pimentas de cheiro;

• Sal
• 4 colheres de sopa de manteiga;
• 200g de farinha de mandioca torrada;
• ½ xícara de bacon cortado em cubos;
• 1 banana da terra;
• Pimenta do reino moída na hora;
• 1 colher de chá de pimenta do reino



ACONTECE
Eventos

AVESUI 2021

13 A 15 DE ABRIL, 2021  | Medianeira, PR

O Avesui América Latina divulga nova data!

CLIQUE AQUI PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES

PORK EXPO

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

CLIQUE AQUI PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES

https://porkexpo.com.br/
http://avesui.com.br
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GRANJAS
ASSOCIADAS

FRIGORÍFICOS
ASSOCIADOS

EMPRESAS
ASSOCIADAS

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
Controle e Qualidade: Carolina Kikuchi - assistente4@apcs.com.br
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http://www.ianniagropecuaria.com.br/
http://www.agropecuariabressiani.com.br/
https://softpig.com.br/
http://cowpig.com.br/
http://www.grancorte.com.br/grancorte/
http://frigodeliss.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.vitamix.com.br
http://www.safeeds.com.br/
https://austernutri.com.br/
http://alivira.com.br/Home
http://www.vaccinar.com.br/
https://www.basf.com/br/pt.html
https://www.dsm.com/latam/pt_BR/home.html
http://biosyn.com.br/

