
Marcelo Barrese - Bragança Paulista venda de 110 suínos em R$ 171,00/@ = R$ 
9,12/Kg vivo condições bolsa entrega imediata. 

Tito Lívio Pacheco- Granja Paineiras - Araçoiaba da Serra/SP venda de 240 suínos 
em R$ 170,00/@ condições bolsa, entrega hoje e amanhã. 

Sandra Brunelli Prada - Fazenda Brasil - Jambeiro/SP venda 1.480 suínos em R$ 
170,00/@ condições bolsa.

Ana Márcia - Granja Semesa - Mogi-Guaçu/SP venda de 150 suínos em R$ 170,00/@ 
condições bolsa.

Fabrisio Leite Martins - Granja Califórnia - Cristais Paulista/SP venda de 280 suínos 
em R$ 170,00/@ condições bolsa, entrega amanhã (21).

Ricardo Pereira de Mello - São Sebastião da Grama/SP venda de 430 suínos em R$ 
170,00/@ condições bolsa, entrega imediata.

Antônio Carlos da Silva - Bauru/SP venda de 142 suínos em R$ 174,00/@ = R$ 9,28/Kg 
vivo condições bolsa, entrega imediata. 

A negociação ocorreu após a realização da reunião da bolsa. Com essa venda o 
volume total até o momento é de 32.032 suínos.

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

Fonte: APCS | CSP
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SUÍNO PAULISTA

MERCADO
DE SUÍNOS

INDICADORES

PRODUTO 24 MESES 12 MESES 6 MESES 1 MÊS 20/10/2020

SUÍNO VIVO
R$/@ 77,00 79,00

R$/Kg 4,11 4,21

101,00 103,00

5,39 5,49
sem referência

170,00

9,07

150,00

8,00

CARCAÇA 
SUÍNA

Varejo 
R$/Kg 6,10 6,40 8,20 13,30 13,80

12,90 13,30Atacado 
R$/Kg - - - -

11,20 12,00

- -

7,90 6,406,10

- -

BOI R$/@ 150,60 163,65 201,50 250,50 264,30

MILHO R$/Saca 37,56 40,58 51,55 59,70 71,49

DÓLAR R$ 3,70 4,17 5,23 5,25 5,59

Fonte: APCS | CSP

https://www.sympla.com.br/palestra--curso-atualidades-sobre-lawsonia-intracellularis-ileite__1015726
https://www.sympla.com.br/palestra--curso-atualidades-sobre-lawsonia-intracellularis-ileite__1015726


Fonte: APCS | CSP

O recebimento é um ponto crítico de
controle?

COLUNISTA

Por Carolina Kikuchi,
Zootecnista responsável pelo Controle de Qualidade do CSP

A resposta é, com certeza, SIM.

Mas, por quê?

Porque é nessa etapa que é definido realmente o que irá ou não entrar na fábrica, é a primei-
ra barreira contra contaminações, é nela que será determinada a qualidade da ração, além 
de ser onde divergências entre o que foi comprado e entregue serão encontradas. 

• Barreira contra contaminações: No momento do recebimento devem ser checados os 
laudos de análises que deverão ser comparados às especificações, realizadas as análises 
de recebimento determinadas (quantidade de impurezas, verificação de indícios de pragas 
ou a presença das próprias pragas, se o produto está úmido, mofado, se as embalagens 
estão intactas, etc.).

• Qualidade da ração: Não há como ingredientes ruins, serem melhorados durante o pro-
cesso de fabricação de ração - INGREDIENTES RUINS, RESULTARÃO EM RAÇÕES RUINS. 
Antes da descarga devem ser checados os laudos de análises que deverão ser comparados 
às especificações, realizadas as análises de recebimento determinadas (umidade, classifi-
cação de grãos, etc).

• Divergências entre o que foi comprado e o que está sendo entregue: Nessa etapa devem 
ser verificados o destinatário, forma de pagamento, frete, nome do produto, concentração, 
fabricante, quantidade e preço.

Qualquer não conformidade encontrada na conferência das documentações, análises de 
recebimento e no momento da descarga devem ser informadas ao Supervisor da Fábrica, 
Controle de Qualidade, e setor de Compras para que tomem as medidas necessárias. Caso 
a não conformidade seja encontrada no momento da descarga, a mesma deve ser interrom-
pida e só reiniciada com a aprovação do Controle de Qualidade.

Conclusão: a etapa de recebimento é um ponto crítico de controle e não pode ou deve ser 
negligenciado.

FIQUEM LIGADOS !!!!!!!

Na próxima sexta-feira (23/10), a APCS com o apoio da Suiaves irá realizar o Curso Online 
sobre Ileíte com a Consultora em Suinocultura Maria Nazaré Lisboa. Não deixem de se ins-
crever.

ACONTECEU

Na tarde de hoje, foi realizada a Rodada de Negócios entre a APCS e a Auster com o 
tema “Enzimas: economia e maximização dos resultados”. 

 A apresentação foi realizada pelo Gerente de Produtos – Suínos da Auster Rovério 
Magrini de Freitas que explicou as formas de ação de algumas enzimas e as vanta-
gens de seu uso. Além disso, foram apresentados também outros produtos do portfó-
lio da Auster (acidificantes, edulcorante e lácteos).

Ao final da apresentação, os consorciados puderam esclarecer suas dúvidas.

Participaram também pela Auster o Gerente Regional André Vinicius Marques Rossi e 
o RTV Eduardo Augusto Alves Rodrigues.

APCS | CSP: Rodada de Negócios APCS e Auster

Produtos Frigodeliss | Frinni

CULINÁRIA SUÍNA

Fonte: Frigodeliss

https://youtu.be/fB7yJPSiHqE


ACONTECE
Eventos

AVESUI 2021

13 A 15 DE ABRIL, 2021  | Medianeira, PR

PORK EXPO

24 e 25 de Fevereiro, 2021 | Foz do Iguaçu, PR

O Avesui América Latina divulga nova data!

CLIQUE AQUI PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES

CLIQUE AQUI PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES

FESTIVAL DO LEITÃO DE RIO VERDE

21 de Outubro de 2020  | Evento virtual

CLIQUE AQUI PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES

https://www.sympla.com.br/palestra--curso-atualidades-sobre-lawsonia-intracellularis-ileite__1015726
https://www.sympla.com.br/palestra--curso-atualidades-sobre-lawsonia-intracellularis-ileite__1015726
http://www.apcs.com.br/_ARQUIVOS/festival_leitao_rio_verde_2020_divulgacao_previa.pdf
https://porkexpo.com.br/
http://avesui.com.br
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