
siga nas redes sociasINFOR
MATIVO
SUÍNO 
PAULISTA

Espírito Santo do Pinhal, SP - 21 de Outubro de 2019

MERCADO

CULINÁRIA

PLANILHA DE COTAÇÕES

PRODUTO

R$/@

R$/kg

24 meses 12 meses 6 meses 1 mês

Suíno 
vivo

21/10/2019

77,00 79,00

4,11 4,21

74,00 76,00

3,95 4,05

85,00

4,53

92,00 94,00

4,91 5,01

101,00 103,00

5,39 5,49

R$/@

R$/saca

R$

140,10

3,15

5,94

3,74

147,95

35,10

159,20

35,84

3,93

158,45

37,89

4,15

163,15

42,15

4,13

Varejo R$/kg

Atacado R$/kg

Carcaça suína

Boi

Milho

Dólar

6,10 6,60

31,73

6,50 7,00 7,10 7,50 7,90 8,20
7,70 8,00

Fonte: APCS | CSP

Faltam 

dias4

SANIDADE SUÍNA
Clique na imagem abaixo para fazer o download da apresentação.

Fonte: Pork Nutrition

Você consome carne suína? A importância de 
desmistificar alguns conceitos à mesa
Saudável e com baixo teor de gordura, alimento ainda tem consumo no Brasil 
abaixo da média mundial

A carne mais consumida no mundo está, aos poucos, vencendo tabus e entrando no 
cardápio dos brasileiros. Prática, saborosa e saudável, a proteína do porco tem ganha-
do a atenção de profissionais da saúde, chefs, consumidores e das empresas do setor 
alimentício.

Aqui no Brasil, cada pessoa ingere, em média, 15 quilos do alimento por ano - na 
Europa, são 40 quilos anuais por habitante. Mas a tendência é de que, nos próximos 
anos, a diferença entre o mercado nacional e europeu diminua, mantendo o cresci-
mento no consumo registrado nesta década. De acordo com uma pesquisa realizada 
neste ano pela da Associação Brasileira dos Criadores de Suínos (Abacs), 55% dos 
entrevistados têm o costume de comprar esse tipo de carne - um aumento de 30% em 
relação a 2015.

A pesquisa da Abacs também mostrou que cada vez mais profissionais de saúde reco-
mendam o consumo do alimento. A carne suína (entre bovina, aves, peixes e carnes 
processadas) foi a única que teve crescimento na indicação.

Os benefícios da carne suína

O embasamento para esse respaldo profissional é científico. De acordo com o Guia 
Alimentar para a População Brasileira, publicação do Ministério da Saúde, carnes ver-
melhas como a de porco são excelentes fontes de proteína de alta qualidade e têm 
teor elevado de muitos micronutrientes, especialmente ferro, zinco e vitamina B12.

Dependendo do corte, a carne suína tem menos calorias e gorduras do que a bovina. 
Peças como lombo, alcatra e filé mignon são importantes fontes de proteína com baixo 
índice de gordura. O lombo, por exemplo, fornece 31 gramas de proteína a cada 100 
gramas e apenas três gramas de gordura, além de ter baixo teor de colesterol.

Além de saudável, a carne de porco é bastante segura. Para incentivar ainda mais o 
consumo de carne suína, empresas como a BRF estão investindo em mais opções para 
os seus clientes. Neste ano, a companhia lançou sete novos cortes sem tempero em 
todo o Brasil: picanha, alcatra, coxão mole, coxão duro, patinho, ponta de costela e 
copa lombo.

“Queremos que o consumidor tenha toda a facilidade em encontrar uma linha comple-
ta de carne suína e a veja como uma proteína democrática, sendo uma ótima opção 
que agrada diferentes bolsos e paladares”, afirma a gerente de marketing da categoria 
de suínos in natura da BRF, Fabiana Zanuto.

Quatro mitos sobre a carne suína
1- A carne suína é muito calórica e rica em gorduras

Mito: há diversos cortes suínos com baixo teor de gorduras e ricos em proteínas, como 
lombo, pernil, filé mignon e bisteca. O lombo, por exemplo, apresenta apenas 55mg de 
colesterol a cada 100 gramas.

2 - A carne suína eleva a taxa de colesterol

Mito: alguns cortes suínos lideram o ranking de carnes com baixo teor de colesterol – é 
o caso do lombo, que apresenta apenas 55 mg de colesterol a cada 100 gramas.

3 - A carne suína é uma carne branca

Mito: apesar da cor clara, entra na categoria de carne vermelha por conta da concen-
tração de hemoglobina.

4 - Há risco em consumir carne suína

Mito: Quando cozida a uma temperatura entre 70°C e 90°C, e com selo de certificação 
de origem de produção, não há risco de contaminação.
                          Fonte: BRF
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BOLSA DE SUÍNOS DE SÃO PAULO
21/10/2019

TechnoFeed™ 

A Bolsa de Suínos do Estado de São Paulo “Mezo Wolters”, definiu pela manuten-
ção em sua referência no dia de hoje (21). Valores entre R$ 101,00 a R$ 103,00/@, 
respectivamente R$ 5,39 a R$ 5,49/Kg vivo condições bolsa, posto frigorífico com 
pagamento em 21 dias.

                   Fonte: APCS/CSP
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HOTEL PREMIUM

25.10.2019 | WORKSHOP - DOENÇAS VIRAIS DE
IMPORTÂNCIA NA PRODUÇÃO DE SUÍNOS
CAMPINAS, SP

Clique no banner abaixo e confira a programação completade 2019

NOSSA PROGRAMAÇÃO

ACONTECE

VAGAS ESGOTADAS

O TSUNAMI SANITÁRIO NO 
PLANETA CHINA 

-
IMPACTOS POTENCIAIS NO 

MERCADO MUNDIAL

Osler Desouzart

osler@odconsulting.com.br

http://www.apcs.com.br/
http://facebook.com.br/suinopaulista
http://twitter.com/suinopaulista
http://www.apcs.com.br/_ARQUIVOS/TsunamiSanitario.pdf
http://www.apcs.com.br/_ARQUIVOS/calendario.pdf
https://www.sympla.com.br/workshop---doencas-virais-de-importancia-na-producao-de-suinos__642326
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Já estão definidas a data e o local do 14º Seminário Internacional de Suinocultura 
Agroceres PIC.

O evento acontece entre os dias 26 e 28 de agosto de 2020 no Club Med Lake Para
-dise, resort localizado a apenas 68 km de São Paulo e vai reunir, mais uma vez, a elite 

da suinocultura brasileira.

A edição de 2020 da AveSui – maior feira de proteína animal da América Latina – já 
tem data definida!
Anote na agenda: dias 28, 29 e 30 de julho, no LAR Centro de Eventos, em Medianei-

ra, no Paraná.

Acompanhe as novidades da próxima edição em nossas redes sociais e em nosso 
site

CLUB MED LIKE PARADISE

26 A 28.08.2020| SEMINÁRIO INTERNACIONAL
DE SUINOCULTURA AGROCERES PIC
SÃO PAULO, SP

LAR CENTRO DE EVENTOS

28 A 30.07.2020| AVESUI
MEDIANEIRA, PR

ITAL

HOTEL PREMIUM

26.11.2019| SEMINÁRIO AUTOCONTROLE
CAMPINAS, SP

RECANTO CATARATAS THERMAS RESORT

21 e 22.10.2020 | PORK EXPO
FOZ DO IGUAÇU, PR

11.11.2019 | ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
CAMPINAS, SP

https://www.deheus.com.br/
https://suiaves.com.br/
https://www.nutriquesttechnofeed.com.br/
http://nutron.com.br
https://topigsnorsvin.com.br/
http://agroceres.com.br/
http://www.safeeds.com.br/
http://alivira.com.br/Home
https://www.desvet.com.br/
https://www.microvet.com.br/
https://www.ourofinosaudeanimal.com/
http://sauvet.com.br/
https://polinutri.com.br
http://www.mcassab.com.br
http://choice-genetics.com/ptbr/a-empresa/
https://www.trouwnutrition.com.br/
https://www.nutricamp.com.br/
https://basetto.com.br
https://tectron.com
https://db.agr.br
http://www.suinostopgen.com.br
http://www.indukern.com.br
http://www.indukern.com.br
http://www.vitamix.com.br
http://agroceres.com.br/
http://orionvet.com.br/
http://www.nuttria.com/
https://www.basf.com/br/pt.html
http://www.quimicaanastacio.com.br/
http://phileo-lesaffre.com.br/
https://austernutri.com.br/
http://www.avesui.com/?fbclid=IwAR1yeT-QnE-R9KPeV-BlEAQ5JTh22IjnPsgI6lMUeY2IdYxSRUjtE3eNi4M
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fagrocerespic.com.br%2F14o-seminario-internacional-de-suinocultura-agroceres-pic-sera-em-sao-paulo-em-2020%2F%3Ffbclid%3DIwAR0y6z0seaag7nAblujWCyDcTju_6YSYxJVP-KCAMxo9KVThc84dvi4SUV0&h=AT2lwGeTd85KfNcM5RjbNv1qW2Zp4_E6zLne_ZQB7jJGSxJAu2Il_hEBbGTa-uK0Uqo2qLn5FD0PFARTb20GlOsgZKihacEvKANcXBDx7zUmsDfOQVSQy_LCZsmiDW8_ZcRuxo7fMzBsQe0J9jlTuodCOzD0fdQAK_v5UEs7Nto813gmXys3ggijwqwdyFO2WGgkRHJlixNEw5eRp5GMa2yx3kWYiP-ymodLNXZWW5v9AsdLN8QcU17qC0oKqs8TNgrDtWS-hufTeHXKRyQ0xiIDOfm5ncheTxISK0mVkJ-tEEoxqEq4m5BtAwyVDxKQ9EcITG74KUUHy0YFOi0V3uFIYELN1SBbHkRbUIkuLBXqS7z5fpgKlRI1W1HAdpfAni9IF8ZNiwzT0u9qkxYtNf-I58OSVbly-DXoXzDQ72qaAiShzGU_Dq33DSHgkOtRvzTWoqEf8asr0yia2ZMOse7tYR0cHwMaoKTCIYu89-N5n-bZu41nQw8_9NAjA6D8YYs0ujeHHAd50BmH0U6ix8aCKlfUtK_DS10D8suVX45ueRMMITLlIK3Vtr6PtlvswPdyHBDNo-zaSjpFuSEtYOjI-_aSbb91Fq2NgL_pdQSVVHLc33Zoai_OM6Uyc7VZVgFWceVm
https://www.instagram.com/PORKEXPOBRASIL/

