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NOSSA PROGRAMAÇÃO

Gripe mata 200 milhões de porcos. E segue aju-
dando BRF e JBS
Nesta segunda, a JBS também anunciou amortização de parte da dívida, enquan-
to a BRF foi considerada "outperform" por analistas do Itaú BBA

São Paulo – É uma tragédia sem precedente para os porcos. É uma oportunidade 
única para duas gigantes brasileiras. Na segunda-feira (22), as ações dos frigoríficos 
BRF e JBS subiram 3,29% e 3,97%, respectivamente, impulsionadas pela notícia de 
novos casos de febre suína, desta vez na Europa. A doença acaba beneficiando as 
empresas brasileiras que podem exportar mais para o continente e para as demais 
regiões do mundo.

Segundo relatório do banco Itaú BBA, a gripe suína deve dizimar no mínimo 25% da 
criação de porcos do mundo, algo como 200 milhões de animais. O maior atingido é a 
China, dona de mais de metade do rebanho suíno do mundo, e que deve ter que 
sacrificar metade de seus animais.

Em junho, as exportações brasileiras de carne suína (considerando todos os produtos, 
entre in natura e processados) totalizaram 63,6 mil toneladas, de acordo com a Asso-
ciação Brasileira de Proteína Animal (ABPA). O número é 81% superior ao registrado no 
mesmo período do ano passado, quando foram exportadas 35 mil toneladas.

A JBS também anunciou, nesta segunda, o pagamento de 750 milhões de reais relati-
vos à amortização de parte das dívidas da companhia com bancos. Os recursos utiliza-
dos são provenientes da geração de fluxo de caixa livre do frigorífico, e o endividamen-
to em aberto passa a ser de 5,7 bilhões de reais.

“Esse pagamento reflete a estratégia da JBS de reduzir o montante das suas dívidas 
que possuem garantias, além de reduzir suas despesas financeiras”, escreve Guilher-
me Perboyre Cavalcanti, diretor de relações com investidores da JBS, em fato relevan-
te.

A JBS é a queridinha do setor, para os analistas do Itaú BBA, com preço-alvo de 32 
reais. Mas a BRF não fica tão atrás. Os analistas Antonio Barreto, Gustavo Troyano e 
Renan Moura escrevem, em relatório distribuído para clientes, que elevaram a reco-
mendação da BRF para “outperform” pela primeira vez em quatro anos. O preço-alvo é 
de 37 reais.

“A trajetória da BRF foi sinuosa, e agora está em seu melhor momento (fluxo de notí-
cias e resultados), graças  ao bilhete premiado da gripe suína africana”, escrevem os 
analistas. O frigorífico ainda enfrenta desafios, “mas estamos apostando que a nova 
administração preparou a empresa para se beneficiar desse momento”.

O Bradesco BBI, por sua vez, elegeu a BRF como sua preferida. A avaliação é de que os 
papéis da companhia são “outperform”, cujo preço-alvo é 44 reais. Isso tudo em meio 
a um tremendo vácuo de gestão, que levou a empresa a dois anos de prejuízo e a uma 
naufragada tentativa de se juntar ao frigorífico Marfrig.

Para a BRF e a JBS, há gripes que vêm para o bem.

                   Fonte: Exame
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RECANTO DAS CATARATAS, THERMAS RESORT  & CONVENTION

11.09.2019 e 12.09.2019 | PORK EVENT
FOZ DO IGUAÇU, PR
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Programação:

14:00h

8:00h Recepção

9:30h C

10:45h Apresentação da Frente Parlamentar do Agronegócio Paulista com os 
Deputados Estaduais Itamar Borges e Fernando Cury, juntamente com o
Deputado Federal Arnaldo Jardim 

afézinho Paulista

8:30h

Stefan Rohr
“Boas Práticas de Fabricação” 

 Charli Ludtke 
“Aplicabilidade das boas práticas e bem-estar na suinocultura,
fomentada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento ”

9:45h

Iuri Machado
“Gestão na suinocultura com foco na sustentabilidade:
uso racional de recursos, biosseguridade e eficiência
de produção e de custos” 

15:00h Bate Papo exclusivo com gerentes de granjas

17:30h Encerramento

15:30h Apresentação da empresa Tectron

16:30h Apresentação da empresa Órion

12:45h Almoço com carne suína

A Associação Brasileira dos Criadores de Suínos (ABCS) tem o 
prazer de convida-lo para participar do XVIII Seminário Nacional 
de Desenvolvimento da Suinocultura (SNDS), que acontecerá 
nos dias 01 e 02 de agosto, no Sheraton Grand Rio Hotel & 
Resort, no Rio de Janeiro/RJ.

Considerado um dos encontros mais estratégicos da cadeia de 
suínos, o SNDS é um evento itinerante que a cada dois anos 
reúne líderes, especialistas e profissionais de diversos setores 
da cadeia produtiva para debater as mais recentes tendências 

mundiais e nacionais, na busca de prever os desafios futuros, desenvolvendo estraté-
gias para superá-los e encontrar oportunidades em um mercado cada vez mais dinâmi-
co e competitivo. 

São três tipos de pacote (individual, casal e duplo) disponíveis que incluem os seguin-
tes itens:

• Inscrição com programação completa do seminário;

• 1 diária (1 para 2 de agosto) no Sheraton Grand Rio Hotel & Resort;

• Transfer do aeroporto para hotel e vice-versa;

• Alimentação exclusiva no hotel durante os dias do evento;

Maiores informações como a programação completa, os palestrantes e a inscrição 
junto com os valores estão disponíveis em www.snds.com.br

Qualquer dúvida, a equipe da ABCS está à disposição para atendê-lo.

SHERATON GRAN RIO HOTEL & RESORT

Marcelo Lopes, Presidente da ABCS, faz convite para o XVIII SNDS

01.08.2019 E 02.08.2019| XVIII SNDS
RIO DE JANEIRO, RJ

MAIS INFORMAÇÕES

Representantes da Frente Parlamentar na 
APCS
No próximo dia 26 de julho na cidade de Campinas/SP, nas dependências do Hotel 
Premium, ocorre a sexta edição de 2.019 do Workshop & Bate Papo, com tema cen-
tral sobre “regras sustentáveis para a suinocultura”.

Na opinião de Ferreira Júnior, presidente da APCS/CSP- Associação Paulista de Cria-
dores de Suínos e Consórcio Suíno Paulista, o evento irá demonstrar a preocupação 
do segmento produtivo em relação a atual legislação e projetos que tramitam na 
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.

O presidente da APCS/CSP, reafirma que hoje temos vários temas que causam uma 
certa instabilidade no segmento, entre elas destacam: crédito de ICMS, legislação 
ambiental, defesa sanitária, acesso a crédito dentro da realidade econômica do setor 
e políticas públicas para introdução da carne suína na merenda escolar.

Com a criação da Frente Parlamentar do Agronegócio Paulista pela Assembleia Legis-
lativa de São Paulo, ela nasce com objetivo de promover o desenvolvimento susten-
tável dentro do estado. Sob a ótica nacional o estado representa o maior PIB do 
agronegócio, 20%, é líder nas exportações com 16% do volume nacional e tem 25% 
dos empregos formais do agronegócio brasileiro. Os números demonstram a impor-
tância do Agronegócio Paulista na economia estadual, nacional e internacional.

Convidado pela APCS/CSP, o presidente e vice-presidente da Frente, os deputados 
Itamar Borges e Fernando Cury, estarão presente no dia 26, para apresentar com 
detalhes os objetivos concretos da referida frente. O presidente da Frente, Deputado 
Itamar Borges, recentemente apresentou um balanço legislativo demonstrando que 
no momento existe tramitando na ALESP, em torno de 74 projetos de leis, que pode-
rão impactar diretamente no agronegócio paulista.

E por fim, Ferreira Júnior, destaca a necessidade dos representantes da cadeia pro-
dutiva da carne suína, participarem do evento, por entender que é um momento 
crucial, para construirmos um horizonte com objetivo pontual de como devemos nos 
comportar com os desafios impostos, diante da globalização do mercado.

As inscrições para o evento é gratuita, e deverão ser feitas pelo endereço eletrônico: 
https://www.sympla.com.br/workshop–bate-papo—regras-de-susten-
tabilidade__565537

Lembrando que as vagas são limitadas.

Fonte: APCS/CSP

IV Encontro ABRAVES –SP define tema status 
sanitário: ferramentas para manutenção do 
nosso maior patrimônio
O IV Encontro Técnico da Abraves –SP, que vai acontecer no próximo dia 10 de 
setembro, anunciou “Status Sanitário: Ferramentas para manutenção do nosso maior 
patrimônio” como tema da edição deste ano. O programa técnico do evento será 
dividido entre os painéis Situacional e Mitigação de Riscos, onde especialistas de 
renome internacional vão debater o atual cenário de biossegurança da suinocultura 
brasileira, medidas de controle e prevenção de disseminação de patógenos em pro-
priedades rurais, além de destacar as mais recentes ferramentas para manter eleva-
do o status sanitário privilegiado da suinocultura brasileira.

O atual quadro de doenças emergentes e reemergentes em rebanhos de todo o 
mundo levou a um aumento exponencial das discussões sobre o tema biosseguran-
ça do nosso plantel, por isso a Abraves – Regional São Paulo (Associação Brasileira de 
Veterinários Especialistas em Suínos) vai realizar um dia inteirinho para debater 
forças e fragilidades da nossa biossegurança, traçando assim um panorama do 
nosso quadro e destacando as ferramentas mais eficientes na mitigação de riscos, 
defendeu a médica veterinária e presidente da Abraves – Regional SP, Izabel Muniz. 
“Em meio a tantas discussões, observamos que muitos profissionais da área ainda 
têm muitas dúvidas, assim decidimos trazer especialistas do Brasil e do exterior para 
uma rodada de discussões”, afirmou.

O IV Encontro Técnico da Abraves –SP vai ser realizado no auditório do Instituto de 
Zootecnia (IZ), de Nova Odessa, no interior de São Paulo. Outras informações sobre o 
IV Encontro Técnico Regional Abraves SP estão disponíveis no site http://abravessp.-
com.br, ou podem ser obtidas pelo e-mail abraves.sp@hotmail.com.

Apoio
O IV Encontro Técnico da Abraves –SP já tem o patrocínio confirmado de algumas das 
mais importantes empresas da suinocultura mundial, como APC, Bayer, MCassab, 
MSD Saúde Animal, Polinutri, Trouw Nutrition e Yes.

O encontro também tem o apoio institucional da APCS (Associação Paulista de Cria-
dores de Suínos) e parceria de divulgação com algumas das principais mídias do 
agronegócio brasileiro, como o portal Suino.com, a revista AgroRevenda e o jornal O 
Presente Rural.

Serviço:
IV Encontro Técnico Regional Abraves SP
Data: 10 de setembro de 2019
Horário: das 7h30 às 17h30
Local: Auditório do Instituto de Zootecnia (IZ/Apta) – Nova Odessa, SP
Endereço: Rua Heitor Penteado, 56, Centro, Nova Odessa, SP
Informações: http://abravessp.com.br
E-mail: abraves.sp@hotmail.com

Foto: Izabel Muniz, presidente da Abraves – Regional SP
Fonte: Assessoria de Imprensa/Márcia Midori

Peste Suína Africana

LAR Centro de Eventos

Sra. Jade Soller, praticante do carnivorismo e palestrante da AveSui

23 a 25.07.2019| AVESUI
MEDIANEIRA | PR

MAIS INFORMAÇÕES

HOTEL PREMIUM, CAMPINAS

26.07.2019| WORKSHOP & BATE PAPO APCS 
CAMPINAS | SP

AUDITÓRIO DO INSTITUTO DE ZOOTECNIA (IZ/APTA)

10.09.2019| IV ENCONTRO ABRAVES
NOVA ODESSA, SP

MAIS INFORMAÇÕES
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