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ACONTECEU

Tem maioresTem maiores
COLUNISTA

INDICADORES

Fonte: APCS | CSP

PRODUTO 24 MESES 12 MESES 6 MESES 1 MÊS 23/11/2021

SUÍNO VIVO
R$/@ 112,00

R$/Kg 5,98

170,00

9,07

135,00

7,20

CARCAÇA 
SUÍNA

Varejo 
R$/Kg 9,008,60 13,30

Atacado 
R$/Kg - - - - - -

13,10 10,00

- -

BOI R$/@ 202,20 282,15 306,55 262,80 315,90

MILHO R$/Saca 43,75 80,44 103,23 88,99 82,81

DÓLAR R$ 3,96 5,36 5,61 5,40 5,61

120,00

6,40 8,00

150,00

10,40

10,80

10,50

11,0010,30 10,60

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR A MATÉRIA COMPLETA

Comissão de Licitação - 318ª Tomada de Preços

Curso de Capacitação em tecnologia de Cortes Suínos

Apesar de ser alvo de inúmeras falácias, a carne suína é uma ótima opção para o 
churrasco. Tanto pelo preço — sai mais em conta do que os cortes bovinos — 
quanto pelo sabor único. Para preparar a pedida da melhor maneira possível, reuni-
mos neste guia todas as dicas que o especialista Bruno Salomão passou ao longo 
das três temporadas de "Vai Ter Churras". 

O primeiro truque está na escolha das peças. As carnes que mais atraem os chur-
rasqueiros são aquelas que possuem gordura entremeada entre as fibras. Chama-
das de "marmorizados", esses cortes costumam oferecer um resultado mais macio
e suculento.

Por isso, a copa-lombo, localizada entre o pescoço e a sobrepaleta, e a barriga são 
opções suínas perfeitas para a brasa.

“A pancetta [barriga] tem a quantidade ideal de carne e gordura. É dela que sai o 
bacon". 

Fonte: UOL

Tem porco na brasa! Veja o guia definitivo para o churrasco suíno perfeito.
Vai Ter Churras

CULINÁRIA SUÍNA

APCS | CSP realizou na data de hoje a comissão de licitação da 318ª Tomada de Preços
de Micronutrientes e Premix

O Laboratório de Medicina de Suínos da UNESP/FCAV - Campus de Jabuticabal, em
parceria com a ABCS por meio do FNDS e  APCS, realizou ontem (22) curso de capaci-
tação em cortes suínos com foco nas boas práticas de manipulação e aproveitamen-
to total da carcaça.

"Foi uma experiência incrível e muito gratificante, o talento e a 

simplicidade nas palavras e nos ensinamentos do professor 

Marcos Bisinella foram absorvidos com muito carinho e com certe-

za agregaram demais. Agradeço pelo aprendizado e por fazer parte 

deste projeto tão bacana. Oportunidade de ouro!"  

Depoimento Isabella Barbosa - Aluna Zootecnia Unesp

"Primeiramente gostaria de agradecer pelo convite.

O curso foi muito bem apresentado pela equipe . Com aprendizado

em ambas as áreas , tanto do corte , como da comercialização  dos 

cortes suínos. O material distribuído  é muito atrativo  e informativo 

com receitas e informações  sobre o manejo. Agradeço mais uma

vez , pela oportunidade  de enriquecer nossos conhecimentos

profissionais ."

Depoimento do Ronaldo Rocha - Açougueiro no Supermercado 

Isabella Barbosa e Ronaldo Rocha

Capacitação em tecnologia de Cortes Suínos; Instrutor de Cortes Marcos Bisnella e Professor Luís

https://www.youtube.com/watch?v=cqcUHIu4r7s
https://www.uol.com.br/nossa/noticias/redacao/2021/11/21/como-fazer-carne-de-porco.htm


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

IPVS 2022
21 a 24 de Junho de 2022 

CÂMARA SETORIAL SUÍNOS - OS IMPACTOS DO ICMS NA
CADEIA PRODUTIVA DA CARNE SUÍNA
07 de Dezembro de 2021 - às 10h00

ABCS ESTRELA - REINAUGURAÇÃO
25 de Novembro de 2021 - 10h00 às 11h30

1º ENCONTRO DIGITAL DE AVES E SUÍNOS
De 29 de Novembro a 02 de Dezembro de 2021 

CLIQUE AQUI PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES

ACONTECE
Eventos

Reinaugura
ção

Pro
localização

10h00
às 11h30quinta-feira

gramação

25novembro

ABCSestrela

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!

Rua Dinarte
Vasconcelos 40,
Cx. Postal 105

10h00
Boas-vindas

10h15
Abertura oficial
Marcelo Lopes,
Presidente da ABCS
Elmar Schneider,

10h45

11h00
Coquetel comemorativo

Inauguração oficial

pr
é-evento

24novembro
Jantar de

boas-vindas
em Parrilla Del Sur  

Avenida Nilópolis, 111 
Petrópolis

Porto Alegre (RS)

Para aqueles que não
puderem comparecer
presencialmente, o evento
será transmitido no link: 

www.ipvs2022.com
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Assistente Administrativa: Larissa Lopes - assistente5@apcs.com.br
Assistente Administrativa: Stella Souza - assistente1@apcs.com.br

APCS 2021 | Todos os direitos Reservados

BRF diz que fábrica no RS recebeu permissão para exportar 
suínos para China
Fábrica de Lajeado havia sido suspensa para exportar para a China em Julho

A BRF, dona das marcas Sadia e Perdigão, anunciou na segunda-feira (30) que a fábrica em 
Lajeado (RS) obteve a reversão de suspensão para exportações para a China e deve retomar 
exportações de suínos para o país asiático nos próximos dias.

"Essa decisão nos propicia retomar as exportações para um mercado estratégico para a 
companhia, com forte demanda por suínos", disse Bruno Ferla, vice-presidente nstitucional 
da BRF, em comunicado.

A fábrica em Lajeado havia sido suspensa para exportar para a China em julho. Atualmente, a 
BRF possui 14 habilitações de exportação para a China, sendo 10 de aves, 3 de suínos e 1 de 
miúdos de suínos, afirmou a companhia.

Fonte: O Presente Rural

COLUNISTA

01 de Dezembro de 2020

ÚLTIMA MATÉRIA DA NOSSA SÉRIE 
"FERRAMENTAS DA QUALIDADE" 
CONFIRA!

INDICADORES

PRODUTO 24 MESES 12 MESES 6 MESES 1 MÊS 01/12/2020

SUÍNO VIVO
R$/@ 72,93 75,00

R$/Kg 4,05 4,16

113,06 115,00

6,03 6,13

150,00

8,00

180,00

9,60

CARCAÇA 
SUÍNA

Varejo 
R$/Kg 6,50 9,00 12,50 12,80

12,00 12,50Atacado 
R$/Kg - - - -

13,80 13,90

- -

8,80 7,406,80

- -

BOI R$/@ 147,50 228,85 194,90 275,60 283,75

MILHO R$/Saca 37,01 47,37 50,23 82,55 78,31

DÓLAR R$ 3,70 4,17 5,23 5,25 5,23

88,80

4,80

Fonte: APCS | CSP

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 verifica-
ção.
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 grá-
fica 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:

COLUNISTA

Ferramentas da Qualidade – Final

MERCADO
EXTERNO

AGRO FAZ BEM!

Cada vez mais as pessoas vêm buscando uma alimentação mais saudável e natural e, para 
isso, frutas, verduras e hortaliças são indispensáveis. 

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! 

Também estamos no Instagram! @agrofazbem_ 

Ahh, e esse vídeo foi feito em linguagem especial para os kids, então se tiver crianças por 
perto, não deixe de mostrar a elas!

Fonte: Agro Faz Bem

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.

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.

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.

Exemplo:

Exemplo:

http://www.ianniagropecuaria.com.br/
http://www.agropecuariabressiani.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.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
https://www.biomin.net/br/

