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SUÍNO PAULISTA

Susana Twijsel corretora de suínos Holambra/SP venda de 1500 suínos em R$ 100,00/@ 
= R$ 5,33/Kg vivo condições bolsa, entrega a partir de segunda-feira (27).

BOLSA DE SUÍNOS INFORMA:

 MERCADO$

PLANILHA DE COTAÇÕES

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

SUÍNO VIVO
R$/@ 70,00 72,00 71,50 97,00 99,00 120,00 122,00 100,00

R$/Kg 3,73 3,84 3,81 5,07 5,17 6,40 6,51 5,33

CARCAÇA 
SUÍNA

Varejo 
R$/Kg 5,70 6,20 5,50 6,00 7,10 7,60 9,30 9,50 8,00 8,20

Atacado 
R$/Kg - - - - - - - - 7,60 7,90

BOI R$/@ 145,00 153,60 153,85 209,60 191,20

MILHO R$/Saca 32,19 38,57 36,88 48,25 51,49

DÓLAR R$ 3,14 3,77 3,77 4,08 4,19

Fonte: APCS | CSP

Fonte: APCS | CSP
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Pizza de torresmo chega ao mercado brasileiro conquis-
tando consumidores

JOELHO SUÍNO COM CHUCRUTE Ft. Chef Robson Marques 

CULINÁRIA SUÍNA

A inovação tem sido um dos 
temas mais discutidos no mun-
do atual e pode ser muito bem 
aplicada ao universo da gastro-
nomia. Com criatividade e ver-
satilidade, um prato ganha uma 
nova versão e conquista novos 
apreciadores. A carne suína tem 
se mostrado um ingrediente co-
ringa para surpreender e trazer 
combinações de sabores que 

encantam. A mais nova febre difundida na internet e de criação brasileira é a pizza de torresmo. 
Novidade no mercado, o prato chamou atenção dos usuários do Twitter, como mostrou uma 
matéria do site Vix. Um bar em Campinas, São Paulo, resolveu trazer esse diferencial para seus 
pratos e os clientes se surpreenderam.

Essa novidade vem em consonância com o trabalho que a Associação Brasileira dos Criadores 
de Suínos (ABCS) realiza para incentivar o consumo da proteína e gerar benefícios para toda a 
cadeia de valor. Dando um toque moderno para o tradicional ou mesmo trazendo novas possi-
bilidades de consumo, a área de marketing da ABCS procura sempre criar, por meio do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Suinocultura (FNDS), novos materiais, receitas e produtos 
com o objetivo de surpreender o consumidor e apresentar o potencial dessa carne que é a mais 
popular no mundo.

O conteúdo é disponibilizado no site Mais Carne Suína e é também divulgado nas principais re-
des sociais, como o Facebook e Instagram, sendo uma fonte de informações sobre sabor, saú-
de, qualidade e cortes da proteína, além de ser um canal aberto para aproximar o consumidor 
de toda a cadeia, que trabalha em conjunto para levar um produto de qualidade para a mesa do 
brasileiro.

Com foco na gastronomia e seu potencial de crescimento, a ABCS desenvolveu em 2019 o 
Grande Livro da Carne Suína, que conta com a colaboração de 60 chefs renomados. É uma pu-
blicação inédita e exclusiva que traz receitas fáceis de preparar, fáceis de compartilhar e fáceis 
de impressionar. Afinal, nada mais especial do que aproveitar momentos com amigos e famí-
lia, acompanhados de por exemplo, de uma boa feijoada, de uma costelinha suína assada, um 
torresmo crocante, um lombo recheado ou pratos mais diferenciados como um hamburguer 
suíno, e até sofisticados, como a picanha suína.

Tudo isso é possível graças ao FNDS, um projeto que visa promover e valorizar as ações de as-
sociações estaduais e regionais, dos frigoríficos e das Empresas Amigas da Suinocultura que 
contribuem de forma voluntária para o fortalecimento do setor e integração da cadeia. Os re-
cursos, segundo o presidente da ABCS, Marcelo Lopes, são investidos não somente nas ações 
de marketing como também em novas tecnologias e boas práticas na produção de suínos. “A 
ABCS desenvolveu nos últimos anos intensas ações de incentivo ao consumo, criando uma 
cadeia de valor atenta à qualidade do produto que chega à mesa do consumidor”, reforçou.

Canal Del Veneto

O sabor da proteína ganha novos espaços com criações e traz oportunidades para toda a ca-
deia produtiva

Fonte: ABCS

https://www.youtube.com/watch?v=0ybT3IW-HT0&feature=youtu.be


 ACONTECE

Convidamos à todos os associados e consorciados à participarem do evento que 
acontecerá dia 30 de Janeiro em Campinas, no Hotel Premium.

O evento acontecerá em parceria com as empresas A Base e Zoetis.

Confira a programação abaixo:

30/01/2020 | Zoetis + A Base + APCS

INSCRIÇÃO
Os participantes deverão confirmar presença com Júlia, através do whatsapp ou celular: 
(19)99776-1384
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