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Confira o vídeo que ela gravou para o ISP

E você, vai ficar de fora?

25 de Agosto de 2021

FAZENDA BRASIL RECEBE
RECERTIFICAÇÃO DO SELO
SUÍNO PAULISTA.

A suinocultura passa a ser a sétima atividade beneficiada pela modalidade de licen-
ciamento automática e online ofertada pelo IMA para agilizar e otimizar a análise 
dos processos de licenciamento. A meta é atender 39% do total de demanda por 
renovação de licenças do setor. O anúncio foi feito pelo governador Carlos Moisés 
nesta terça-feira, 24, durante lançamento do SC Mais Confiança, o programa de des-
burocratização e simplificação do Governo do Estado.

Somente em 2020, foram formalizados 2.201 requerimentos de renovação de licença 
ambiental de operação no IMA, dos quais 906, portanto 41%, são referentes à suino-
cultura. De janeiro até agora, foram finalizados 1.405 processos de renovação da sui-
nocultura. 

O presidente do IMA, Daniel Vinicius Netto, reforça que o Estado é destaque na digi-
talização do licenciamento ambiental com cinco modalidades contempladas pela 
LAC e duas para a renovação autodeclaratória. Ele explica que a inclusão da suino-
cultura é uma das novidades da nova redação da Instrução Normativa n.11, editada 
com o objetivo de atender às necessidades atuais do setor rural catarinense.

“Todos esses avanços fazem parte do nosso Programa de Aceleração do Licencia-
mento, que consiste na informatização de sistemas e procedimentos para facilitar o 
acesso dos cidadãos e tornar mais ágil o atendimento às demandas que chegam ao 
órgão”, enfatiza o presidente.

Vale destacar que a atualização da IN n.11 contou com a colaboração da Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Por meio de pesquisas realizadas pela própria 
Embrapa, principalmente nas áreas de solos, consumo de água, tecnologias para 
destinação e tratamento de carcaças de animais mortos nas granjas, entre outras, 
foram cruzadas todas as informações fundamentais para promover a adequação do 
regramento que apresenta todos os critérios e controles ambientais para a conces-
são da licença aos suinocultores.

“Também tivemos a participação efetiva do setor representado pelo Sindicarne e 
pela Associação Catarinense de Criadores de Suínos (ACCS), que puderam contri-
buir com informações importantes das propriedades criadoras de suínos, bem 
como os anseios e preocupação dos suinocultores em ter uma normativa que fosse 
aplicável, aliando as normas legais a parte técnica e a realidade do campo”, comen-
ta a gerente de Licenciamento Ambiental Rural do IMA, Gabriela Casarin Ribeiro.

A instrução normativa estabelece critérios de apresentação dos projetos técnicos 
para o requerimento do licenciamento ambiental para implantação e operação de 
unidades de produção de suínos de pequeno, médio e grande porte no estado catari-
nense, incluindo gestão da água na suinocultura, manejo e armazenamento dos 
dejetos suínos, tratamento de resíduos líquidos, tratamento e disposição de resídu-
os sólidos e outros passivos ambientais, bem como o uso de fertilizantes orgânicos.

Sobre a nova IN n.11

O IMA é pioneiro na atualização da Instrução Normativa da suinocultura, assim 
como já ocorreu em 2014 quando a norma foi revisada pela primeira vez. Na época, a 
adaptação do regramento também ocorreu baseada na realidade do setor, o que fez 
da Instrução n. 11 referência para o licenciamento em todo o país, servindo como 
modelo, inclusive, para outros países como a Argentina.

Além disso, foi realizada a atualização das normas legais e jurídicas, trazendo uma 
segurança maior tanto para os consultores ambientais quanto para os analistas dos 
órgão ambientais.

Fonte: sc.gov.br

É preciso uma ação coordenada entre o serviço oficial e o setor para conter o 
avanço da PSA, diz especialista da PIC

Andrés Diaz foi um dos palestrantes do webinar promovido pela ABCS e pela ABEGS 
para discutir ações e medidas de prevenção e enfrentamento da Peste Suína Africa-
na. 

O vírus da Peste Suína Africana (PSA) é resistente, altamente contagioso, mas pos-
sível de combater. Seu avanço para o continente americano merece atenção, pois 
representa uma real ameaça à suinocultura da região. Embora a PSA seja uma 
doença complexa e de rápida disseminação, é possível mantê-la fora de áreas 
livres. Para isso é preciso robustecer os mecanismos de controle sanitário do país e 
as práticas de biossegurança nas granjas, um esforço que exige uma ação coorde-
nada e colaborativa entre o serviço oficial e o setor privado.       

Essa foi em resumo a principal mensagem da palestra realizada por Andrés Diaz, 
epidemiologista e Gerente de Operações Técnicas da PIC Latino América, no webi-
nar “Atualização sobre a PSA e experiências latino-americanas quanto às medidas 
de prevenção e enfrentamento à doença”, promovido pela Associação Brasileira dos 
Produtores de Suínos (ABCS) em parceria com a Associação Brasileira das Empre-
sas de Genética de Suínos (ABEGS).      

Explorando o tema “PSA: um olhar global sobre a real ameaça da PSA para as Amé-
ricas”, Diaz apresentou um panorama sobre a atual situação da doença pelo mundo, 
destacando os pontos-chave que devem ser levados em consideração para um pro-
grama bem-sucedido de prevenção, controle e erradicação da doença.

Para isso, é necessário aumentar a vigilância do serviço oficial – que envolve o con-
trole de fronteiras, portos e aeroportos - e fortalecer os protocolos de importação 
de insumos. Já nas granjas o único caminho seguro é o fortalecimento da biossegu-
rança, especialmente no que se refere à entrada de visitantes, animais, alimentos e 
insumos”, afirma.

Estamos preparados para um surto de PSA?
De acordo com Diaz, o vírus ainda não chegou a importantes produtores da América, 
como os Estados Unidos e o Brasil, e é possível mantê-lo fora. Segundo o especialis-
ta da PIC, o principal risco de introdução é a entrada ilegal de produtos contamina-
dos. Os insumos para ração também podem funcionar como uma porta de entrada 
da doença no país, alerta. 

“Agora, mais do que nunca, temos que reforçar a vigilância e as medidas de biosse-
gurança nas unidades de produção. Isso exige união de todos os elos da cadeia de 
produção de suínos. Temos muito a fazer”, finaliza Diaz

Com suinocultura, IMA renova 39% das licenças na modalidade
autodeclaratória

Tem maioresTem maiores

Fazenda Brasil recebe recertificação do Selo Suíno Paulista.

A Fazenda Brasil de propriedade da família Brunelli, situada no município de Jambei-
ro/SP, recebeu auditoria na última segunda-feira (23) através da Fundação Vanzoli-
ni. 
A granja é uma das pioneiras em receber o Selo Suíno Paulista, praticamente vinte 
anos atrás.
Em nome da APCS/CSP, queremos parabenizar os proprietários, colaboradores e 
todos os profissionais que trabalham no desenvolvimento sustentável da Fazenda 
Brasil, e pelo reconhecimento através desta importante certificação. 

COLUNISTA

INDICADORES

Fonte: APCS | CSP

PRODUTO 24 MESES 12 MESES 6 MESES 1 MÊS 25/08/2021

SUÍNO VIVO
R$/@ 86,00

R$/Kg 4,58

120,00

6,40

135,00

7,20

CARCAÇA 
SUÍNA

Varejo 
R$/Kg 7,006,50 10,00

Atacado 
R$/Kg - - - - - -

9,80 11,4011,00

- -

BOI R$/@ 153,60 217,85 300,80 319,25 313,00

MILHO R$/Saca 36,28 49,40 85,08 97,48 97,59

DÓLAR R$ 3,96 5,36 5,38 5,17 5,21

150,00

8,00 6,67

125,00

9,85

10,10

10,00

10,30

SANIDADE SUÍNA

MEIO AMBIENTE

SELO SUÍNO
PAULISTA

10,50 11,00

#TODENTROAPCS

Fonte: APCS/CSP

https://www.youtube.com/watch?v=YzpDOprNKMg
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IPVS 2022
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WEBINAR - ENTENDENDO AS FORMAS DE MANUTENÇÃO
DO VÍRUS DA PSA

27 de Agosto de 2021
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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/

