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SANIDADE
SUÍNA

Acompanhamento das BPF

No dia 23 última segunda-feira a Coordenadora de Qualidade do CSP Carolina de Godoy 
Kikuchi, esteve na Fazenda Brasil em Jambeiro para realizar o acompanhamento das 
Boas Práticas de Fabricação (BPF) na propriedade da Família Brunelli.
Tanto o acompanhamento à distância quanto as visitas fazem parte da política da 
APCS/CSP que tem como objetivo orientar e profissionalizar cada vez mais as granjas.

Fonte: Redação APCS.

COLUNISTA

25 de Novembro de 2020

BOLSA DE SUÍNOS
AMANHÃ ÀS 11HRS

INDICADORES

PRODUTO 24 MESES 12 MESES 6 MESES 1 MÊS 25/11/2020

SUÍNO VIVO
R$/@ 72,93 75,00

R$/Kg 4,05 4,16

113,06 115,00

6,03 6,13

170,00

9,07

180,00

9,60

CARCAÇA 
SUÍNA

Varejo 
R$/Kg 6,50 9,00 13,10 13,30

12,90 13,10Atacado 
R$/Kg - - - -

13,80 13,90

- -

8,80 7,406,80

- -

BOI R$/@ 146,40 228,80 194,90 269,65 286,90

MILHO R$/Saca 37,37 46,42 50,23 77,33 79,67

DÓLAR R$ 3,70 4,17 5,23 5,25 5,32

88,80

4,80

Fonte: APCS | CSP

AGRO FAZ BEM!

CONTROLE DA COLIBACILOSE PÓS DESMAME
27 de Novembro - 14h às 15h 

EU VOU!

PALESTRA
CONTROLE DA COLIBACILOSE
PÓS DESMAME

27 de Novembro
14h às 15h

MAIS
INFORMAÇÕES

Márcia Cordeiro da 
Fazenda Nápoles convida 
para participar da nossa 
palestra!

Confira o vídeo que ela 
gravou para o ISP

E você, vai ficar de fora?

ABCS pede apoio ao MAPA para retomada das atividades do 
Plano Estratégico Brasil livre de Peste Suína Clássica

Por meio de ofício a ABCS reforçou a importância de retomar o Plano com o foco na execu-
ção do Projeto piloto no estado de Alagoas

A Associação Brasileira dos Criadores de Suínos (ABCS) protocolou ofício no Ministério da 
Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA), esta semana, solicitando a retomada e 
execução do Plano Estratégico Brasil livre de Peste Suína Clássica (PSC).  Para a entidade 
nacional atuar no combate e erradicação da doença de PSC na Zona Não Livre (ZnL) é uma 
prioridade. O presidente da ABCS, Marcelo Lopes explica que 2020 foi um ano atípico por 
conta da Pandemia do novo Coronavírus e por isso todos tiveram que se adequar, iniciativa 
privada e pública. “O que a ABCS está propondo com o ofício é a retomada do grupo de 
trabalho sobre PSC para na sequência iniciarmos o cumprimento do Plano elaborado pelo 
MAPA”. Lopes reforça que a doença continua na ZnL e atuar na região é fundamental. 
“Vamos focar em construir o status sanitário de país livre da doença e para isso será neces-
sária uma atuação em conjunto – MAPA e entidades do setor”.

De acordo com o MAPA o plano será executado por partes, pois a ampla área geográfica da 
ZnL, que abarca diferentes realidades socioeconômicas, dificulta a execução do mesmo de 
forma contínua.  O presidente da ABCS, Marcelo Lopes reforça que a proposta inicial é 
realizar uma intervenção de forma regionalizada, a começar pelo estado de Alagoas. “A 
ideia é que no projeto piloto, que será em AL, seja realizado a vacinação dos animais, junta-
mente com a intensificação da vigilância, a capacitação para detecção precoce, o atendi-
mento aos focos e a adequação do controle e fiscalização”.

No documento encaminhado à Pasta, a ABCS explica que a suinocultura brasileira tecnifi-
cada representa em torno de 1,93 milhão de matrizes e quase 20 mil suinocultores. A direto-
ra técnica da ABCS, Charli Ludtke reitera que o enfrentamento da doença deve ser uma 
prioridade unificada para toda suinocultura brasileira, visto que se a PSC for notificada na 
zona livre (ZL), o Brasil pode perder o status sanitário (OIE) na zona livre da doença.  “Atual-
mente a zona livre do país está dividida em 2 áreas (bloco 1 – SC e RS, bloco 2 – AC, BA, ES, 
GO, MT, MS, MG, PR, RJ, RO, SP, SE, TO, e DF), processo que priorizou as regiões de maior 
relevância para produção e exportação de suínos e seus produtos, e o combate da doença é 
uma causa de toda a cadeia, pois a entrada de PSC em algum estado que esteja localizado 
na ZL poderá impactar diretamente nas exportações e consequentemente no mercado 
interno”.

PSC é tema de debate na Câmara Setorial de Aves e Suínos do MAPA

No final do mês de outubro, como membro da Câmara, a ABCS solicitou ao MAPA uma 
breve apresentação sobre o Plano Estratégico Brasil livre de Peste Suína Clássica (PSC). O 
médico veterinário e auditor fiscal agropecuário do Departamento de Saúde Animal do 
MAPA, Guilherme Takeda, contextualizou aos participantes da Câmara as atividades da 
Pasta para controlar e buscar erradicar a doença e enfatizou que o Plano Estratégico Brasil 
Livre de PSC, busca a institucionalização e o fortalecimento do serviço veterinário oficial 
com estratégias regionalizadas.  Após essa apresentação, a diretora técnica da ABCS 
propôs aos participantes da Câmara a retomada do tema com foco nas diretrizes para 2021. 
“A ABCS prioriza esse tema e por isso, ainda em 2020, queremos retomar o plano e as prin-
cipais ações para 2021, para isso contamos com o MAPA e com as demais instituições que 
representam a iniciativa privada”, reforça Ludtke.

Fonte: Abcs.org.br

MERCADO
DE SUÍNOS

Panorama do Mercado de Suínos nos estados de  SC 
e MT

Losivanio Luiz de Lorenzi, Presidente da ACCS

0:00

Itamar Canossa, Presidente da ACRISMAT

0:00

Um sorvetinho cairia bem agora não é mesmo?

Você sabe como a Pecuária está presente na nossa alimentação no dia a dia? Esses emojis 
demonstram um pouco! 

Vem com a gente nessa aventura, veja o vídeo e descubra!

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

http://www.apcs.com.br/_ARQUIVOS/losivanio_25112020.mp3
http://www.apcs.com.br/_ARQUIVOS/itamar_25112020.mp3
https://www.youtube.com/watch?v=hVVCs5M-u0M
https://www.youtube.com/watch?v=MC_IOFmc_jA&feature=youtu.be
https://www.sympla.com.br/palestra-e-curso-controle-da-colibacilose-pos-desmame-o-desafio-ainda-presente__1052906
https://www.sympla.com.br/palestra-e-curso-controle-da-colibacilose-pos-desmame-o-desafio-ainda-presente__1052906


ACONTECE
Eventos

AVESUI 2021

13 A 15 DE ABRIL, 2021  | Medianeira, PR

O Avesui América Latina divulga nova data!

CLIQUE AQUI PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES

PORK EXPO

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

CLIQUE AQUI PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES

https://porkexpo.com.br/
http://avesui.com.br


EXPEDIENTE

GRANJAS
ASSOCIADAS

FRIGORÍFICOS
ASSOCIADOS

EMPRESAS
ASSOCIADAS

do Consórcio Suíno Paulista

Rua José Zibordi, 75 - Jardim Cacilda   | Espírito Santo do Pinhal, SP - CEP 13990-000
Telefone: 55 [19] 3651-1233

Presidente: Valdomiro Ferreira Júnior - fj@apcs.com.br
Secretária Administrativa: Priscila S. B. Romão - consorciocompras@apcs.com.br
Assistente Administrativa: Larissa Lopes - assistente5@apcs.com.br
Assistente Administrativa: Stella Souza - assistente1@apcs.com.br
Controle e Qualidade: Carolina Kikuchi - assistente4@apcs.com.br
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APCS 2020 | Todos os direitos Reservados

http://www.ianniagropecuaria.com.br/
http://www.agropecuariabressiani.com.br/
https://softpig.com.br/
http://cowpig.com.br/
http://www.grancorte.com.br/grancorte/
http://frigodeliss.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.vitamix.com.br
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
http://biosyn.com.br/

