
26 de Abril de 2022

SUINOCULTURA
BRASILEIRA REUNIDA
EM BRASÍLIA NA BUSCA
DE SOLUÇÕES PARA CRISE

CALENDÁRIO - TP

MERCADO
DE SUÍNOS

ACONTECEU

Tem maioresTem maiores
COLUNISTA

INDICADORES

Fonte: APCS | CSP

PRODUTO 24 MESES 12 MESES 6 MESES 1 MÊS 26/04/2022

SUÍNO VIVO
R$/@ 70,00

R$/Kg 3,73

160,00

8,53

112,00

5,97

CARCAÇA 
SUÍNA

Varejo 
R$/Kg

Atacado 
R$/Kg - - - - - -

12,70

- -

BOI R$/@ 201,00 315,40 263,35 352,05 328,90

MILHO R$/Saca 48,65 98,70 89,18 99,20 88,71

DÓLAR R$ 4,84 5,54 5,51 5,01 4,99

135,00

7,20 7,20

135,00

8,30 8,6010,30 10,606,10 6,40 9,50 10,20

9,00 9,50

Ontem (25) a APCS | CSP esteve reunida com a empresa Basetto Agro.
Pela empresa, Rodinei Basetto e Viviane Orbach. Pela APCS/CSP 
Priscila Simão e Ferreira Júnior.

Ferreira Júnior fala sobre o Mercado Suíno Paulista.

Encontro Político - Suinocultura reunida com a Frente Parlamentar 
em Brasília.

 Assista no Instagram ABCS  os storys de hoje

Atenção as datas! 
Clique no banner para abrir o calendário

DESTAQUE

https://www.youtube.com/shorts/SyO-f3PI-fc?&ab_channel=TURMADOSAGROBOYSFC
https://instagram.com/stories/abcsagro/2824987042293903819?utm_source=ig_story_item_share&igshid=MDJmNzVkMjY=
https://www.youtube.com/watch?v=Stsb4Ui5FAI&ab_channel=TVAPCS
https://drive.google.com/file/d/1oaJBFROhIdOjCOn67Vx6NNd3f0e9-Scg/view


ACONTECE
Eventos

Começa amanhã a principal feira da indústria latino-americana de aves e suínos
 
Com abertura às 10 horas, o público terá acesso as tecnologias apresentadas por 
cerca de 100 expositores; a cerimônia que abre oficialmente o evento acontece às 17 
horas com a entrega do Prêmio Quem é Quem e transmissão ao vivo
 
 
Falta apenas um dia para a abertura da AveSui América Latina, principal feira da 
indústria latino-americana de aves e suínos. A feira retorna ao seu formato presen-
cial e reúne cerca de 100 expositores no Lar Centro de Eventos em Medianeira, 
região Oeste do Paraná. O evento será aberto amanhã (26/04) a partir das 10 horas e 
segue até quinta-feira (28/04).
 
A visitação ao espaço de feira é gratuito, bastando o visitante que não se credenciou 
de forma antecipada no site, fazer o seu credenciamento nos totens ou na recepção 
da AveSui. Na parte da manhã de 26 de abril, haverá ainda a sexta edição do Con-
gresso Brasileiro de Zootecnia de Precisão, que neste ano tem como tema central 
"Novas Concepções de Infraestrutura - Galpões Inteligentes".
 
A abertura oficial acontece no próprio dia 26 de abril, a partir das 17 horas, no palco 
central do pavilhão do Lar Centro de Eventos, com a presença de autoridades, diri-
gentes e presidentes das principais cooperativas brasileiras de aves e suínos.
 
Na cerimônia, também serão conhecidos os vencedores do Prêmio Quem é Quem: 
Maiores e Melhores Cooperativas Brasileiras de Aves e Suínos. A premiação desta-
ca a atuação das cooperativas, seus técnicos, profissionais e produtores em diver-
sas áreas dentro da cadeia produtiva de proteína animal.
 
A cerimônia de abertura terá transmissão ao vivo pelo canal TV Gessulli, no YouTu-
be, com retransmissão pelos sites Avicultura Industrial e Suinocultura Industrial.
 
Feira de Negócios
 
A AveSui ocorre no maior polo produtor de proteína animal da América Latina. O 
oeste paranaense tem a presença de algumas das principais cooperativas brasilei-
ras de proteína animal, além de uma localização privilegiada.
Tendo Medianeira como ponto central, se tem nas proximidade todo o oeste de 
Santa Catarina e Norte do Rio Grande do Sul, forte produtores de carnes. O municí-
pio é próximo da fronteira com Argentina e Paraguai, importantes produtores de 
grãos, assim como todo o Centro-Oeste, especialmente o Mato Grosso do Sul.
 
Com um ambiente focado em negócios, a feira integra produtores, agroindústrias e 
investidores com centenas de empresas de tecnologia para os mais diversos elos 
da cadeia de proteína animal. Realizada desde 2002, é o principal evento do setor de 
proteína animal da América Latina.
 
AVESUI AMÉRICA LATINA 2022

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

AVESUI 2022
26 a 28 de Abril de 2022

IPVS 2022
21 a 24 de Junho de 2022

ALLTECH - ONE CONFERENCE
22 a 24 de Maio de 2022

CLIQUE AQUI PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES

CLIQUE AQUI PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES

CLIQUE AQUI PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES

www.avesui.com
one.alltech.com
www.ipvs2022.com


EXPEDIENTE

GRANJAS
ASSOCIADAS

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

APCS 2022 | Todos os direitos Reservados

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
https://www.basf.com/br/pt.html
https://www.dsm.com/latam/pt_BR/home.html
https://www.biomin.net/br/

