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Orion Nutrição Animal

Iuri Pinheiro Machado
Médico Veterinário | Sócio
Integrall
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www.apcs.com.br

Hotel Premium 
Rua Novotel, 931
Jardim Nova Aparecida, Campinas - SP

INSCREVA-SE
VAGAS LIMITADAS

27de
Setembro

Recepção e Cafezinho Paulista

“A Dieta do Suíno sem Milho. É possível?”
Rodrigo Knop Guazzi Messias | BASF

“Custo de Produção. Onde reduzir e como?”
Nury Aymée Collona Rodriguez Garcia 
Orion Nutrição Animal

“Reavaliando a Profissionalização da
suinocultura o caminho da sobrevivência
e perpetuação do negócio”
Iuri Machado | Integrall

Debate entre os presentes

Almoço com Carne Suína

Bate Papo Restrito aos Proprietários e
Gerentes de Granjas
   Temas a serem debatidos:
   • Apresentação do Manual Boas Práticas
     de Fabricação – Carolina Kikuchi
   • Apresentação do Manual de Boas
     Práticas de Seguridade – Comitê Técnico
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NOSSA PROGRAMAÇÃO

ACONTECE

ACONTECEU

É AMANHÃ

MERCADO

PLANILHA DE COTAÇÕES

PRODUTO

máximo R$ do dia

mínimo R$ do dia

R$/@

R$/saca

R$

142,13

3,17

5,70 6,40

4,03

151,40

39,53

155,30

38,84

3,88

156,10

36,60

4,16

7,70
7,40

158,60

38,79

4,16

R$/@

R$/kg

Varejo R$/kg

Atacado R$/kg

24 meses 12 meses 6 meses 1 mês

Suíno 
vivo

Carcaça suína

Boi

Milho

Dólar

6,00 6,70

30,17

6,60 7,20

26/09/2019

6,50 7,00

79,00 81,00

4,21 4,32

73,00 75,00

3,89 4,00

83,00 85,00

4,43 4,53

84,00 86,00

4,48 4,59

93,00 95,00

4,96

92,00

4,90

95,00

5,06

5,06

Fonte: APCS | CSP

Frigorífico de suínos da Aurora em Chapecó é 
duplicado e se torna o maior do Brasil
Ministra da Agricultura Tereza Cristina estará presente na inauguração, prevista 
para dia 15 deste mês de outubro

A partir de outubro, o frigorífico Aurora Chapecó 1 (FACH 1) se tornará a maior unidade 
industrial de processamento de suínos do Brasil. Com investimentos de R$ 268 
milhões que dobraram sua capacidade, o FACH 1, integrante do conglomerado agroin-
dustrial Cooperativa Central Aurora Alimentos passa a abater 10.000 cabeças por dia e 
emprega cerca de 5,5 mil trabalhadores, onde gera 221 produtos cárneos.

A solenidade de inauguração está programada para iniciar às 14 horas do dia 15 de 
outubro, no bairro Efapi, em Chapecó, dentro das comemorações do 50º aniversário de 
fundação da Aurora Alimentos, terceiro grupo brasileiro do setor de proteína animal.

O ato será presidido pelos diretores Mário Lanznaster (presidente), Neivor Canton 
(vice-presidente), Marcos Antônio Zordan (diretor de agropecuária) e Leomar Luiz 
Somensi (diretor comercial) e terá a presença da ministra da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento Tereza Cristina.

O FACH 1 é a única indústria brasileira que exporta carne suína in natura para os Esta-
dos Unidos. Também está habilitada para importantes mercados, como China, Hong 
Kong, Japão, Coreia do Sul e Chile, totalizando cerca de 20 países.

A unidade começou a operar em 1992, empregando 432 pessoas para produzir cortes 
in natura de carnes suínas. Nesses 27 anos recebeu várias ampliações. A mais recente 
consiste nas obras de duplicação que iniciaram em julho de 2018 e serão inauguradas 
em outubro próximo.

O total de recursos aplicados no projeto global de ampliação de abates e industrializa-
dos na unidade FACH I foi de aproximadamente R$ 268 milhões, sendo 20% de capital 
próprio e 80% de capital financiado.

O FACH I está organizado nos setores de administração, manutenção, produção, quali-
dade e logística. Os investimentos atingiram os setores de abate e áreas relacionadas 
(ampliação do abate, sala de cortes, miúdos, beneficiamento de tripas), industrializados 
(linguiças frescais, salsichas, mortadelas e bisteca) e áreas de apoio (estacionamento, 
restaurante, lagoas de tratamento, caldeira, sala de máquinas entre outras). As áreas 
que concentraram os maiores investimentos foram as linhas de abate e industrializa-
dos.

Em face dos investimentos, o número de trabalhadores diretos da unidade sobe dos 
atuais 3.000 para 5.480 empregados diretos.

O incremento de produção se dará nas linhas de produtos já existentes: cortes conge-
lados, linguiças frescais, salsichas, bisteca e mortadela.

Os principais reflexos se manifestam na duplicação da capacidade industrial instalada. 
O abate passa de 5.230 suínos/dia para 10.527 cabeças/dia, com incremento de 
101,3%. O processamento mensal cresce na mesma proporção, de 109.830 suínos 
para 221.072 animais.

A operacionalização da capacidade ampliada inicia em outubro e atinge sua plenitude – 
de 10.527 suínos por dia – no primeiro semestre de 2020. Nesse estágio, o conglome-
rado Aurora Alimentos estará abatendo 25.000 cabeças por dia.

A unidade vem incorporando importantes avanços tecnológicos, como o abate humani-
tário com o uso do gás CO2, a robotização da paletização de industrializados, a auto-
mação no processo de embalagem de linguiças frescais e a automação e robotização 
no cozimento de mortadela.

Ampliação do Frigorífico Aurora Chapecó 1 (Fach 1)

Início das obras: julho de 2018.
Conclusão das obras: outubro de 2019.
Investimento total: R$ 268 milhões.
Aumento do abate diário de suínos: de 5.230 para 10.527.
Aumento do abate mensal de suínos: de 109.830 para 221.072.
Percentual de aumento do abate diário/mensal: 101,3%.
Aumento de postos de trabalho: 3.000 para 5.480 trabalhadores.
Incremento da produção: cortes congelados, linguiças frescais, salsichas, bisteca e 
mortadela.

                  Fonte: Clicrdc.com
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BOLSA DE SUÍNOS DE SÃO PAULO
26/09/2019

TechnoFeed™ 

APCS/Bolsa de Suínos informa: diante dos preços praticados nas praças pesquisa-
das em relação ao valor da carcaça, podemos dizer que o mercado de suino vivo 
já pode operar com preços entre R$ 94,00 a R$ 95,00/@. Fique atento!

                   Fonte: APCS/CSP

Osler Desouzart, palestrante do Pork Nutrition,
faz convite para o evento

Semana Nacional da Carne Suína

A APCS | CSP através do seu presidente Ferreira Júnior, participa da Abertura da 
Semana Nacional da Carne Suína, realizada pela ABCS - Associação Brasileira de Cria-
dores de Suínos.

Arnaldo Jardim, deputado federal pelo Estado de São Paulo, teve a palavra e destacou 
pela brilhante mobilização do setor.

“O destaque da carne suína é evidente e a suinocultura brasileira conquistou isso por 
iniciativas como esta. Parabenizo também o setor por estarem alinhados também às 
demandas dos consumidores sobre sanidade animal e sustentabilidade. A suinocultu-
ra demonstra isso. Eu também escolho mais carne suína”, destacou.

Francisco Rojo, diretor da Rojo Marketing de Alimentos, apresenta neste momento o 
estudo "A atual visão do consumidor: Carne Suína”, desenvolvido a partir de pesqui-
sas junto a milhares de consumidores, profissionais de saúde e integrantes da cadeia 
em todo o país.

O especialista, que já havia realizado outras pesquisas sobre o setor desde a década 
de 1990, afirmou que o consumidor já enxerga a proteína suína positivamente, mas 
sua escolha ainda não é um hábito.

“É inegável que a imagem da proteína melhorou enormemente nas últimas décadas. 
A carne suína vem sendo cada vez mais recomendada como parte de uma dieta sau-
dável. Mas sua escolha ainda não é um hábito generalizado”, iniciou.

Carne suína: imagem positiva

Fonte: APCS |CSP

Espírito Santo do Pinhal, SP - 26 de Setembro de 2019
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http://www.porknutrition.com.br/?gclid=CjwKCAjw8NfrBRA7EiwAfiVJpRcq4aQrvehegYZzES5xS1N7w69qghhDsum554z48sbd31FaLAM4TBoCnhIQAvD_BwE
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http://twitter.com/suinopaulista
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Já estão definidas a data e o local do 14º Seminário Internacional de Suinocultura 
Agroceres PIC.

O evento acontece entre os dias 26 e 28 de agosto de 2020 no Club Med Lake Para
-dise, resort localizado a apenas 68 km de São Paulo e vai reunir, mais uma vez, a elite 

da suinocultura brasileira.

A edição de 2020 da AveSui – maior feira de proteína animal da América Latina – já 
tem data definida!
Anote na agenda: dias 28, 29 e 30 de julho, no LAR Centro de Eventos, em Medianei-

ra, no Paraná.

Acompanhe as novidades da próxima edição em nossas redes sociais e em nosso 
site

CLUB MED LIKE PARADISE

26 A 28.08.2020| SEMINÁRIO INTERNACIONAL
DE SUINOCULTURA AGROCERES PIC
SÃO PAULO, SP

LAR CENTRO DE EVENTOS

HOTEL PREMIUM

28 A 30.07.2020| AVESUI
MEDIANEIRA, PR

25.10.2019 | WORKSHOP - DOENÇAS VIRAIS DE
IMPORTÂNCIA NA PRODUÇÃO DE SUÍNOS
CAMPINAS, SP

RECANTO CATARATAS THERMAS RESORT

21 e 22.10.2020 | PORK EXPO
FOZ DO IGUAÇU, PR

https://www.sympla.com.br/workshop---doencas-virais-de-importancia-na-producao-de-suinos__642326
http://www.avesui.com/?fbclid=IwAR1yeT-QnE-R9KPeV-BlEAQ5JTh22IjnPsgI6lMUeY2IdYxSRUjtE3eNi4M
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fagrocerespic.com.br%2F14o-seminario-internacional-de-suinocultura-agroceres-pic-sera-em-sao-paulo-em-2020%2F%3Ffbclid%3DIwAR0y6z0seaag7nAblujWCyDcTju_6YSYxJVP-KCAMxo9KVThc84dvi4SUV0&h=AT2lwGeTd85KfNcM5RjbNv1qW2Zp4_E6zLne_ZQB7jJGSxJAu2Il_hEBbGTa-uK0Uqo2qLn5FD0PFARTb20GlOsgZKihacEvKANcXBDx7zUmsDfOQVSQy_LCZsmiDW8_ZcRuxo7fMzBsQe0J9jlTuodCOzD0fdQAK_v5UEs7Nto813gmXys3ggijwqwdyFO2WGgkRHJlixNEw5eRp5GMa2yx3kWYiP-ymodLNXZWW5v9AsdLN8QcU17qC0oKqs8TNgrDtWS-hufTeHXKRyQ0xiIDOfm5ncheTxISK0mVkJ-tEEoxqEq4m5BtAwyVDxKQ9EcITG74KUUHy0YFOi0V3uFIYELN1SBbHkRbUIkuLBXqS7z5fpgKlRI1W1HAdpfAni9IF8ZNiwzT0u9qkxYtNf-I58OSVbly-DXoXzDQ72qaAiShzGU_Dq33DSHgkOtRvzTWoqEf8asr0yia2ZMOse7tYR0cHwMaoKTCIYu89-N5n-bZu41nQw8_9NAjA6D8YYs0ujeHHAd50BmH0U6ix8aCKlfUtK_DS10D8suVX45ueRMMITLlIK3Vtr6PtlvswPdyHBDNo-zaSjpFuSEtYOjI-_aSbb91Fq2NgL_pdQSVVHLc33Zoai_OM6Uyc7VZVgFWceVm
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https://tectron.com
https://db.agr.br
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