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DESTAQUE

INDICADORES
PRODUTO

24 MESES
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7,73
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R$/@

94,00
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R$/Kg
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SUÍNO VIVO

CARCAÇA
SUÍNA

Varejo
R$/Kg
Atacado
R$/Kg

BOI

R$/@

MILHO

R$/Saca
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R$

7,10

7,50
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-

-

-

-

Tem maiores
9,70

-

-

9,50

9,80

11,00

11,40

-

-

10,60

11,00

158,45

247,50

313,80

312,45

300,25

37,89

58,97

92,56

97,06

90,47

3,96

5,36

5,72

5,63

5,38

Fonte: APCS | CSP

MERCADO
DE SUÍNOS
Apcs/BCSSP informa: Paulo Pereira Rangel - Bauru/SP venda de 400 suínos em R$
145,00/@ = R$ 7,73/Kg vivo condições bolsa, entrega na próxima segunda-feira.

APCS/BCSSP Informa: Marcelo Barrese- Bragança Paulista venda de 140 suinos em
R$ 145,00/@ = R$ 7,73/Kg vivo condições bolsa, entrega na próxima segunda-feira.
APCS/BCSSP Informa: Paulo Junqueira - São José do Rio Pardo/SP venda de 110 suínos
em R$ 145,00/@ = R$ 7,73/Kg vivo condições bolsa, entrega amanhã domingo.
Com essa venda o volume total até o momento é de 18.484 suínos.
Fonte: APCS | CSP

SANIDADE SUÍNA
Diversos países enfrentam atualmente graves problemas com PESTE SUÍNA AFRICANA (PSA).
A doença não afeta humanos, mas é altamente contagiosa e letal para os animais.
Ajude a manter o Brasil livre desta doença!

POLÍTICA
Em Cúpula da ONU, ministra Tereza Cristina defende reconhecimento
da diversidade dos sistemas produtivos de alimentos
Em vídeo, apresentado na Cúpula dos Sistemas Alimentares, ministra destacou a
construção de uma posição comum dos países das Américas sobre o tema.
Em mensagem gravada, a ministra Tereza Cristina (Agricultura, Pecuária e Abastecimento) participou nesta sexta-feira (24), da Cúpula dos Sistemas Alimentares, da
Organização das Nações Unidas (ONU). A ministra destacou o esforço dos países
das Américas na construção de uma posição integrada e alinhada sobre a produção
de alimentos na região.
“Sob a coordenação do IICA, logramos, nas Américas, o reconhecimento da diversidade dos sistemas produtivos e ressaltamos a necessidade de evitar visões prescritivas de sustentabilidade. Reforçamos a importância da ciência e da inovação como
base para as políticas públicas e para as regras e padrões sanitários”, disse no discurso, transmitido no evento, iniciado no dia 23.
Em julho deste ano, países da América definiram uma posição em torno de 16 mensagens-chave, apresentada na Pré-Cúpula, ocorrida em Roma. No documento “Principais mensagens no caminho para a Cúpula da ONU sobre Sistemas Alimentares
na perspectiva da agricultura das Américas”, os países ressaltam o papel insubstituível da agricultura, dos produtores rurais e dos trabalhadores dos sistemas
alimentares como elo imprescindível e central e que, sem produção agropecuária,
não há matérias-primas para serem transformadas em alimentos. As mensagens
também destacam a agricultura como uma atividade fundamental para erradicar a
pobreza, promover o desenvolvimento rural e proteger o meio ambiente.
A ministra ressaltou que o Governo Federal tem construído uma agenda de compromissos para desenvolvimento de um sistema alimentar mais produtivo, inclusivo e
sustentável até 2030, baseado em aumento da produtividade sem uso de novas
áreas e redução do desperdício de alimentos.
“Com base no nosso modelo de agricultura tropical, seguiremos expandindo a produção através de ganhos crescentes de produtividade e do uso racional dos recursos naturais. Assim, reduziremos a pressão pela incorporação de novas áreas à atividade produtiva. Trabalharemos ainda pela redução de perdas e desperdícios. E
promoveremos a alimentação saudável através da informação aos consumidores”,
disse a ministra, ressaltando que o país aderiu às iniciativas sobre Perdas e Desperdícios, Merenda Escolar e Pecuária Sustentável.
Nesta semana, o Mapa criou o Grupo de Trabalho de Enfrentamento a Perdas e Desperdício de Alimentos, que irá desenvolver estratégias, alinhadas à economia circular, para o aproveitamento integral dos alimentos e fortalecimento das ações de
redistribuição para redução do desperdício, por meio de recomendações de ajustes
regulatórios, estímulo e aprimoramento de programas sociais.
Na cúpula, Tereza Cristina defendeu que os países industrializados “assumam a responsabilidade de apoiar os mais vulneráveis” por meio de cooperações internacionais.
A ministra, junto com o secretário de Agricultura dos Estados Unidos, Tom Vilsack,
lançou a Coalizão sobre Crescimento Sustentável da Produtividade, que irá contribuir para eficiência do uso dos recursos produtivos e a disponibilidade de alimentos
a preços acessíveis.

Cúpula dos Sistemas Alimentares
Realizada em Nova York, nos Estados Unidos, a Cúpula foi convocada pelo secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, no contexto da Década de Ação para
alcançar os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável até 2030.
Os países participantes irão debater ações para agilizar o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável por meio da transformação dos sistemas
alimentares juntamente com a sustentabilidade. Serão debatidas cinco linhas de
ação: acesso universal a alimentação saudável, segura e sustentável, padrões de
consumo saudáveis e sustentáveis, produção em escala de alimentos positivos
para a natureza, promoção do sustento e distribuição de valor equitativa e construção de resiliência contra vulnerabilidades, choques e tensões.
Os resultados serão reunidos em uma declaração ao final do evento, coordenada
pelo Secretário-Geral da ONU.
Fonte: O Presente Rural

ACONTECE
Eventos

CHURRASCO COM CARNE SUÍNA JÁ É DE CASA
01 de Outubro de 2021 - às 10h00

CLIQUE AQUI PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES

MACROECONOMIA: O QUE ESPERAR DE 2022?
20 de Outubro de 2021 - às 15h30

IPVS 2022
21 a 24 de Junho de 2022

CLIQUE AQUI PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES

PORK EXPO
26 e 27 de Outubro de 2022 | Foz do Iguaçu, PR
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Fonte: APCS | CSP

Ferramentas da Qualidade – Final
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 verificação.
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 gráfica 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:

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.

EMPRESAS
ASSOCIADAS
Exemplo:

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.

Exemplo:

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.

AGRO FAZ BEM!

EXPEDIENTE
do Consórcio Suíno Paulista
Rua José Zibordi, 75 - Jardim
Cacilda | Espírito Santo do Pinhal, SP - CEP 13990-000
Cada vez mais as pessoas vêm buscando uma alimentação mais saudável e natural e, para
isso, frutas, verduras e hortaliças são indispensáveis.
Telefone: 55 [19] 3651-1233
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!
Presidente: Valdomiro Ferreira
Júnior - fj@apcs.com.br
Também estamos no Instagram! @agrofazbem_
Secretária Administrativa: Priscila S. B. Romão - consorciocompras@apcs.com.br
Ahh, e esse vídeo foi feito em linguagem especial para os kids, então se tiver crianças por
perto, não deixe
de mostrar
a elas!
Assistente Administrativa: Larissa
Lopes
- assistente5@apcs.com.br
Assistente Administrativa: Stella Souza - assistente1@apcs.com.br Fonte: Agro Faz Bem
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