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A Bolsa de Suínos do Estado de São Paulo “Mezo Wolters”, definiu pela manuten-
ção em sua referência no dia de hoje (28). Valores entre R$ 101,00 a R$ 103,00/@, 
respectivamente R$ 5,39 a R$ 5,49/Kg.

                   Fonte: APCS/CSP

Cadeia da Carne Suína Paulista discute biosse-
guridade
Oitava edição do Workshop & Bate Papo da APCS e CSP reuniu produtores, auto-
ridades e especialistas para reforçar as medidas de segurança contra doenças 
emergentes e reemergentes

Parte do público presente

A carne suína brasileira vive um bom momento, com exportações em alta e preços 
internos firmes, mas a cadeia precisa redobrar a atenção para manter e melhorar o 
padrão de sanidade da produção da proteína animal no Brasil. O diagnóstico foi apon-
tado nesta sexta-feira, em Campinas (SP), durante o 8ª Workshop & Bate Papo da Asso-
ciação Paulista dos Criadores de Suínos (APCS) e Consórcio Suíno Paulista, que discutiu 
as doenças virais que impactam no setor. O evento reuniu no Hotel Premium mais de 
cem produtores, pesquisadores, representantes de frigoríficos, da Defesa Sanitária de 
São Paulo e do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento MAPA).

Bancada reunida na abertura do evento

A Peste Suína Africana (PSA), doença altamente contagiosa e que exige o sacrifício dos 
planteis, já contaminou animais na Europa, Ásia e, principalmente, China, maior produ-
tor e exportador do planeta. Milhões de suínos já foram abatidos e o comércio interna-
cional mudou de rumo. O Brasil, que exporta para 160 países, foi um dos produtores 
beneficiados e deve bater o recorde de embarques externos neste ano. Porém, o pano-
rama exige muito trabalho para impedir a entrada da doença aqui, sem falar em outras 
enfermidades que podem reverter a atual situação positiva. Já foram registrados 64 
focos de Peste Suína Clássica (PSC) em estados do Nordeste, a apenas sete quilôme-
tros da zona livre de PSA. Quatorze estados são considerados livres de PSA sem vacina-
ção, área responsável por 95% da produção da proteína no Brasil. Uma suspensão total 
de exportações causada pela ocorrência do vírus pode causar prejuízos de R$ 5 
bilhões.    

“Realmente, vivemos uma situação paradoxal. Mas não se enganem. Precisamos unir 
ainda mais o esforço do serviço sanitário oficial e da iniciativa privada em nome da 
segurança do alimento. Estão chegando muitos animais importados ao Brasil, temos o 
problema dos javalis, a vacinação contra febre aftosa em bovinos está sendo retirada 
gradualmente, além da presença endêmica do PRRS (doença respiratória dos suínos) 
no Uruguai, nosso vizinho. Os riscos são muito grandes e temos um território imenso, 
com situações ambíguas, de moderna suinocultura e, ao mesmo tempo, regiões longín-
quas, sem qualquer cuidado sanitário”, afirmou Charli Beatriz Ludtke, Diretora Técnica 
da Associação Brasileira dos Criadores de Suínos (ABCS).

Charli Ludtke fazendo a paletra de abertura     Charli Ludtke recebendo certificado e mimo 
do evento             de Antônio Ianni

A entidade vem trabalhando intensamente, promovendo workshops em todas as regi-
ões produtoras e atuando diretamente no caso dos focos de PSC no Nordeste, onde 
milhares de animais já foram abatidos. Na região, ainda predominam o comércio de 
suínos vivos e transporte dos animais nas ruas, além de granjas de subsistência sem 
qualquer controle de doenças. Locais onde a retirada simples e pura da atividade não é 
econômica e socialmente possível. “Nos estados mais aparelhados e com produção 
industrial, segura, também há riscos por causa da ação de roedores, javalis, moscas e 
poucas propriedades com criação de subsistência”, alertou a Médica Veterinária e Dou-
tora da Universidade de São Paulo Masaio Mizuno, 54 anos de trabalho ininterrupto 
sobre doenças em suínos. Ela vem atuando ao lado da ABCS na difusão de boas práti-
cas sanitárias e analisou as sete doenças mais problemáticas para o segmento na atua-
lidade. 

“O perigo de doença sempre vai existir. O que precisamos é controle, biosseguridade e 
saber como agir quando uma enfermidade chegar. Ficar alertas a sinais nos animais, 
comunicar rapidamente e adotar as primeiras medidas de precaução de biossegurida-
de. E, em caso de dúvida, fazer a notificação. Também é urgente a necessidade de se 
criar um fundo privado para o controle e a erradicação da PSC no Brasil. É um trabalho 
que custa dinheiro”, explicou a diretora da ABCS.

Masaio Mizuno iniciou sua apresentação falando sobre como funcionam os organismos 
de vírus, bactérias e protozoários transmissores de doenças ao homem e aos animais, 
e sua relação com o meio ambiente e o clima. Reforçou que a postura clínica e labora-
torial diante de surtos e enfermidades não deve ser repetitiva porque os microrganis-
mos apresentam grande capacidade de adaptação a organismos e inimigos naturais ao 
longo do tempo. “Agora, de maneira geral, podemos ter certeza de que a viagem que os 
transmissores fazem pelo planeta não se dá pelo ar. A contaminação e infecção dos 
animais saudáveis ocorrem, usualmente, via carnes, resíduos, alimentos, contato físico 
do ser humano, ratos e moscas. 

Profª Masaio Mizuno palestrando                      Profª Masaio Mizuno recebendo certificado e  
              mimo de Pedro Gabone

“No caso da PSC, há vacina para prevenir a doença. E ela é uma das mais eficazes exis-
tentes, dentre todas. Já a PSA não tem cura, nem vacina. Portanto, criador, não fique 
divagando, pensando nas opções de enfermidades dentro da granja. Se observar com-
portamento estranho, comunique a autoridade imediatamente. O vírus da PSA tem 
rápida disseminação e alta mortalidade. E foco nas moscas e no rato. Não podemos 
bobear”, orientou Masaio. 

Arthur Felicio, da Coordenadoria de Defesa Agropecuária de São Paulo (CDA-SP), expli-
cou como funciona o processo de notificação de doenças e a importância da medida. 
“Você encontra casos de doenças hemorrágicas em estados como São Paulo, Paraná e 
Santa Catarina. Porém, as ações de contenção são precisas nessas áreas, bem articula-
das entre os elos da cadeia”, reforçou Arthur. Ele ainda falou dos principais desafios do 
MAPA para a Suinocultura do Brasil: criação de um Fundo Indenizatório, que funcione 
inclusive para os criadores de subsistência; fortalecimento da rede de vigilância de 
suídeos, incremento de notificações para criação de uma rotina de atendimento à sus-
peita; realização de exercícios simulados; biossegurança em granjas comerciais, fiscali-
zação do trânsito interestadual de suínos e limpeza de veículos transportadores.

Artur Felício palestrando                                     Artur Felício recebendo certificado e mimo de  
              Ovídio Sebastiani

Um debate entre os palestrantes e o público abriu o trabalho da tarde. O ponto que 
mais chamou a atenção foi a necessidade de se combater os focos de doenças nas 
granjas e aumentar os investimentos das autoridades para o controle nas áreas mais 
críticas. Na sequência, Masaio Mizuno voltou a falar das enfermidades mais comuns 
entre os suínos e Adriano Macedo Debiazzi , atual gerente do Programa Estadual de 
Erradicação de Febre Aftosa na CDA-SP, detalhou os principais pontos de ação do plano 
nacional (PNEFA), que prevê o fim da vacinação obrigatória até 2022 em todo o territó-
rio brasileiro.

Bancada durante o debate

Adriano Macedo Debiazzi palestrando         Adriano Macedo Debiazzi recebendo certifi  
               cado e mimo de Fábio Bressiani

O evento também contou com a participação de Maurício Martani, representante do 
MAPA; Thiago Rocha, da Federação de Agricultura do Estado de São Paulo (FAESP); 
Luciano Lagatta, Defesa Agropecuária do Estado de São Paulo, além de Izabel Muniz e 
Amilton Silva, da Associação de Médicos Veterinários Especialistas em Suínos (ABRA-
VES) de São Paulo. “Aqui, estão reunidos todos os elos da suinocultura paulista. Cada 
um de vocês é vital para agirmos com rapidez e impedirmos um surto. E todo o traba-
lho feito pelas autoridades estaduais, federais e as entidades como ABCS e APCS, é 
feito em benefício do criador. O assunto é muito grave”, falou o presidente da APCS, 
Valdomiro Ferreira Junior.

O líder classista ainda fez questão de relem-
brar que a APCS aguarda até hoje, há um ano, 
uma reposta das autoridades paulistas para 
uma proposta de regularização ambiental 
enviada pela entidade. “Não somos os donos 
da verdade, mas queremos participar do pro-
cesso porque é o nosso trabalho, temos esse 
direito”, reafirmou Valdomiro. E antecipou uma 
marca da gestão da Associação para 2020. 
“Vamos profissionalizar todas as atividades da 
APCS e do CSP. Já contamos com a Zootecnista 
Carolina Kikuchi, Coordenadora de Qualidade 
APCS | CSP, desde junho, atuando junto às 
fábricas de ração dos associados. E agora 
trouxemos a Médica Veterinária Eduarda 
Xavier para nossos quadros, justamente para 
refinar as questões que envolvem sanidade, 
protocolos, atuação ao lado dos órgãos regu-
ladores, apoio aos criadores paulistas”, refor-
çou o presidente da APCS | CSP.

A primeira edição do Workshop & Bate Papo da APCS e do Consórcio Suíno Paulista foi 
realizada em fevereiro e tratou do tema “A Suinocultura e o Meio Ambiente”. No segun-
do encontro, em março, o assunto foi “Fábrica de ração em uma granja de suínos”. O 
terceiro tratou de “O mercado da Cadeia Produtiva da Carne Suína”. No mês seguinte, a 
APCS debateu a ‘Sanidade suína e os reflexos na cadeia produtiva’. Depois, o outro 
workshop falou sobre ‘As regras sustentáveis para a suinocultura’. No sétimo encontro, 
o tema foi ‘A Suinocultura que nós queremos! Ou a que o consumidor deseja?’. A APCS 
promove um novo workshop no próximo dia 22 de novembro, também no Hotel Pre-
mium, em Campinas (SP), para discutir a Qualidade da Produção de Carne Suína em 
São Paulo e no Brasil.

            Texto: Ulisses Riba (Publique)
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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

28 A 30.07.2020| AVESUI
MEDIANEIRA, PR

ITAL

HOTEL PREMIUM

26.11.2019| SEMINÁRIO AUTOCONTROLE
CAMPINAS, SP

RECANTO CATARATAS THERMAS RESORT

21 e 22.10.2020 | PORK EXPO
FOZ DO IGUAÇU, PR

11.11.2019 | ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
CAMPINAS, SP

CAMPUS USP

07.11.2019 | 6º PORK DAY
PIRASSUNUNGA, SP

Clique no banner abaixo e confira a programação completade 2019
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