
Espírito Santo do Pinhal, SP - 29 de Maio de 2019

siga nas redes sociasINFOR
MATIVO
SUÍNO 
PAULISTA

MERCADO

PLANILHA DE COTAÇÕES

Fonte: APCS/CSP

PRODUTO

R$/@

R$/@

R$/saca

R$

134,17

3,26

60,0059,00

3,253,15

4,80 5,50

3,65

141,10

45,01

73,00 75,00

4,05 4,16

146,30

37,61

3,88

156,10

34,29

3,93

7,00

151,45

37,33

3,98

7,60

R$/kg

Varejo R$/kg

24 meses 12 meses 6 meses 1 mês

Suíno 
vivo

Carcaça
suína

Boi

Milho

Dólar

80,0079,00

4,164,11

6,00 6,50

35,01

85,00

4,53

93,00 95,00

4,96 5,07

6,60 7,056,50 6,80

29/05/2019

EMPRESAS ASSOCIADAS

GRANJAS ASSOCIADAS

FRIGORÍFICOS

EXPEDIENTE

Telefone 55 19 3651 - 1233

Informativo oficial da Associação Paulista de Criadores de Suínos e 
Consórcio Suíno Paulista
Rua José Zibor di, 75 - Jardim Cacilda
Espírito Santo do Pinhal / SP - CEP 13990-000

Presidente: V aldomir o Ferreira Júnior -  fj@apcs.com.br
Secretária Ex ecutiva: Priscila S. B . Romão - consorciocompras@apcs.com.br
Assistente Administr
Assistente Administrativa: Thaís Bugliani - assistente 2@apcs.com.br 

ativa: Larissa Lopes - assistente5@apcs.com.br

Web Design e Comunicação: Júlia Turganti - assistente3@apcs.com.br

TechnoFeed™ 

APCS © 2019 - Todos direitos reservados

MERCADO EXTERNO

Clique no banner abaixo e confira a programação completade 2019

NOSSA PROGRAMAÇÃO

SHERATON GRAN RIO HOTEL & RESORT

01.08.2019 E 02.08.2019| XVIII SNDS
RIO DE JANEIRO, RJ

MAIS INFORMAÇÕES

LAR Centro de Eventos

23 a 25.07.2019| AVESUI
MEDIANEIRA | PR

MAIS INFORMAÇÕES

ACONTECE

Realização: Parceria:

Recepção
Primeiro Período
Almoço à base de carne suína
Segundo Período
Encerramento

Inscrições restritas às granjas associadas e conso rciadas da APCS - CSP

Atenção: nos dias dos cursos, os inscri tos deverão levar consigo um
laptop para acompanhamento do conteúdo digital que será ministrado

Cronograma

Dias 24 e 31 de Maio | Hotel Premium, Campinas - SP

BOAS PraTICAS
DE FABRICacao

Curso de

08:00h
08:30h
12:00h
13:00h
17:30h

Instrutora: Carla Pellegrino

REPERCUTE

24.05.2019 - Workshop & Bate Papo: Sanidade 
e Prevenção
Veja os comentários de alguns dos palestrantes do último Workshop & Bate Papo pro-
movido pela APCS/CSP

Alessandro Crivellaro (Agroceres/Multimix)

Mariel Neves (Basetto Agro)

        
              Fonte: APCS/CSP

MAPA indica 30 frigoríficos à China
Seis dos estabelecimentos selecionados já foram vistoriados e aprovados

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) encaminhou na última semana à 
China a lista com os nomes de 30 frigoríficos brasileiros para exportar ao país. De acordo com a 
ministra, Tereza Cristina, a lista foi um dos acordos firmados com a Aduana chinesa durante a 
viagem.

Para a definição, a ministra se reuniu com a equipe técnica do ministério e com representantes 
de associações de exportadores de carnes para a escolha das empresas. Toda a documentação 
dos estabelecimentos foi repassada.

A ministra salientou que ficou acertada a indicação de vinte plantas, porém, por uma solicitação 
sua, ficou definido um número maior. "Eu pedi aos chineses, a GACC (Aduana da China) que eu 
tivesse a oportunidade de indicar 30 plantas, e não 20", afirma.

Tereza Cristina informou que não há data para a China informar quais e quantos serão os novos 
habilitados (Foto: reprodução)

Dos estabelecimentos selecionados, seis já foram vistoriados e aprovados pelos chineses, mas 
não habilitados. A lista traz plantas exportadoras de carnes bovina, de aves, suína e asinino. 
Atualmente, 16 exportadores de carne bovina estão habilitados pela China, nove de carne suína 
e mais de 35 de aves.

A ministra espera receber uma resposta no prazo de 30 dias. “Conseguimos fazer que a coisa 
caminhasse. Agora, eles vão examinar, está nas mãos deles”, ressalta Tereza Cristina.

               Fonte: MAPA, adaptado pela equipe Feed&Food.

Ministra diz que sanidade da produção agropecuá-
ria é prioridade para ampliar venda de carne
Em audiência pública na Câmara dos Deputados a ministra da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, Tereza Cristina, citou, entre as prioridades da pasta, a “sanidade da produção 
agropecuária”.

Na avaliação da ministra, a medida é fundamental para o acesso a mercados internacionais. A 
ministra acaba de voltar de viagem a países asiáticos, que, segundo ela, estariam “devastados 
pela peste suína”. Para ela, isso representará “uma janela de oportunidades” para a exportação 
de carne suína brasileira para esses países.

Tereza Cristina observou que Brasil ainda é líder no mercado global de carne, mas afirmou que 
a participação do País nesse mercado vem caindo ano a ano. Ela destacou que alguns países 
têm restrições à carne brasileira por conta de “casos isolados de vaca louca” – problema que 
atingiu especialmente os Estados Unidos.

Outra prioridade da pasta, segundo Tereza Cristina, é a segurança fundiária – nas palavras dela, 
“reduzir os conflitos e trazer segurança para quem vive no campo”. Além disso, promover a 
inovação agropecuária. “É um problema grave hoje a assistência técnica, que inexiste em muitos 
estados brasileiros, deixando o pequeno e médio produtor à margem da evolução tecnológica”, 
acrescentou.

               Fonte: Agência Câmara Notícias

OIE lança iniciativa global para combater peste 
suína africana

A OIE – Organização Mundial de Saúde Animal, salientou na 87ª Assembleia Geral dos 
Delegados Nacionais da OIE em Paris a importância da cooperação internacional para controlar 
a Peste Suína Africana (PSA). A OIE propôs a utilização dos GF-TADs (Global Framework for the 
Progressive Control of Transboundary Animal Diseases) para “desenvolver, melhorar e 
harmonizar parcerias e coordenação a nível nacional, regional e internacional”.

A função de GF-TADs é prevenir, detectar e controlar doenças animais transfronteiriças, levando 
em consideração suas dimensões regionais. Espera-se que ajude a coordenar grupos regionais 
europeus de especialistas na doença que existem sob o guarda-chuva dessa plataforma desde 
2014, bem como grupos que recentemente foi criado na Ásia e nas Américas.

A OIE estabelecerá um programa de trabalho nos próximos meses em colaboração com a FAO, 
levando em consideração as iniciativas regionais já existentes. A organização delineou algumas 
áreas que os membros deveriam se concentrar para combater a doença.

Conforme a OIE, “dadas as repercussões socioeconômicas globais da peste suína africana, 
controlar a doença é de alta prioridade para todos os países afetados e também para aqueles 
livres da doença. É por esta razão que a OIE solicita aos seus países membros para garantir a 
implementação de padrões e práticas efetivas no controle da Peste Suína Africana”.

Os focos das ações incluem: programas para prevenção, detecção e intervenção precoces e 
políticas de compensação; medidas de biossegurança; rastreabilidade de animais e controles 
de transporte; monitoramento oficial eficaz; manejo de populações de suínos selvagens; abate 
em conformidade com o bem-estar animal, regras para eliminação segura de produtos animais 
contaminados; melhoria na colaboração entre instituições e entre países, programas de 
formação contínua e sensibilização.

A OIE acrescentou: “Devido à complexa epidemiológica da peste suína africana, não é possível 
controlá-la sem uma resposta coordenada dos diferentes setores envolvidos. Além dos Serviços 
Veterinários, isso inclui autoridades de controle de fronteiras, a indústria de produção de suínos, 
universidades, organismos de gestão florestal, caçadores, associações, organizações turísticas e 
organizações de transporte de animais. Comunicação clara e transparente é é essencial para 
que todos esses atores compreendam plenamente seus papéis e responsabilidades na 
implementação das medidas necessárias ”.

A OIE também lembrou aos Países Membros da importância de relatar a doença através do 
Sistema de Informação de Saúde Animal (WAHIS), para ajudar a construir um quadro completo 
da situação. Entre 26 de abril e 9 de maio de 2019, 1.322 surtos estavam em andamento e 157 
novas notificações foram enviadas à OIE através da plataforma WAHIS.

                 Fonte: Global Meat News
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Tito Lívio Pacheco de Araçoiaba da Serra Granja Paineira venda de 160 suínos 
em R$ 94,00/@ A VISTA entrega amanhã quinta (30).

Susana Twijsel de Holambra venda de 360 suínos em R$ 95,00/@ condições 
bolsa entrega amanhã (30).

                    Fonte: APCS/CSP

BOLSA DE SUÍNOS DE SÃO PAULO
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https://www.avesui.com/
http://www.apcs.com.br/_ARQUIVOS/calendario.pdf
https://youtu.be/rAMezvQgTVA
https://youtu.be/bpIVfNnu5VQ

