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A Bolsa de Suínos do Estado de São Paulo, optou por não divulgar a refe-
rência de preços, diante do mercado conturbado no momento. Hoje apa-
rece até dez reais de diferença entre o mínimo e máximo. 
Lembrando a todos que na primeira semana de maio do corrente ano, 
iniciamos o realinhamento de preços, em função do próprio mercado e 
pelos preços praticados na época estavam totalmente defasados em rela-
ção ao custo de produção. Por sete semanas consecutivas, realinhamos 
nossos preços e foi uma luta em realinhar R$ 15,00 em sete semanas. 
Agora em apenas duas semanas e meia o mercado demonstra um desar-
ranjo.

                Fonte: APCS/CSP
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Ração representa cerca de 80% do custo total 
de uma granja, diz veterinário
Em palestra realizada no Workshop & Bate-Papo – Regras de Sustentabilidade em 
Campinas (Hotel Premium), na última sexta-feira, 26 de julho, o veterinário e autor de 
livro, manuais e cartilhas na área de suinocultura, Stefan Rohr, afirmou que a ração 
(milho e farelo de soja) tem um impacto em torno de 80% no custo de produção de 
uma granja de suínos e, por isso, deve-se redobrar a atenção à fábrica de ração na 
propriedade. “É preciso, sim, cuidar melhor da fábrica de ração a fim de que o produ-
to acabado seja de melhor qualidade, propiciando assim a redução de custos e a 
satisfação do animal, que é o cliente principal da granja. Tendo alimento de qualida-
de, o suíno terá segurança alimentar e, automaticamente, um desempenho melhor”. 
No evento promovido pela Associação Paulista de Criadores de Suínos (APCS) em 
parceria com a Associação Brasileira de Criadores de Suínos (ABCS) e o Sebrae, o 
tema de sua palestra foi “Boas Práticas de Fabricação”.
Atualmente, uma das maiores preocupações das fábricas de rações é produzir o 
melhor alimento para que os animais possam desempenhar todo potencial zootécni-
co aliado às técnicas qualificadas de manejo. Sabe-se que todo alimento produzido é 
formulado com base em metas de desempenho de cada lote, fase e objetivo, portan-
to é de fundamental importância garantir que o que está contemplado na formula-
ção esteja disponível para consumo dos animais. Porém, esta não é uma tarefa tão 
simples assim. Para que o suíno tenha um alimento de qualidade, segundo Stefan 
Rohr, o produtor deve dar atenção às etapas da produção, como moagem, pré-mis-
tura, mistura, verificação de variação dessa mistura e um bom controle de estoque.     
Outro aspecto importante abordado em sua palestra foi em relação ao controle de 
pragas, citando os 4 As (abrigo, acesso, água e alimento). “É um item importante na 
fábrica de ração, é preciso haver o controle dos 4 As. Por exemplo: alimento não 
pode ficar espalhado pelo chão para evitar que a praga se alimente; deve-se colocar 
tela em janela ou em qualquer abertura e manter o portão fechado; eliminar goteira, 
se houver; e não acumular resíduo dentro da fábrica para evitar favorecer a reprodu-
ção da praga e proporcionar esconderijo a ela”. 

Legislação
Stefan Rohr também destacou a importância de o produtor se informar sobre as 
legislações trabalhista e ambiental para evitar problemas legais com sua atividade.  
“O que falei das boas práticas de produção está baseado na legislação e a instrução 
normativa 14, por exemplo, fala do uso de antibióticos. Quando o animal estiver 
doente, é necessário prescrever medicamento através de um veterinário, que fica 
responsável por essa medicação. A IN 14, com a qual todo mundo agora está preo-
cupado, é apenas uma legislação que dá o roteiro do que tem de se fazer em caso 
de o produtor utilizar medicamento na ração que, em algum momento, será neces-
sário. Independentemente da legislação, vamos dar mais atenção à fábrica de ração, 
vamos agir proativamente e buscar informação de fonte oficial”.

“Sustentabilidade na suinocultura  começa 
com a sustentabilidade econômica” 
O veterinário e presidente da Comissão da Suinocultura da Federação da Agricultura 
e Pecuária de Goiás e da Comissão Nacional de Aves e Suínos da Confederação Na-
cional de Agricultura, Iuri Machado, disse que a sustentabilidade na suinocultura 
começa com a sustentabilidade econômica. “Isso é o básico de tudo. Se a gente falar 
em sustentabilidade econômica, não há como dissociar da compra de insumos, que 
representa em torno de 80% do custo de produção, então é muito importante que o 
produtor esteja atento ao mercado de grãos, não só de suínos, para poder saber 
quando comprar antecipadamente. Ele deve conhecer bem seu custo de produção 
para poder saber até que ponto negociar o valor do milho, do farelo de soja, ou seja, 
saber o momento certo para comprar esses insumos. Digo que produzir suíno é 
transformar grão em carne”.
Iuri Machado citou que nos EUA, por exemplo, estima-se uma provável frustração 
com a safra de grãos, o que pode pressionar para cima os preços dos insumos no 
mercado internacional. “Como o Brasil concorre com os EUA na exportação de grãos 
e a nossa deve aumentar em relação aos anos anteriores, os preços dos grãos 
podem aumentar no mercado interno”.
Iuri falou no Workshop & Bate-Papo – Regras de Sustentabilidade em Campinas 
(Hotel Premium), na última sexta-feira, 26 de julho, promovido pela Associação Paulis-
ta de Criadores de Suínos (APCS) em parceria com a Associação Brasileira de Criado-
res de Suínos (ABCS) e o Sebrae.  O tema foi “Gestão na Suinocultura com Foco na 
Sustentabilidade: Uso Racional de Recursos, Biosseguridade e Eficiência de Produção 
e de Custos”.
Segundo Iuri, além da sustentabilidade econômica, há a questão da biosseguridade. 
“Esse assunto é muito importante atualmente porque existe o problema da peste 
suína africana na China e, como temos uma região não livre da peste suína clássica 
no Brasil, temos de ter muito cuidado com veículos que vêm dessa região, com trân-
sito de materiais que vêm de lá. Cada produtor tem de tomar cuidado com sua 
granja, restringindo visitas, adquirindo reprodutores e animais de origem idônea e 
mantendo as medidas sanitárias (lavagem, limpeza e desinfecção) normais para que 
o rebanho fique livre das principais doenças”. 

Bem-estar animal 
O bem-estar animal vem sendo discutido no país há uns 10 anos e a legislação exis-
tente, segundo Iuri, é genérica, bem simples, fala de boas práticas de produção, mas 
não detalha —no caso da suinocultura— quais são os manejos específicos e as con-
dições estruturais importantes do ponto de vista fisiológico que promoveriam o bem-
-estar animal. “Essa normativa já foi discutida através da portaria 195 do Ministério 
da Agricultura e está praticamente pronta. Agora, depende de alguns trâmites dentro 
do Ministério da Agricultura. Ela estabeleceu prazos até dilatados para adaptações 
das granjas já estabelecidas e as novas entrariam nas regras dessa normativa. É 
importante que o setor tenha logo uma normatização que seja condizente com a sua 
realidade para evitar insegurança jurídica. Muitas vezes, o Ministério Público, por não 
conhecer em detalhes como é um sistema de produção, pode considerar um deter-
minado manejo como maus-tratos, quando a gente sabe que, muitas vezes, é um 
manejo necessário e que é praticado em outros países que já adotam uma legislação 
do bem-estar animal”.

            

Eliminar fatores que gerem stress  é avanço 
no bem-estar animal
No Workshop & Bate-Papo – Regras de Sustentabilidade realizado em Campinas 
(Hotel Premium), na última sexta-feira, 26 de julho, a doutora em medicina veteriná-
ria e diretora técnica comercial da Associação Brasileira de Criadores de Suínos 
(ABCS), Charli Ludtke, destacou a importância de o produtor evitar fatores que gerem 
stress no animal dentro da granja, como temperatura elevada e falta de ventilação e 
de limpeza.
O tema de sua palestra foi “Aplicabilidade das Boas Práticas e Bem–Estar na Suino-
cultura Fomentada pelo Ministério da Agricultura”. O evento foi promovido pela Asso-
ciação Paulista de Criadores de Suínos (APCS) em parceria com a Associação Brasilei-
ra de Criadores de Suínos (ABCS) e o Sebrae.  
Buscar proporcionar um ambiente mais tranquilo, menos aversivo é bom tanto para 
as pessoas quanto para os animais, disse ela. “O stress vai gerar a liberação de corti-
sol (hormônio) que vai baixar a imunidade e, por consequência, os animais vão adoe-
cer mais. Então, é preciso evitar todos os fatores que causem stress”.
Outro ponto a ser levado em consideração na prática do bem-estar animal é o enri-
quecimento ambiental, ou seja, colocar objetos para o suíno manipular, ter atividade 
para passar o tempo. 

Imunocastração
Charli Ludtke especificou também outro item na busca do bem-estar animal, que é a 
substituição da castração sem anestesia, que gera dor, pela imunocastração (técnica 
inovadora e alternativa à tradicional castração cirúrgica comum nas granjas de todo o 
Brasil, que apresenta melhorias cientificamente comprovadas na qualidade da carca-
ça suína, além da garantia de uma carne livre do chamado “cheiro de macho”, o odor 
sexual dos animais inteiros) ou castração sem anestesia, sempre nos primeiros dias 
de vida do animal.
Outro aspecto que deve ser levado em conta nas granjas, frisa ela, é a substituição 
da criação em gaiola por criação em grupo, facilitando assim a circulação das matri-
zes. “Como são gregárias, elas gostam de andar em grupo, ter um espaço, uma baia 
para poder caminhar, é uma prática muito importante”. 
Antibióticos
A palestrante também abordou a questão dos antibióticos. “É necessário trabalhar o 
uso prudente e consciente de antibióticos na suinocultura, precisamos preservar a 
eficácia desses medicamentos para fins de tratamento e como fazer isso? Trabalhar 
mais a biosseguridade na granja, com manejos básicos de limpeza, procurando redu-
zir os fatores que possam ser veiculadores de doenças. É importante também substi-
tuir o uso de antibióticos como promotores de crescimento e isso se consegue tra-
balhando o preventivo e a biosseguridade na granja, que vai bloquear qualquer 
doença. Temos de estar com esses procedimentos muito bem estabelecidos de bios-
seguridade em granja, que não é lugar de visitação, é unidade de produção, por isso 
deve-se restringir ao máximo a circulação de pessoas porque podem veicular pató-
genos —apenas as pessoas que trabalham na granja devem circular por lá. A obser-
vância dessas ações pode resultar em bom desempenho e bons índices zootécnicos 
e de produtividade. Isso é salutar para as pessoas e os animais, ou seja, uma só 
saúde e um só bem-estar, o que agrega valor ao produto sem causar impacto am-
biental”.

Evento da APCS reúne o presidente e o vice da  
Frente Parlamentar do Agronegócio Paulista 
da Alesp
A convite do presidente da Associação Paulista de Criadores de Suínos (APCS), Valdo-
miro Ferreira Júnior, o presidente da Frente Parlamentar do Agronegócio Paulista na 
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, o deputado estadual Itamar Borges 
(MDB), e o vice Fernando Cury (PPS), também deputado estadual, participaram do 
Workshop & Bate-Papo – Regras de Sustentabilidade realizado em Campinas (Hotel 
Premium), na última sexta-feira, 26 de julho. O evento foi promovido pela APCS em 
parceria com a Associação Brasileira de Criadores de Suínos (ABCS) e o Sebrae.  
Itamar Borges e Fernando Cury parabenizaram a diretoria da APCS pela realização do 
encontro e colocaram-se à disposição da entidade para fazer a interlocução com o 
governo estadual e com a própria Alesp visando fortalecer o agronegócio paulista.
A Frente Parlamentar reúne 38 entidades do agronegócio e, de acordo com Itamar, 
ela “abraça as demandas do setor”. Citou o esforço para que a Cetesb (Companhia 
Ambiental do Estado de São Paulo) aprove o plano de ações apresentado pela APCS 
a fim de conseguir o licenciamento ambiental para os produtores. “Haverá uma reu-
nião com a Cetesb no final de agosto e vamos pedir que ela estabeleça um prazo 
para dar uma resposta”.
Outra demanda do agronegócio é a devolução do crédito do ICMS (Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e Serviços) aos exportadores para ser utilizado na com-
pensação de débitos fiscais. “O governador, o vice e o secretário da Fazenda estão 
sensíveis a esse problema, faltando agora uma definição técnico-jurídica para o seu 
equacionamento”.
Outra reivindicação da suinocultura é o estabelecimento legal de normatização para 
as fábricas de ração. “Estamos juntos nessa luta para fortalecer o setor, que pode 
crescer ainda mais no estado de São Paulo”.

APCS é parceira
Fernando Cury salientou que a APCS é parceira da Frente Parlamentar do Agronegó-
cio Paulista e reforçou a disposição em lutar em prol da categoria. “Nosso objetivo é 
buscar uma forte interlocução com o governo estadual e com a Alesp, levando as 
demandas da suinocultura”.
Segundo ele, tramitam na Alesp mais de 70 projetos que podem impactar o agrone-
gócio direta ou indiretamente. “A Frente Parlamentar está preparada para discutir 
todos esses projetos para que não tenham impacto negativo no setor”.  

          Textos: Luis Fernando Peres

Workshop & Bate Papo APCS - Produzir suínos 
é transformar grãos em carne
 
Sexta edição do tradicional evento da suinocultura brasileira discutiu as 
regras sustentáveis para o segmento e sediou uma jornada inédita do Fórum 
Paulista do Agronegócio (FPA)
 
Atenção total com a sustentabilidade do negócio e a qualidade da carne e dos proces-
sos da cadeia produtiva. Estes são os dois principais desafios da produção de carne 
suína no Brasil, eleitos durante os debates realizados nesta sexta-feira, dia 26, em 
Campinas (SP), na sexta edição do ‘Workshop & Bate Papo’ promovido pela Associação 
Paulista de Criadores de Suínos (APCS) e Consórcio Suíno Paulista (CSP), com apoio da 
Associação Brasileira dos Criadores de Suínos (ABCS).
 

 
O evento reuniu mais de cem participantes no Hotel Premium, entre gerentes, encarre-
gados e proprietários de granjas filiadas à associação e ao consórcio, representantes 
da ABCS e profissionais de empresas ligadas ao setor. E ainda sediou pela primeira vez, 
como entidade, uma jornada do Fórum Paulista do Agronegócio (FPA), iniciativa criada 
neste ano e que envolve 38 entidades, trabalhando atualmente na apresentação e 
aprovação de 73 projetos de lei, que tratam basicamente de embalagens, rotulagem e 
bem estar animal.

O estado de São Paulo possui o maior PIB (Produto 
Interno Bruto) do Agro Brasil, com 20% do total, e 
é líder nas exportações do agronegócio e na pro-
dução de itens como cana-de-açúcar, frutas, café, 
amendoim, entre outros.
Ainda prestigiaram o workshop Roberto Betan-
court (Diretor da Federação das Indústrias do 
Estado de São Paulo – FIESP) e Ariovaldo Zani, 
respectivamente presidente e vice-presidente 
executivo do Sindicato Nacional da Indústria de 
Alimentação Animal (Sindirações); Ariel Antonio 
Mendes, diretor de relações institucionais da Asso-
ciação Brasileira de Proteína Animal (ABPA); Fran-
cisco Jardim, ex-superintendente do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e 

ex-secretário da Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo; José Ovídio 
Sebastiani, presidente da Associação dos Estabelecimentos com SISP e Aderidos ao 
SISBI/POA (ASSESISP), e Gustavo Melo Reis, do Serviço Brasileiro de Apoio à Pequena e 
Micro Empresa (Sebrae).
 
O Workshop & Bate Papo contou com três palestras ao longo do dia. A primeira apre-
sentação foi do Médico Veterinário e Consultor Stefan Rohr, que tratou das “Boas Práti-
cas de Fabricação”. Ele detalhou todos os procedimentos que devem marcar a ativida-
de de uma fábrica que fornece ração para a própria granja. A legislação que normatiza 
o funcionamento da unidade, as questões trabalhistas e ambientais, limpeza, cuidado 
com os equipamentos, atenção aos resíduos e à contaminação, manutenção de um 
rigoroso controle integrado de pragas e adoção de padrões de rastreabilidade. “Temos 
que buscar informação o tempo todo. Com o nutricionista da granja e nos trabalhos 
técnicos, como as cartilhas da ABCS. O grande beneficiado, depois que tomarmos 
todos os cuidados, é o suíno. Afinal, a ração foi idealizada e feita para ele. E é ele o 
vetor do negócio”, resumiu Stefan Rohr.

 
Na sequência, Iuri Machado, Presidente da Comissão Nacional de Aves e Suínos da 
Confederação Nacional de Agricultura e Pecuária (CNA), tratou da “Gestão na Suinocul-
tura com foco na sustentabilidade, uso racional de recursos, biosseguridade e eficiên-
cia de produção e de custos”. Ele destacou os princípios econômicos, sanitários e am-
bientais que marcam a elaboração da cartilha ‘Novos caminhos na Suinocultura’, da 
ABCS. Abordou a questão do milho, grão fundamental na alimentação dos animais, 
sanidade das propriedades e legislação. “Penso que o milho vai ter um mercado está-
vel neste ano, mas com momentos de volatilidade. Logo, o suinocultor precisa ficar de 
olho no custo de produção”, alertou. Ao analisar a questão de biosseguridade interna e 
externa, fez uma advertência. “O problema não é se uma doença vai entrar em nosso 
país e sim quando e o que fazer quando ela entrar. O criador tem que perguntar a si 
mesmo se a granja dele já tem tudo, mesmo. Precisamos trabalhar com status sanitá-
rio, investir mais em transporte melhor, fazer checagem ininterruptamente, ter contro-
le de pragas. Controle de tudo. Definir protocolos, orientar, auditar e intervir”, reforçou.
 
Por fim, Iuri tratou de dejetos, destinação, compostagem, incineração e biodigestores. 
“Dejeto não é problema, é um insumo primordial para várias atividades. Que se trans-
forma em energia e fertilizante. E podem ser utilizados em várias culturas agrícolas. Por 
isso, a granja deve pedir a ajuda de um engenheiro agrônomo”, aconselhou. E ainda 
orientou que o Brasil precisa ficar atento ao mercado internacional. “Realmente, a 
China vai demandar um volume gigantesco de carne suína, mas o mercado é dinâmico. 
A Rússia está se tornando auto-suficiente, a Argentina já começou a exportar. E temos 
que investir no mercado interno porque há brechas de consumo, principalmente 
porque a carne bovina vai se tornar cada vez mais um produto caro”, concluiu.
 
Logo após este momento, a APCS entregou um prêmio ao gerente da Granja Semesa 
Juarez Morgan, que foi o primeiro a fazer a inscrição para participar da sexta edição do 
evento. “Temos aqui presentes 25 empresas ligadas ao segmento e 24 granjas de São 
Paulo. O que só reforça o peso que nossa cadeia produtiva tem no agronegócio do 
Estado e do Brasil”, afirmou Valdomiro Ferreira Junior, presidente da APCS.

O fim da manhã foi marcado pelo debate dentro da apresentação da Frente Parlamen-
tar do Agronegócio Paulista (SPAGRO), capitaneada pelos deputados Itamar Borges e 
Fernando Cury, respectivamente presidente e vice-presidente da Frente, que foi criada 
em abril e hoje conta com setenta dos 94 deputados estaduais. A mesa redonda espe-
cial ainda reuniu Sérgio Murilo, representando o deputado federal Arnaldo Jardim; Ariel 
Antonio Mendes, como Coordenador do Fórum; o coordenador da Defesa Agropecuá-
ria de São Paulo, Eduardo Soares de Camargo, e o representante da superintendência 
paulista do MAPA, Danilo Tadashi.

 

“Estamos atuando na proteção e manutenção da segurança sanitária e produtiva do 
segmento no estado. Estamos ao lado da APCS, numa sintonia total de agendas. 
Vamos seguir lutando pela imagem de nosso segmento. Pelas causas que são caras ao 
Agro, como controle dos javalis, transporte de animais vivos, respeito à produção sus-
tentável, investimentos em estrutura e logística. Contem com a gente ao lado de 
vocês”, exaltou Itamar Borges. “Estamos ao lado do Agro de São Paulo. Vivemos um 
ótimo momento, de sinergia total com a Secretaria de Agricultura e o Governo do 
Estado. Queremos conhecer as demandas e ansiedades das entidades como a APCS”, 
afirmou Fernando Cury. “Quero parabenizar toda a equipe da associação paulista. 
Vocês estão fazendo um grande trabalho para a suinocultura paulista. Um evento de 
altíssimo nível”, elogiou Sergio Murilo.
 
Encerrando a cerimônia da Frente Parlamentar, o presidente da APCS ressaltou que 
ainda é preciso alcançar um patamar de boa comercialização da carne suína. E cuidar 
meticulosamente da sanidade das granjas. “Corremos riscos e temos a obrigação de 
ficar vigilantes nas nossas propriedades. Estamos evoluindo e investindo com muitas 
dificuldades. Precisamos continuar lutando, negociando e contamos com o auxílio da 
FPA em São Paulo”, pregou Valdomiro Ferreira Junior.
À tarde, foi realizada a terceira palestra, de Charlie Ludtke, ex-Coordenadora do MAPA 
e atual Diretora Técnica da ABCS. Ela falou sobre a “Aplicabilidade das boas práticas e 
bem-estar na suinocultura, fomentada pelo MAPA”. Principalmente no quesito uso 
prudente e racional de antibióticos na produção. Até 2050, as doenças que mais vão 
matar humanos serão as infecções, por causa da perda de eficácia dos antibióticos, 
notadamente na Ásia e África. “Se fizermos nosso dever de casa direitinho, nossa carne 
vai continuar saudável e com boa penetração nos mercados do mundo inteiro. Promo-
ver protocolos específicos. Tenho? Onde quero chegar? Como está a nota da minha 
granja, o vestiário, banho do pessoal, etc.”, sugeriu.
 

Já sobre bem-estar animal, o principal desa-
fio é a gaiola para gestantes, mas também 
há críticas e movimentação para superar 
manejos como corte de rabo, transporte e 
superlotação. Charlie Ludtke explicou as 
normas e as datas vigentes nos principais 
países produtores da Europa e América do 
Norte e os pontos fundamentais que cons-
tam da normativa que foi elaborada pelo 
MAPA para os suinocultores nacionais, que 
vêm aderindo espontaneamente às novas 
mudanças. “BEA significa pensar em todas as 
etapas da produção, não só na granja. Bem-
-estar é gradativo, passo a passo. Carcaça 
sadia, de qualidade, sem lesão, com carne 
macia, de boa cor é o que desejamos. É bom 
para todo mundo e todos devem fazer a sua 

parte. Não podemos fazer o trabalho de hoje com os métodos de ontem e sermos a 
suinocultura do amanhã”, acrescentou a diretora da ABCS.
 
Para encerrar o workshop, o público pode fazer perguntas para os três palestrantes do 
dia. Eles falaram sobre os ataques de javalis, a realização de eventos no Brasil diante 
do surto de Peste Suína Africana (PSA), a caça legal de animais selvagens, entre outros. 
“Ficamos sempre pensando e estudando maneiras de ajudar os empresários. Nossos 
recursos são públicos. Vêm das grandes empresas para ajudar as pequenas, com fatu-
ramento de até R$ 4 milhões. Chegamos a dar subsídios de até 70% para micro produ-
tores. Procurem a gente. Foi uma aula estar aqui e sempre marcamos presença em 
outros eventos da suinocultura brasileira”, concluiu Gustavo Melo Reis, do Sebrae (SP). 
Os participantes ainda aproveitaram um almoço à base de carne suína e integraram 
uma reunião exclusiva sobre a comercialização e os preços da carne para a semana 
que vem. A próxima edição do Workshop & Bate Papo APCS – CSP vai ser realizada no 
dia 23 de agosto.
 
O Hotel Premium fica na Rua Novotel, 931, no Jardim Nova Aparecida, em Campinas 
(SP). E as inscrições dos interessados podem ser feitas pelo site www.apcs.com.br

            Texto: Ulisses Riba

ACONTECEU

Parte do público presente

Matheus Bressiani e Iuri MachadoStefan Rohr e José Ovídio Sebastiani

Gustavo Melo Reis

Deputado Federal Itamar Borges

Deputado Estadual Fernando Cury

Danilo Tadashi, Chefe da Divisão de Defesa
Agropecuário

Eduardo Camargo, Coordenador da Defesa
Agropecuária

Charli Ludtke e Olinto Arruda

Ariel Mendes, Coordenador do Fórum do 
Agronegócio Paulista

Sérgio Murilo H. da Cruz, Assessor do
Deputado Federal Arnaldo Jardim

Valdomiro Ferreira Júnior, Presidente da
APCS/CSP

http://www.apcs.com.br
https://www.twitter.com/suinopaulista
https://www.facebook.com/suinopaulista
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RECANTO DAS CATARATAS, THERMAS RESORT  & CONVENTION

11.09.2019 e 12.09.2019 | PORK EVENT
FOZ DO IGUAÇU, PR

MAIS INFORMAÇÕES

MAIS INFORMAÇÕES

ACONTECE

A Associação Brasileira dos Criadores de Suínos (ABCS) tem o 
prazer de convida-lo para participar do XVIII Seminário Nacional 
de Desenvolvimento da Suinocultura (SNDS), que acontecerá 
nos dias 01 e 02 de agosto, no Sheraton Grand Rio Hotel & 
Resort, no Rio de Janeiro/RJ.

Considerado um dos encontros mais estratégicos da cadeia de 
suínos, o SNDS é um evento itinerante que a cada dois anos 
reúne líderes, especialistas e profissionais de diversos setores 
da cadeia produtiva para debater as mais recentes tendências 

mundiais e nacionais, na busca de prever os desafios futuros, desenvolvendo estraté-
gias para superá-los e encontrar oportunidades em um mercado cada vez mais dinâmi-
co e competitivo. 

São três tipos de pacote (individual, casal e duplo) disponíveis que incluem os seguin-
tes itens:

• Inscrição com programação completa do seminário;

• 1 diária (1 para 2 de agosto) no Sheraton Grand Rio Hotel & Resort;

• Transfer do aeroporto para hotel e vice-versa;

• Alimentação exclusiva no hotel durante os dias do evento;

Maiores informações como a programação completa, os palestrantes e a inscrição 
junto com os valores estão disponíveis em www.snds.com.br

Qualquer dúvida, a equipe da ABCS está à disposição para atendê-lo.

SHERATON GRAN RIO HOTEL & RESORT

Marcelo Lopes, Presidente da ABCS, faz convite para o XVIII SNDS

01.08.2019 E 02.08.2019| XVIII SNDS
RIO DE JANEIRO, RJ

MAIS INFORMAÇÕES

IV Encontro ABRAVES –SP define tema status 
sanitário: ferramentas para manutenção do 
nosso maior patrimônio
O IV Encontro Técnico da Abraves –SP, que vai acontecer no próximo dia 10 de 
setembro, anunciou “Status Sanitário: Ferramentas para manutenção do nosso maior 
patrimônio” como tema da edição deste ano. O programa técnico do evento será 
dividido entre os painéis Situacional e Mitigação de Riscos, onde especialistas de 
renome internacional vão debater o atual cenário de biossegurança da suinocultura 
brasileira, medidas de controle e prevenção de disseminação de patógenos em pro-
priedades rurais, além de destacar as mais recentes ferramentas para manter eleva-
do o status sanitário privilegiado da suinocultura brasileira.

O atual quadro de doenças emergentes e reemergentes em rebanhos de todo o 
mundo levou a um aumento exponencial das discussões sobre o tema biosseguran-
ça do nosso plantel, por isso a Abraves – Regional São Paulo (Associação Brasileira de 
Veterinários Especialistas em Suínos) vai realizar um dia inteirinho para debater 
forças e fragilidades da nossa biossegurança, traçando assim um panorama do 
nosso quadro e destacando as ferramentas mais eficientes na mitigação de riscos, 
defendeu a médica veterinária e presidente da Abraves – Regional SP, Izabel Muniz. 
“Em meio a tantas discussões, observamos que muitos profissionais da área ainda 
têm muitas dúvidas, assim decidimos trazer especialistas do Brasil e do exterior para 
uma rodada de discussões”, afirmou.

O IV Encontro Técnico da Abraves –SP vai ser realizado no auditório do Instituto de 
Zootecnia (IZ), de Nova Odessa, no interior de São Paulo. Outras informações sobre o 
IV Encontro Técnico Regional Abraves SP estão disponíveis no site http://abravessp.-
com.br, ou podem ser obtidas pelo e-mail abraves.sp@hotmail.com.

Apoio
O IV Encontro Técnico da Abraves –SP já tem o patrocínio confirmado de algumas das 
mais importantes empresas da suinocultura mundial, como APC, Bayer, MCassab, 
MSD Saúde Animal, Polinutri, Trouw Nutrition e Yes.

O encontro também tem o apoio institucional da APCS (Associação Paulista de Cria-
dores de Suínos) e parceria de divulgação com algumas das principais mídias do 
agronegócio brasileiro, como o portal Suino.com, a revista AgroRevenda e o jornal O 
Presente Rural.

Serviço:
IV Encontro Técnico Regional Abraves SP
Data: 10 de setembro de 2019
Horário: das 7h30 às 17h30
Local: Auditório do Instituto de Zootecnia (IZ/Apta) – Nova Odessa, SP
Endereço: Rua Heitor Penteado, 56, Centro, Nova Odessa, SP
Informações: http://abravessp.com.br
E-mail: abraves.sp@hotmail.com

Foto: Izabel Muniz, presidente da Abraves – Regional SP
Fonte: Assessoria de Imprensa/Márcia Midori

AUDITÓRIO DO INSTITUTO DE ZOOTECNIA (IZ/APTA)

10.09.2019| IV ENCONTRO ABRAVES
NOVA ODESSA, SP

SP-AGRO discute regras sustentáveis em 
workshop em Campinas
O Encontro aconteceu, nesta sexta-feira, 26 de julho, na cidade de Campinas em São 
Paulo, nas dependências do Hotel Premium, na edição de 2.019 do Workshop & Bate 
Papo, organizado pela Associação Paulista de Criadores de Suínos e Consórcio Suíno 
Paulista - APCS/CSP e teve como tema central “regras sustentáveis para a suinocultu-
ra.

Durante o encontro, Itamar Borges falou sobre o trabalho da SP-AGRO, que tem 
comoo objetivo debater os principais temas de interesse do setor, que vão desde 
agricultura do campo, passando pela pesquisa, agroindústria, licenciamento e consu-
midor, e a contribuição para o desenvolvimento sustentável do agronegócio paulista, 
considerado o mais diversificado e tecnológico do país. O parlamentar também des-
tacou a atuação e o convite para participar do bate-papo da APCS "Agradeço a APCS 
na pessoa do presidente Valdomiro Ferreira, que desenvolve um trabalho importante 
na luta e fortalecimento do setor". 

Itamar que recentemente apresentou um balanço legislativo demonstrando que no 
momento existe tramitando na ALESP, 73 projetos de leis, que poderão impactar 
diretamente no agronegócio paulista. "Vamos apoiar, de mãos dadas, as iniciativas, 
parcerias e políticas públicas que contribuem para o crescimento. Queremos incenti-
var mais pesquisas, mais inovação tecnológica e ações efetivas de desburocratização 
e aumento da competitividade, impulsionando o emprego e a renda em nosso 
estado”, destacou o deputado. 

Estiveram presentes também, o vice presidente da SP-AGRO, Fernando Cury, o coor-
denador da Defesa Agropecuária, Eduardo Soares, o coordenador do fórum do agro-
negócio Paulista, Ariel Mendes, representando o federal Arnaldo Jardim, o assessor 
Sérgio, o chefe da Divisão de Defesa Agropecuária, Danilo Tadashi, Presidente da 
Deagro, Roberto Bitencourt, o vice-presidente executivo da Sindrações, Ariovaldo 
Zanio, o ex- secretário da agricultora, Francisco Jardim, entre vereadores, criadores e 
investidores do setor.

Publicação de Fernando Cury em redes sociais
“Não tenho dúvidas que apoiar o agro é estar no caminho certo para o desenvolvi-
mento regional e estadual, contribuindo para geração de emprego e renda.

Hoje, em Campinas, estive no Workshop & Bate Papo “Regras Sustentáveis para a 
Suinocultura”.

Esse evento, que está na sua sexta edição, foi realizado para demonstrar a preocupa-
ção do segmento produtivo em relação à atual legislação e projetos que tramitam na 
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.

Como deputado estadual e vice-presidente da Frente Parlamentar do Agronegócio 
Paulista, criada juntamente com o amigo e também deputado Itamar Borges, temos 
o objetivo de promover o desenvolvimento sustentável dentro do estado.

São Paulo, sob a ótica nacional, representa o maior PIB do agronegócio, da ordem de 
20%. O Estado também é líder nas exportações, com 16% do volume nacional, e tem 
25% dos empregos formais do agronegócio brasileiro. Os números demonstram a 
importância do Agronegócio Paulista na economia estadual, nacional e internacional.

Agradeço o convite do Waldomiro Ferreira Júnior, presidente da APCS Suínos/CSP - 
Associação Paulista de Criadores de Suínos e Consórcio Suíno Paulista, para partici-
par desse importante bate-papo. “

http://www.apcs.com.br/_ARQUIVOS/calendario.pdf
http://snds.com.br/
https://youtu.be/RD5Y6Y5-6YQ
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