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AUDITÓRIO DO INSTITUTO DE ZOOTECNIA (IZ/APTA)

10.09.2019| IV ENCONTRO ABRAVES
NOVA ODESSA, SP

Amilton Silva - Vice Presidente da ABRAVES/SP 
convida para o evento 

ACONTECE

SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SP

05.09.2019 | REUNIÃO DA CÂMARA SETORIAL DE
CARNE SUÍNA
SÃO PAULO, SP

China eleva importação de carne suína, libera 
estoque para ampliar oferta
O Ministério do Comércio da China informou nesta quinta-feira que buscará aumentar 
as importações de carne suína e também liberar carne de porco congelada, carne 
bovina e de carneiro das reservas estatais, no “devido tempo” para aumentar a oferta 
no mercado.

Os comentários foram feitos no momento em que os preços da carne suína no maior 
consumidor mundial de carne atingiram um recorde, depois que uma epidemia de 
peste suína africana varreu o rebanho do país, matando milhões de animais.

O rebanho suíno do país encolheu quase um terço ante o ano passado, segundo 
dados oficiais, e os preços da carne suína dispararam desde junho.

As importações de carne já aumentaram 36% nos primeiros sete meses deste ano, e 
os analistas esperam que dobrem em relação aos níveis de 2018 em 2020.

“Continuaremos… incentivando a expansão das importações de carne suína”, disse o 
porta-voz do ministério Gao Feng a repórteres em um briefing regular.

A China concordou em começar a importar carne suína da Argentina este ano e 
também poderia aprovar plantas adicionais para exportação do Brasil e da Grã-Breta-
nha.

Com o problema na China, a demanda por carnes do Brasil está crescendo, com o 
setor falando em “bonança perfeita”, e outros fatores positivos influenciando os negó-
cios. Mas a indústria brasileira ainda aguarda a liberação de mais unidades para 
exportação.

Gao também disse que a China liberará carne de suas reservas para estabilizar os 
suprimentos.

A China costuma liberar parte de sua carne armazenada quando os preços estão altos 
ou durante períodos de alta demanda, como as semanas que se seguem ao feriado do 
Ano Novo Lunar, o maior festival do país.

O governo liberou 9.600 toneladas de carne de porco das reservas em janeiro, segun-
do relatos da mídia estatal. Mas, embora os volumes totais detidos pelo país não 
sejam conhecidos, os analistas dizem que é improvável que sejam significativos o sufi-
ciente para ter uma influência real sobre os suprimentos do mercado.

“O governo quer apoiar o mercado, mas isso é mais um gesto político”, disse Pan 
Chenjun, analista sênior do Rabobank.

Os preços do varejo de carne de porco saltaram 7,8% na semana até 14 de agosto, 
atingindo 32,4 iuanes por quilo, segundo dados do Ministério da Agricultura e Assun-
tos Rurais, quase 50% a mais do que na mesma época do ano anterior.

O gabinete da China pediu medidas para apoiar a recuperação da produção.

                  Fonte: Reuters

IV Encontro Técnico da Abraves SP encerra 
amanhã, dia 31, período de inscrições com 
desconto 
Evento vai debater sanidade e biossegurança da suinocultura com palestrantes de 
renome internacional no próximo dia 10 de setembro, em Nova Odessa, SP 

Termina neste sábado, dia 31, o último período de inscrições com desconto para o IV 
Encontro Técnico da Abraves – Regional SP, que vai ser realizado no próximo dia 10 de 
setembro, em Nova Odessa, no interior de São Paulo. Até amanhã é possível fazer 
inscrições no site do evento (https://www.abravessp.com.br/inscricao) pelo valor de R$ 
100 para estudantes e R$ 150 para profissionais. Depois desta data, as inscrições só 
serão realizadas no local do evento, com pagamento em dinheiro ou cheque e valores 
corrigidos.

Outras informações sobre o IV Encontro Técnico da Abraves – Regional São Paulo 
estão disponíveis no site do evento ([http://abravessp.com.br)/]http://abravessp.-
com.br), ou através do e-mail abraves.sp@hotmail.com.

Programa
A secretaria do evento será aberta às 7h30 do dia 10 de setembro para a realização 
de inscrições e entrega de material aos congressistas. A abertura será realizada pela 
presidente da Abraves –SP, Izabel Muniz, às 8h15. O Painel Situacional vai abrir a pro-
gramação técnica às 8h30 com a coordenação do médico veterinário e membro da 
diretoria da Abraves -SP Edson Luis Bordin.

Os debates vão começar com o médico veterinário Guilherme Takeda, da Divisão de 
Sanidade dos Suídeos/CAT/CGSA/DSA/DAS, do Mapa (Ministério da Agricultura, Pecuá-
ria e Abastecimento), com uma apresentação sobre o “Programa Nacional de Sanidade 
dos Suídeos: Situação atual”. Em seguida, o médico veterinário do Programa de Sani-
dade dos Suídeos da Coordenadoria de Defesa Agropecuária da Secretaria de Agricul-
tura e Abastecimento do Estado de São Paulo, Artur Felício, vai debater o “Programa 
Estadual de Sanidade dos Suídeos: Situação atual”.

Logo depois, o médico veterinário membro da Abegs (Associação Brasileira das Em-
presas de Genética de Suínos), Gustavo Simão, vai destacar “Programa de Biosseguri-
dade – Trânsito Internacional”. Na sequência, o professor da Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul (UFRGS) Luiz Gustavo Corbellini vai destacar “Gestão de Risco: Visão 
epidemiológica”. No período da tarde, a programação segue com o Painel Mitigação de 
Riscos, coordenado pela médica veterinária e membro da diretoria da Abraves – Regio-
nal SP, Simone Martins.

Na abertura deste painel, o tema “Programa de Segurança do Alimento em Fábricas de 
Ração” será debatido pela zootecnistas Fernanda de Andrade. O médico veterinário 
com mestrado em Produção Animal pela Universidade Federal de Mato Grosso 
(UFMT), Lisandro Haupenthal, vai apresentar “Biosseguridade em grandes sistemas”. O 
programa técnico do evento será encerrado pela médica veterinária mexicana com 
PhD pela Universidade de Minnesota e atuação no Canadá, Laura Batista, que vai 
abordar “Status Sanitário: Ferramentas para manutenção do nosso maior patrimônio”.

Apoio
O IV Encontro Técnico da Abraves –SP já tem o patrocínio confirmado de algumas das 
mais importantes empresas da suinocultura mundial, como Adisseo, Agroceres PIC, 
APC, Basetto Agro, Bayer, Ceva, DB Genética Suína, De Heus, Desvet, Farmabase, 
Hipra, Imeve, Kemin, Lallemand, MCassab, MSD Saúde Animal, Olmix, Ourofino, Polinu-
tri, Sauvet, Sumitomo, Trouw Nutrition, Venco, Virbac, Wisium e Yes.

O encontro também tem o apoio institucional da APCS (Associação Paulista de Criado-
res de Suínos) e da ACSURS (Associação de Criadores de Suínos do Rio Grande do Sul), 
além de parceria de divulgação com algumas das principais mídias do agronegócio 
brasileiro, como portal Suino.com, revista AgroRevenda, revista Feed&Food e jornal O 
Presente Rural.

Serviço: 
IV Encontro Técnico Regional Abraves SP
Data: 10 de setembro de 2019Horário: 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 

Assessoria de Imprensa: 
Márcia Midori
(19) 99712.3224
E-mail: agronoticia@gmail.com 
Skype: mmidorimoraes  

SP: Baixa liquidez reduz poder de compra de 
suinocultores, diz Cepea
Piracicaba/SP

O baixo volume de negócios realizados neste mês levou à queda dos valores do suíno 
vivo em todas as regiões acompanhadas pelo Cepea, diminuindo o poder de compra 
dos suinocultores frente aos principais insumos utilizados na atividade (milho e farelo 
de soja).

De acordo com a Equipe Grãos/Cepea, as diferentes condições de oferta e demanda 
regionais têm feito com que os preços do milho apresentem movimentos distintos. Já 
em relação ao farelo de soja, a valorização do dólar e a expectativa de maiores deman-
das externa e interna frente ao baixo excedente do grão no Brasil têm sustentado as 
cotações no mercado doméstico.

Quanto aos preços do suíno vivo, a média na parcial de agosto (até o dia 28) está em 
R$ 4,43/kg na região de SP-5 (Bragança Paulista, Campinas, Piracicaba, São Paulo e 
Sorocaba), 15,4% menor do que a de julho. No Oeste Catarinense, a cotação média do 
animal, de R$ 4,14/kg, registra queda de 13,7% na mesma comparação.

                    Fonte: Cepea
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CLique na imagem abaixo e faça o download da cartilha:

PESTE SUÍNA AFRICANA 
E PESTE SUÍNA CLÁSSICA

Prevenção 
e controle

http://www.apcs.com.br
https://www.twitter.com/suinopaulista
https://www.facebook.com/suinopaulista
http://www.apcs.com.br/_ARQUIVOS/calendario.pdf
http://www.abcs.org.br/images/materiais-tecnicos/pestes-prevencao-controle.pdf
https://youtu.be/0luKfYmyDVs
https://www.abraves2019.com.br/
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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

Maiores informações com Marcilio Catini  (19) 97413-5271

RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO

14.09.2019 | 3º FESTIVAL BARDOCK’S
MOGI MIRIM, SP

Está chegando mais uma edição do Brasil Pork Event. Um dos principais eventos da
suinocultura brasileira. Esse ano contemplará em sua agenda palestras sobre
perspectivas, tendências, mercado e muito mais. 
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MAIS INFORMAÇÕES
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MAIS INFORMAÇÕES

MABU INTERLUDIUM IGUASSU CONVENTION

01 A 03.10.2019 | PORK NUTRITION
FOZ DO IGUAÇU, PR

CLIQUE AQUI PARA FAZER O DOWNLOAD 
DA PROGRAMAÇÃO COMPLETA

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

NUTRITION
N E T W O R K I N G

C O N G R E S S  &

O

01 A 03 | OUTUBRO FOZ DO IGUAÇU

RECANTO CATARATAS THERMAS RESORT

21 e 22.10.2020 | PORK EXPO
FOZ DO IGUAÇU, PR

https://topigsnorsvin.com.br/news/topigs-norsvin-promove-a-1a-edicao-do-brasil-pork-event/
https://youtu.be/BEOy-jRhLN8
https://youtu.be/0jDNrQH0dsA
http://www.apcs.com.br/_ARQUIVOS/prog_PORK_NUTRITION.pdf
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
https://www.instagram.com/PORKEXPOBRASIL/
https://www.deheus.com.br/
https://suiaves.com.br/
https://www.nutriquesttechnofeed.com.br/
http://nutron.com.br
https://topigsnorsvin.com.br/
http://agroceres.com.br/
http://www.safeeds.com.br/
http://alivira.com.br/Home
https://www.desvet.com.br/
https://www.microvet.com.br/
https://www.ourofinosaudeanimal.com/
http://sauvet.com.br/
https://polinutri.com.br
http://www.mcassab.com.br
http://choice-genetics.com/ptbr/a-empresa/
https://www.trouwnutrition.com.br/
https://www.nutricamp.com.br/
https://basetto.com.br
https://tectron.com
https://db.agr.br
http://www.suinostopgen.com.br
http://www.indukern.com.br
http://www.indukern.com.br
http://www.vitamix.com.br
http://agroceres.com.br/
http://orionvet.com.br/
http://www.nuttria.com/
https://www.basf.com/br/pt.html
http://www.quimicaanastacio.com.br/

