PRESIDENTE DA APCS
FALA SOBRE A CRISE
NA SUINOCULTURA
05 de Abril de 2022

DESTAQUE
Crise na Suinocultura; Confira a entrevista do Presidente da
APCS, Ferreira Júnior

INDICADORES
PRODUTO
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6 MESES

1 MÊS
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R$/Kg
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-

-

-
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-

11,00

11,40

8,70

9,00

8,30

8,70

-

-

-

-

7,90

8,20

203,00

316,10

286,55

343,59

335,40

59,33

93,90

92,03

96,85

91,55

5,13

5,54

5,93

5,01

4,66

Fonte: APCS | CSP

MERCADO
DE SUÍNOS
Ouça os comentários e opiniões sobre o mercado de suínos
Marcos Antonio Spricigo - Primaz Frigorífico - PR
0:00

ACONTECE
Manifestações

Convite para o movimento no Paraná - 13/04
Jacir Dariva - Presidente da APS - PR
0:00

Luís Bisewski - Suinocultor - PR
0:00

Convite para o Evento Político da Suinocultura Brasileira no dia
26/04 em Brasília.

SNCS

POLÍTICA
Inclusão da carne suína na merenda escolar é tema de ofício da
ABCS
O objetivo da ABCS é possibilitar a abertura dessa oferta ao governo federal e
também incluir mais carne suína no cardápio dos brasileiros.
A Associação Brasileira dos Criadores de Suínos (ABCS) protocolou na última quarta-feira (30), o ofício 08 que trata da Inclusão da carne suína e de seus derivados nos programas de aquisição para a merenda escolar (PNAE), e outros programas de aquisição
de alimentos por parte dos órgãos públicos (PAA/Alimenta Brasil). O documento foi
dirigido à Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo (SAF) do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). O objetivo da ABCS é possibilitar a
abertura dessa oferta ao governo federal e também incluir mais carne suína no cardápio dos brasileiros.
Além de aumentar o consumo, o presidente da ABCS, Marcelo Lopes, explica que a
medida é uma forma de auxiliar os produtores de suínos nesse momento de crise. Segundo Lopes, os altos preços de insumos, o excedente de produção e a pouca capacidade de absorção no mercado interno está acarretando sérios problemas aos produtores, já que o preço pago ao quilo do suíno não vem cobrindo os custos de produção.
“A ABCS pretende fomentar a participação dos suinocultores de diversos municípios
para que a carne suína possa ter acesso ao mercado da merenda escolar e das compras governamentais, o que fortalecerá os diversos elos da cadeia (produtores, cooperativas, frigoríficos e associações), e assegurará a sustentabilidade da propriedade
rural dos pequenos e médios produtores no campo, impulsionando o desenvolvimento econômico e social do meio rural”. Lopes lembra ainda que a saudabilidade da proteína suína é inegável pelos profissionais da saúde. “A inclusão de carne suína garante
a oferta de proteínas de alto valor biológico, importantes para o crescimento e o
desenvolvimento das crianças.”
O documento trouxe ainda diversos dados para mostrar a importância de inserção de
carne suína na merenda escolar e nas compras governamentais. A diretora técnica da
ABCS, Charli Ludtke, reforça que carne suína é a proteína animal mais consumida no
mundo, representando cerca de 42,9% do consumo mundial. “O Brasil vem desempenhando um importante papel nesse cenário sendo o 4º maior produtor (4,67 milhões
toneladas) e exportador (1,13 milhões toneladas) de carne suína no mundo, resultado
alcançado devido a melhoria dos sistemas de criações, genética, biosseguridade e
boas práticas no manejo, alimentação, bem-estar animal e sustentabilidade”. Ludtke
lembra ainda dos rígidos controles sanitários, de rastreabilidade e de segurança do
alimento, implementados pelo serviço veterinário oficial. A ABCS também disponibilizou o ofício com todas as afiliadas estaduais para que, caso desejem replicar a ação,
como a Associação Goiana de Suinocultores (AGS), possam fazê-lo.
Reunião com a Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo (SAF)
O tema já foi debatido em audiência com a equipe da SAF, na última semana. Na oportunidade, o Secretário Márcio Cândido e seu Adjunto, Nelson de Andrade solicitaram à
ABCS o documento para oficializar o pleito para na sequência agendar outras reuniões, inclusive com e a equipe da Pasta de Educação e da Saúde. Para o presidente da
ABCS que esteve presente na agenda, a inclusão da carne suína na merenda escolar é
uma política nacional para o desenvolvimento da suinocultura e por isso é prioridade
para entidade nacional.
Fonte: ABCS

MERCADO
EXTERNO
Contração do rebanho dos EUA continua.
Se a China está contraindo seu rebanho, então pela primeira vez na história moderna
todos os três principais mercados produtores de carne suína contraem o rebanho
consecutivamente.
Dennis Smith | 04 de abril de 2022
O relatório trimestral de porcos e porcos do USDA, divulgado em 30 de março, mostrou menos suínos e menor produção descendo pelo tubo. O estoque total foi de 72,2
milhões de suínos, ou 98% do ano passado.
Os suínos criados para reprodução foram medidos em 6,098 milhões, também 98% do
ano passado. O mercado de suínos foi fixado em 66,1 milhões, ou 98% do ano passado.
A safra de suínos dezembro/fevereiro foi medida em 99% do ano passado com partos
também em 99%. Os porcos por ninhada não foram alterados.
Por fim, as intenções de parto para março-maio foram estimadas em 98%, com as
intenções de parto, junho-agosto, estimadas em 99%. Claramente menos porcos descendo o tubo, exceto alguma explosão nos porcos por ninhada.
A conclusão é que a indústria suína dos EUA permanece em modo de contração. Os
números de reprodução foram maiores apenas em dois estados produtores de carne
suína, Illinois (102%) e Oklahoma (102%). Os números de reprodução caíram 2% no Missouri, Nebraska e Dakota do Sul, 4% em Iowa e Carolina do Norte, 5% em Ohio e 7% no
Colorado e 8% no Missouri. Claramente, a grande maioria das operações de suínos
permanece no modo de contração.
Além disso, sabemos que a União Europeia continua em uma contração ainda mais
acentuada do que o mercado norte-americano. Os dados mais recentes indicam que a
UE contraiu o número de reprodutores em 4%, totalizando mais de 400.000 porcas.
Além disso, acreditamos que esta contração continua com talvez outras 100.000
porcas liquidadas até agora.
A grande incógnita é exatamente o que está acontecendo na China. Sabemos que
todos os produtores chineses de carne suína estão perdendo muito dinheiro. Sabemos que o crédito está, em muitos casos, indisponível para o feed. Os preços do milho
na China permanecem em alta recorde perto de US$ 11 por bushel. Quando os produtores de suínos perdem muito dinheiro por um longo período de tempo, isso sempre significa contração.
Se a China está contraindo seu rebanho, então, pela primeira vez na história moderna,
temos todos os três principais mercados produtores de carne suína contraindo o
rebanho consecutivamente. As exportações gerais de carne suína dos EUA caíram
principalmente por causa da China. Eles não estão em nosso mercado há vários
meses reservando carne de porco. Eles continuam a enviar algumas carnes de porco
compradas anteriormente.
Os negócios foram lentos para o México, mas isso está melhorando. Os relatórios confirmam que os produtores mexicanos de carne suína também estão sendo desafiados
com síndrome reprodutiva e respiratória suína e diarreia epidêmica suína.
À medida que a produção global de carne suína diminui, estou confiante de que as
exportações de carne suína dos EUA melhorarão com o tempo. Se a liquidação terminar na China e sua produção cair com força, pode-se esperar que os chineses entrem
no mercado dos EUA com compras substanciais. Se isso acontecer, os preços dos
suínos nos EUA têm uma chance real de entrar em território recorde de todos os
tempos neste verão.
Tenha em mente que se aproximando da temporada de verão, os estoques de carne
suína congelada estão bem abaixo da média de cinco anos. Os dados mais recentes
mostram estoques congelados em 99% do ano passado, mas cerca de 18% abaixo da
média de cinco anos.
Os estoques de aves continuam apertados e a gripe aviária está começando a causar
grandes problemas na indústria avícola. As galinhas poedeiras foram as mais atingidas pela gripe aviária, elevando os preços dos ovos. No entanto, vários bandos de
perus também foram afetados. As ações da Turquia estão muito apertadas.
Os futuros de suínos magros apresentaram uma reversão importante (junho) na
sessão após o relatório de suínos e suínos de alta. Desde então, os preços caíram por
três sessões consecutivas, o que deve completar a correção de baixa.
A guerra na Ucrânia continua sem fim à vista. Isso provavelmente provará ser uma
grande influência de alta nos preços do trigo e do milho por meses, se não nos próximos anos. O aumento dos preços das rações sempre significa menor produção de
carne. Considero os fundamentos da carne suína de alta a muito alta para o resto de
2022.
Fonte: Dennis Smith, que é o único responsável pelas informações fornecidas e possui
total propriedade das informações. A Informa Business Media e todas as suas subsidiárias não são responsáveis por nenhum conteúdo contido neste ativo de informações.
As opiniões deste escritor não são necessariamente as da Farm Progress/Informa.

ACONTECEU
APCS | CSP recebe a visita da empresa Ourofino Saúde Animal em sua sede. Na oportunidade esteve presente pela Ourofino, Michael Cecil Bradley - Consultor Comercial
e Júlio Cesar Barbosa Acosta - Gerente Executivo Aves e Suínos. Pela APCS/CSP Ferreira Júnior e Priscila Simão.

CALENDÁRIO - TP
Atenção as datas!
Clique no banner para abrir o calendário

ACONTECE
Eventos

AVESUI 2022
26 a 28 de Abril de 2022

CLIQUE AQUI PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES

ALLTECH - ONE CONFERENCE
22 a 24 de Maio de 2022

CLIQUE AQUI PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES

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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EXPEDIENTE
do Consórcio Suíno Paulista
Rua José Zibordi, 75 - Jardim Cacilda | Espírito Santo do Pinhal, SP - CEP 13990-000
Telefone: 55 [19] 3651-1233
Presidente: Valdomiro Ferreira Júnior - fj@apcs.com.br
Secretária Administrativa: Priscila S. B. Romão - consorciocompras@apcs.com.br
Assistente Administrativa: Larissa Lopes - assistente5@apcs.com.br
Assistente Administrativa: Stella Souza - assistente1@apcs.com.br
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