BOLSA DE SUÍNOS
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06 de Abril de 2022
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Fonte: APCS | CSP

MERCADO
DE SUÍNOS
Ouça os comentários e opiniões sobre o mercado de suínos
Odanir Ângelo Farinella - Suinocultor - PR
0:00

Mauro Gobbi - Suinocultor - RS
0:00

Itamar Canossa - Presidente da ACRISMAT - MT
0:00

CRISE NA
SUINOCULTURA
Crise na suinocultura independente é pauta na Alesc
A atual crise na suinocultura independente, que ameaça fechar granjas por todo o
Estado, foi pauta da Comissão de Agricultura e Política Rural da Assembleia Legislativa de Santa Catarina (Alesc) nesta quarta-feira (6). Além dos parlamentares que integram a comissão permanente, a reunião contou com a presença do presidente da Associação Catarinense de Criadores de Suínos (ACCS), Losivanio Luiz de Lorenzi e de
lideranças do setor. Adir Engel, presidente do Núcleo Regional de Braço do Norte, se
manifestou em nome de todos os suinocultores independentes.
Conforme levantamento da ACCS, o prejuízo atual do suinocultor independente passa
dos R$ 300,00 por animal vendido. Hoje, o preço pago pelo quilo do suíno vivo é de R$
5,00 e o custo de produção passa dos R$ 8,00. Esse cenário desesperador ocorre em
meio aos recordes de exportação da carne suína e da lucratividade em ascensão das
maiores agroindústrias do Brasil.
Todas as dificuldades foram apresentadas novamente aos parlamentares na reunião
de hoje. O Governo do Estado, que foi representado pelo secretário de Estado da Agricultura, Ricardo Miotto Ternus, garantiu que o governador Carlos Moisés está atento
aos pleitos da suinocultura independente e que, em breve, serão apresentadas propostas para salvar os suinocultores. Ele também destaca que uma frente mais ampla
será formada com outros estados para cobrar medidas do Governo Federal.

MOBILIZAÇÃO DOS SUINOCULTORES
Indignados com o atual momento e com a falta de ações políticas para amenizar as
dificuldades no setor, produtores independentes do Estado fizeram uma grande mobilização em Braço do Norte na semana passada. Mais de oito toneladas de carne
suína foram distribuídas gratuitamente para a população e entidades filantrópicas.
As cruzes que foram espalhadas na Praça Padre Roer e o caixão simbolizaram a morte
de todos os setores com o fim dos suinocultores independentes. Com a repercussão
nacional da ação ACCS, realizada juntamente com o Núcleo Regional de suinocultores de Braço do Norte e região, do Sindicato Rural de Braço do Norte e o Sindicato dos
Trabalhadores Rurais, lideranças políticas se mobilizaram para encontrar alternativas
que socorram os suinocultores e pequenos frigoríficos.
Fonte: Notícias Agrícolas

Crise na suinocultura: produtores do RS podem descartar 15 mil
matrizes, diz Acsurs

O cenário de alta no custo de produção e preços baixos pagos aos produtores
também afeta setor em São Paulo.
O momento ruim das exportações de carne suína no primeiro trimestre se estende à
ponta produtora. No Rio Grande do Sul, muitos produtores já abandonaram a atividade
e cerca de 15 mil matrizes podem ser descartadas. Em São Paulo, o cenário de crise
não é diferente e o prejuízo para o produtor por animal vendido já chega a quase R$
395.
Segundo o presidente da Associação de Criadores de Suínos do Rio Grande do Sul (Acsurs), Valdecir Folador, a indústria local indica que as vendas ao consumidor estão
acontecendo. O grande problema é o repasse de preços que não está sendo feito pelo
produtor.
“Há sim produtores saindo da atividade, pequenos e médios, que não conseguem mais
suportar a crise e prejuízos. Nós estimamos que o Rio Grande do Sul deve perder em
torno de 15 mil matrizes que são descartadas, pois produtores terão que sair da atividade”, diz.
O presidente da Associação Paulista dos Criadores de Suínos (APCS), Valdomiro Ferreira, também destaca o cenário ruim para o suinocultor, que vem perdendo vantagem
entre o custo de produção e o preço de venda.
“Entendemos que vai ocorrer um buraco na oferta de suínos, até porque nossas granjas não têm estoque de animais vivos. Assim que melhorar o consumo, com certeza irá
prevalecer a lei da oferta e demanda. Com isso, o suinocultor começa a ter um fôlego”,
projeta Ferreira.
Fonte: Canal Rural

ECONOMIA
Carne moída fracionada é regulamentada no Estado de SP
O deputado Itamar Borges participou da assinatura do decreto que regulamenta a
venda de carne moída fracionada no Estado de São Paulo, realizada pelo governador
Rodrigo, na tarde desta terça-feira, 05 de abril, no Palácio dos Bandeirantes.
Este é um pleito da Associação Paulista de Supermercados- Apas e uma discursão
antiga, que quando secretário da Agricultura, Itamar Borges fez questão de entender
melhor a reivindicação do setor que já vinha desde seus mandatos como deputados
na Alesp, junto à Frente Parlamentar do Agronegócio Paulista, no qual preside.
“A regulamentação da venda de carne moída fracionada é uma grande conquista para
o setor. Além de que o consumidor passa a ter mais uma opção com garantia da Vigilância Sanitária. Ou seja, mais competitividade, melhor qualidade do produto e facilidades aos consumidores”, disse Itamar Borges ao comemorar o decreto que teve o
apoio também de alguns de seus colegas deputados.
A regulamentação teve o apoio técnico do Centro de Inspeção de Produtos de Origem
Animal (CIPOA) da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, na execução da minuta
para Vigilância Sanitária, indicando os procedimentos técnicos corretos para manipular a carne, garantindo assim a qualidade do produto. “A equipe da SAA teve o cuidado
com os detalhes dessa regulamentação, para que o produto chegue ao consumidor
sem perder a qualidade. Fico orgulhoso em ver o quanto o nosso agro paulista tem
avançado”, completou Itamar.
Também participaram da assinatura presidente da Apas Ronaldo dos Santos e o vice-presidente e prefeito de São Bernardo, Orlando Morando; o superintendente Carlos
Correa, entre outros membros da diretoria; o secretário da Casa Civil Cauê Macris; o
secretário de Agricultura em exercício, Francisco Matturro; o presidente do Procon,
Fernando Capez; os deputados estaduais Vinícius Camarinha e Carla Morando.

POLÍTICA
Inclusão da carne suína na merenda escolar é tema de ofício da
ABCS| Ligados&Integrados - 06/04/2022

Fonte: YouTube
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ACONTECE
Manifestações

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

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

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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