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Preços subiram 9% neste mês, e vendas devem aumentar já nas próximas semanas.

A suinocultura aguarda momentos melhores para as próximas semanas. Já há sinais 
neste início de mês. O Cepea (Centro de Estudos Avançados de Economia Aplicada) 
apurou, nesta terça-feira (7), que o quilo da carcaça foi a R$ 8,65, acumulando alta de 
9,1% no mês.
Valdomiro Ferreira Junior, presidente da APCS (Associação Paulista de Criadores de 
Suínos) diz que "estamos acreditando nessa melhora e ela virá por vários fatores".
Entre as causas da recuperação de preços do setor estão uma melhora da demanda 
externa no segundo semestre, uma redução da oferta e uma mudança na apresenta-
ção da carne suína no varejo por vários frigoríficos.
As vendas devem melhorar já a partir de julho, principalmente para o mercado exter-
no. A oferta, porém, está menor. Muitos produtores, devido à má rentabilidade do setor 
recentemente, saíram da atividade. Outros, devido aos altos custos de produção, 
reduziram a oferta de carne suína, segundo presidente da entidade.
Outro ponto importante, destaca ele, é que muitos frigoríficos estão adotando a venda 
da carne suína em cortes especiais. Isso agrega valor ao produto e melhora as recei-
tas dos frigoríficos, que passam também a remunerar mais os produtores.
Ferreira destaca, ainda, preços mais confortáveis para o milho a partir de julho, uma 
vez que a safrinha deverá aumentar a oferta do cereal no mercado.
Para o presidente da entidade, o retorno de uma rentabilidade ao setor é importante 
para a continuidade da atividade. Em alguns momentos, chegamos a vender a arroba 
de carne por um valor inferior a uma saca de milho. O normal é o preço da proteína 
valer pelo menos duas sacas e meia do cereal, afirma.
O preço atual do quilo-carcaça de suíno é 23% inferior ao de há seis meses, conforme 
cotações da APCS.

O destaque é para a produção da segunda safra de milho, que deve ser 45% maior que 
o primeiro ciclo, com 88 milhões de toneladas.

Leia a matéria completa no nosso site!

Após um período difícil, suinocultura espera dias melhores

A expectativa é de colheita recorde na safra 21/22, de acordo com
oúltimo levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento
(Conab).

O momento de apreensão vivido por suinocultores de toda a região, e em especial do 
município, repercutiu na sessão de ontem (06) do Poder Legislativo de Marechal Cân-
dido Rondon. O tema dominou os debates. Diante da repercussão social e econômica 
negativa que a crise representa, os vereadores se somam aos suinocultores e demais 
representantes de setores ligados à atividade, que cobram ações das esferas federal 
e estadual para superar este momento de grave dificuldade.

O assunto ganhou força na Casa de Leis a partir de requerimento do vereador Cleiton 
Freitag (Gordinho do Suco), que será enviado aos Governos Federal e do Paraná com o 
pedido para que se empenhem para salvar a atividade.

“A situação é caótica e praticamente está decretando o fim da suinocultura em 
muitas propriedades rurais, especialmente dos pequenos produtores”, alertou Gordi-
nho do Suco no requerimento.

Ele reforçou que a crise do setor já é considerada a maior da história. Sem previsão de 
que a situação seja revertida em curto prazo, a situação financeira dos pequenos e 
médios produtores fica cada vez mais insustentável.

Um dos motivos é que o preço elevado do milho e do farelo de soja – que, juntos, cor-
respondem a mais de 80% do volume da ração fornecida aos animais –, combinado 
com o baixo preço pago ao produtor pelo quilo do animal formam os ingredientes per-
feitos para a situação tornar-se caótica.

“É preciso juntar esforços e iniciativas de apoio e amparo aos suinocultores, antes que 
muitos encerrem suas atividades, o que gerará ainda mais problemas para os produ-
tores e, consequentemente, até para os consumidores”, defendeu Gordinho do Suco.

Equilíbrio

O vereador Rafael Heinrich, que presidiu a sessão desta segunda-feira, enfatizou o 
desequilíbrio que acontece hoje entre os produtores de grãos e aqueles que atuam na 
pecuária.

“O agricultor, exclusivamente produtor de sementes, está ficando rico. Mas, o pecua-
rista está quebrando. Nós precisamos ter um ponto de equilíbrio entre a produção de 
grãos com um valor justo, e a produção pecuária. Senão, daqui a pouco se desarticula 
toda uma cadeia produtiva que é o forte da nossa economia na região”, afirmou Rafael.

Ele citou que entidades ligadas ao setor decidiram reduzir o plantel de suínos para 
sobreviver. Porém, o vereador previu que reduzir a produção significa mais inflação: 
“se não forem tomadas medidas enérgicas para mudar essa realidade, nós vamos ter 
um cenário econômico muito ruim nos próximos semestres”.

Ação política

Por sua vez, o vereador Moacir Froehlich citou que, na região, lideranças das entidades 
que representam a suinocultura estão montando uma pauta conjunta de reivindica-
ções. Entre as demandas está o alongamento dos prazos para quitação de financia-
mentos e a equalização dos juros da agricultura e da pecuária.

Da parte da classe política, o vereador cobrou dedicação na cobrança das lideranças 
federais e estaduais na resolução da crise. “Nós vamos ter que nos empenhar forte-
mente. É hora de todos os vereadores pedirem aos seus deputados para se empenha-
rem em favor do agronegócio”, ressaltou Moacir.

Sinais da crise

O vereador Dionir Briesch (Sargento Dionir) lembrou que os sinais da crise da suinocul-
tura já eram perceptíveis no início do ano.

“Em 1º de fevereiro encaminhei ao Ministério da Agricultura um requerimento cobran-
do medidas de apoio à suinocultura. Em resposta, fui informado que seriam tomadas 
medidas paliativas. Porém, essa medida paliativa para intervir diretamente na suino-
cultura, eu não vi isto vir de fato. Vejo cada vez mais a movimentação dos nossos sui-
nocultores, até mesmo dos cooperados, falando que a atividade está inviável porque 
não suportam mais pagar os insumos”, desabafou.

Para exemplificar a importância do setor para Marechal Cândido Rondon, ele informou 
que cada matriz suína, se estiver produzindo seu ciclo completo, retorna em tributos 
ao município o equivalente à produção agrícola de um alqueire de terra.

Cadeia produtiva

O último a se manifestar sobre o assunto foi o vereador Carlinhos Silva, que avaliou o 
efeito cascata da crise na suinocultura, passando pelos donos das propriedades, fun-
cionários das granjas, motoristas que transportam os suínos e a ração, veterinários, os 
profissionais que atuam nas estruturas dos chiqueirões, empregados em frigoríficos, 
e assim por diante.

“É preocupante esta situação. Quem não é ligado à agricultura não faz nem ideia do 
que é isso. Acredito que nós, como vereadores, temos que nos preocupar mais com 
esta situação. Porque se acontecer dessas granjas fecharem, o pessoal não faz ideia 
do que vai acontecer no município. O ICMS encolhe, vai acontecer bastante desempre-
go”, previu.
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Crise na suinocultura repercute na Câmara de Vereadores de
Marechal Rondon
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PORK EXPO
26 e 27 de Outubro de 2022 | Foz do Iguaçu, PR

IPVS 2022
21 a 24 de Junho de 2022

1º WORKSHOP 2022 - APCS | CSP
22 de Julho de 2022

PORK NUTRITION
10 de Junho de 2022 - 13h30

CLIQUE AQUI PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES

CLIQUE AQUI PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES

NUTRITION
ANIMA

N E T W O R K I N G
C O N G R E S S  &

O FUTURO DA SUINOCULTURA
COMEÇA AQUI!

INSCRIÇÃO GRATUITA

UM EVENTO EXCLUSIVO PARA DEBATER
TEMAS ATUAIS E VIBRANTES, ENFOCANDO

AS TENDÊNCIAS E OPORTUNIDADES
PARA A SUINOCULTURA A NÍVEL MUNDIAL.
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