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Prime Rib Suíno com Macarrão Alho e Óleo
| Churrasqueadas

CULINÁRIA SUÍNA

Fonte: YouTube

APCS/BCSSP informa: Carlos Alberto Cunha - Brotas/SP após a reunião da bolsa 
vendeu 250 suínos em R$ 125,00/@ = R$ 6,67/Kg vivo condições bolsa, entrega no 
início da semana.

APCS/BCSSP informa: Susana Twijsel informa venda de 320 suínos em R$ 125,00/@ a 
vista entrega no início da semana.

APCS/BCSSP informa: Aurinha Ianni - Itú/SP venda de 160 suínos em R$ 125,00/@ a 
vista entrega na próxima segunda-feira.

APCS/BCSSP informa: Paulo Pereira Rangel - Bauru/SP, venda de 560 suínos em R$ 
125,00/@ condições bolsa, entrega na próxima segunda e terça-feira.

APCS/BCSSP informa outra venda Carlos Alberto Cunha - Brotas/SP venda de 500 
suínos em R$ 125,00/@ condições bolsa, entrega na próxima semana.

APCS/BCSSP informa:  Antônio Carlos - Bauru/SP venda de 324 suínos em R$ 
130,00/@ = R$ 6,93/Kg vivo condições bolsa, entrega no início da próxima semana.

APCS/BCSSP informa: Susana Twijsel - Holambra/SP informa outra venda, agora 
para o mercado regional de 150 suínos em R$ 130,00/@ entrega no início da semana. 
Inclusive relata que teve dificuldade de atender todos os clientes por falta de suínos 
vivos.

Fonte: APCS | CSP

Sazonalidade, redução nos pesos e "efeito chicote" após longo período de quedas 
ajudam a reajustar os valores para cima

Nesta quinta-feira (9) os preços na suinocultura independente voltaram a subir nas 
principais praças produtoras. As lideranças do setor apontam várias razões para o 
aumento, como reajuste no preço do animal abatido, o "efeito chicote" após semanas 
em queda, diminuição no peso dos animais e sazonalidade do período mais frio do ano.

Em São Paulo, segundo informações da Associação Paulista de Criadores de Suínos 
(APCS), o preço saiu de R$ 6,13/kg vivo para R$ 6,67/kg vivo. O presidente da instituição, 
Valdomiro Ferreira, explica que a evolução foi de R$ 10,00 por arroba, um aumento de 
8,7%. A base para essa mudança foi que os frigoríficos alteraram a tabela de preços da 
carcaça, propondo uma média de R$ 10,00 a R$ 10,20 o quilo.

"Está vendendo muito bem, mas o preço ainda não atingiu o custo porque o mercado 
está muito fragilizado, e qualquer mudança drástica o mercado tende a travar. A etra-
tégia é evoluir nos preços pouco a pouco para que o setor continue comprando e 
escoando a produção. Por um outro lado, observamos que o peso dos animais vem 
reduzindo, ou seja o estrtangulamento da oferta está diminuindo", disse Ferreira. 

No mercado mineiro, o valor subiu de R$ 6,70/kg para R$ 7,30/kg vivo com acordo entre 
suinocultores e frigoríficos, conforme com informações da Associação dos Suinocul-
tores do Estado de Minas Gerais (Asemg).

"Em função do feriado de Corpus Christi, que ocorrerá na próxima quinta-feira (16), a 
ASEMG e a AFRIG, considerando a firmeza do mercado, decidiram em conjunto o valor 
da BSEMG em R$ 7,30 para duas semanas. Efeito chicote produzindo seus efeitos e a 
demanda de suínos é consistente", disse Alvimar Jalles, consultor de mercado da enti-
dade.

Santa Catarina também viu os preços aumentarem, passando de R$ 5,34/kg vivo 
5,88/kg vivo. O presidente da Associação Catarinense de Criadores de Suínos (ACCS), 
Lovivanio de Lorenzi, pontua que "houve menos animais vendidos esta semana em 
comparação ao que vinha sendo negociado, mas com preço maior. Esperamos que 
siga com essa evolução semanalmente para que a gente consiga sair da crise".

No estado do Paraná, Considerando a média semanal (entre os dias 02/06/2022 a 
08/06/2022), o indicador do preço do quilo vivo do Laboratório de Pesquisas Econômi-
cas em Suinocultura (Lapesui) da Universidade Federal do Paraná (UFPR) teve alta de 
18,41%, fechando a semana em R$ 5,46/kg vivo.

Por: Letícia Guimarães
Fonte: Notícias Agrícolas

Suinocultura independente: preços sobem novamente na semana
com acordo entre frigoríficos e criadores de suínos

Altos custos de produção, baixa remuneração, contas a pagar e, o pior, muitos animais 
para pouco mercado: a suinocultura vai de mal a pior. O setor viveu uma grande revira-
volta nos últimos anos, passando por tempos auspiciosos de 2019 a 2021, quando a 
produção brasileira virou protagonista no mercado com a decadência da produção 
suinícola da China devido à peste suína africana, até a queda do setor com a inespera-
da recuperação chinesa em um curto espaço de tempo. Somado a isso, a pandemia e 
a frustração de safras encareceram a atividade e só deixaram as coisas piores.

Tanto na integração quanto na produção independente, a atividade está à beira do pre-
cipício. A suinocultura perpassa gerações de produtores, porém, com a crise, a conti-
nuidade dessa tradição está em risco, visto que muitos suinocultores não têm conse-
guido arcar com os custos de produção.

Futuro comprometido

A criação de suínos está no sangue da família Bressan, de Marechal Cândido Rondon. 
O rondonense Alaor assumiu a atividade depois dos pais e vê sua trajetória de 40 anos 
na suinocultura ameaçada. “Estamos no ramo por gostar e é a base do nosso sustento, 
mas ultimamente está difícil de se manter na atividade”, expõe.

Para ele, as coisas começaram a dar errado ainda em 2017, quando o frigorífico Larissa, 
para o qual vendia suínos, foi alvo da Operação Carne Fraca, faliu e ficou devendo lotes 
ao suinocultor. “De lá pra cá a coisa está ainda mais difícil. Em 2018 houve queda no 
preço dos suínos e a greve de caminhoneiros, mas depois recuperou um pouco os 
valores. Além dos preços baixos, nos últimos dois anos a ração acumulou grandes 
altas devido à baixa produção de milho e de soja, bem como a pandemia. São fatores 
que acabam inviabilizando a atividade, porque o suíno tem um custo de produção 
muito alto e o preço baixo. Está difícil para saldar os compromissos, principalmente 
com custeio pecuário e de investimento com os bancos. Precisamos de ajuda para 
continuar produzindo, se não vamos ter que sair da atividade”, amplia.

Fim do caixa

O suinocultor Alceu Mielke, do distrito rondonense de Iguiporã, diz que o mercado 
interno, que poderia ser estimulado, também passa por maus bocados. “Do outro lado, 
há um consumidor que está descapitalizado e não consegue comprar a carne. Tive-
mos empresas integradoras fechadas na nossa região devido à crise ou diminuindo os 
plantéis, o que acaba até dificultando, porque os custos fixos não mudam muito”, 
pontua.

Mielke era associado à Rambo, empresa que faliu e está em processo judicial para 
pagamento das dívidas, e agora produz para a BMG Foods, que assumiu a massa falida 
do frigorífico Larissa.

Ele ressalta que a maior dificuldade dos suinocultores hoje é o pagamento das dívidas 
bancárias. “Muito foi investido pensando em incorporar tecnologia à produção, auto-
matização, bem-estar animal e essas coisas, mas agora não temos como pagar a 
conta. Sempre tivemos caixa para ir bancando, mas não tem mais como”, enfatiza, 
acrescentando: “Nós passamos por caloteiros e perdemos a dignidade, comprome-
tendo o CPF da família toda que está envolvida nos financiamentos. Perdemos tudo o 
que ganhamos. Se não houver uma intervenção do governo federal quanto a essas 
dívidas não tem volta e a maioria vai entrar num colapso financeiro”, lamenta.

Prejuízo de R$ 315 mil/mês

No interior de Marechal Rondon, o suinocultor independente Verner Horn vê o que 
construiu ao longo dos últimos 25 anos se esvaindo aos poucos. “Trabalhamos com 
uma família de quatro pessoas e temos um quadro de funcionários de mais ou menos 
45 pessoas. Com a crise não temos mais saída além de vender tudo ou entregar ao 
banco, porque não está sobrando mais nada. É triste ver tudo o que a gente conseguiu 
se corroer em dois ou três anos. Não sei como vai ser o nosso futuro”, expõe o rondo-
nense.

Atualmente, o prejuízo da Granja Horn é estimado em R$ 7 por quilo de leitão vendido. 
Com três mil fêmeas que produzem 30 leitões/ano cada, os prejuízos chegam a R$ 3,7 
milhões por ano. “São R$ 315 mil de prejuízo por mês. Ninguém guarda dinheiro sufi-
ciente para aguentar isso, porque tem as prestações das granjas para pagar. A nossa 
situação ficou insuportável. Se o governo não olhar por nós, seja com anistia, mais 
prazo ou juros subsidiados, vai ser o caos na suinocultura”, considera.

Quebradeira no setor

De acordo com o presidente da Associação Municipal de Suinocultores (AMS) de Ma-
rechal Rondon, Sérgio Barbian, a situação da suinocultura tende a se agravar cada vez 
mais se nada for feito. “As dívidas pendentes vão aumentando, porque os estoques 
seguem em alta e alguns produtores até ficaram na mão, sem integração. Os produto-
res independentes são os que mais amargam dificuldades, porque precisam arcar 
com as despesas e, às vezes, nem conseguem despachar a produção. No entanto, a 
crise é tanta que até na produção integrada há problemas, porque os preços são 
repassados cada vez menores”, expõe.

Ao O Presente, ele ressalta que o principal problema é o excesso de suínos, porém, 
ainda assim, a diminuição do plantel não é tão fácil. “O porco tem um ciclo longo e até 
que você abata fêmeas vai um tempo. Não tem como diminuir prontamente. É difícil 
encontrar algo que poderia ajudar o setor no momento que esteja ao alcance dos pro-
dutores. Resta à classe política a prorrogação de dívidas e o estímulo ao consumo da 
carne suína”, enfatiza.

Barbian prevê que a crise no setor deve levar ao fechamento de granjas no município. 
“É preciso esperar um posicionamento do governo. Em longo prazo, é preciso reesta-
belecer a saúde financeira das granjas e as empresas precisam limitar a produção”, 
frisa.

Pedido de ajuda

Diante da situação calamitosa, o Sindicato Rural Patronal de Marechal Rondon, junta-
mente com os sindicatos de Palotina e Cascavel, elaborou um ofício e o enviou ao 
Ministério da Agricultura e à Frente Parlamentar da Agropecuária. No documento, as 
entidades tecem um panorama sobre a suinocultura e as dificuldades enfrentadas 
pelos produtores da região.

Segundo informações cedidas ao O Presente, na segunda-feira (06) suinocultores 
rondonenses tiveram uma reunião com o deputado federal Fernando Giacobo, em 
Cascavel, a fim de pleitear um encontro com o Ministério da Agricultura, da Economia 
e, quiçá, com o presidente da República, em Brasília.

Fonte: O Presente Rural

Crise na suinocultura força rondonenses a abandonar atividade e 
coloca-os à beira da falência

Informe de vendas

https://www.youtube.com/watch?v=s-6Cinjpri4
https://www.instagram.com/tv/CemAuYQAxTv/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CeoN1kaApWx/?utm_source=ig_web_copy_link


ACONTECE
Eventos

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

CLIQUE AQUI PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES

www.ipvs2022.com
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GRANJAS
ASSOCIADAS

EMPRESAS
ASSOCIADAS

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

APCS 2022 | Todos os direitos Reservados

http://www.ianniagropecuaria.com.br/
http://www.agropecuariabressiani.com.br/
https://www.deheus.com.br/
http://www.mcassab.com.br
https://www.nutricamp.com.br/
http://orionvet.com.br/
https://suiaves.com.br/
http://www.nuttria.com/
https://polinutri.com.br
https://www.trouwnutrition.com.br/
https://basetto.com.br
https://www.nutriquesttechnofeed.com.br/
http://sauvet.com.br/
http://www.quimicaanastacio.com.br/
https://db.agr.br
https://tectron.com
https://topigsnorsvin.com.br/
http://nutron.com.br
https://www.microvet.com.br/
https://www.ourofinosaudeanimal.com/
http://www.indukern.com.br
http://www.suinostopgen.com.br
https://www.alltech.com/br
https://www.vetanco.com/br/
http://phileo-lesaffre.com.br/
http://agroceres.com.br/
https://www.desvet.com.br/
https://farmabase.com/
http://www.safeeds.com.br/
https://austernutri.com.br/
http://alivira.com.br/Home
https://www.basf.com/br/pt.html
https://www.dsm.com/latam/pt_BR/home.html
https://www.biomin.net/br/

