COMISSÃO DE LICITAÇÃO

AMANHÃ ÀS 14H
11 de Abril de 2022

INDICADORES
PRODUTO

24 MESES

12 MESES

6 MESES

1 MÊS

11/04/2022

145,00

120,00

115,00

7,73

6,40

6,13

COLUNISTA
R$/@

80,00

135,00

R$/Kg

4,26

7,20

SUÍNO VIVO

CARCAÇA
SUÍNA

Varejo
R$/Kg
Atacado
R$/Kg

BOI

R$/@

MILHO

R$/Saca

DÓLAR

R$

6,30

6,50

-

-

Tem maiores

10,70
-

-

11,00

11,40

8,70

9,00

8,30

8,70

-

-

-

-

7,90

8,20

198,05

319,40

271,55

345,20

345,95

56,41

95,27

90,13

101,42

89,02

5,13

5,62

5,93

5,01

4,68

Fonte: APCS | CSP

MERCADO
DE SUÍNOS
Além do descarte de matrizes, produtores também optam por
reduzir peso de abate dos animais e adiar coberturas, diz liderança

De acordo com Valdomiro Ferreira, presidente da APCS, o produtor vai tomar a decisão "baseado pelo bolso", realizando o descarte como último recurso
Em busca de alternativas para mitigar os efeitos da crise que assola a suinocultura
desde o ano passado, de acordo com o presidente da Associação Paulista de Criadores de Suínos (APCS), Valdomiro Ferreira, aponta que algumas ações estratégicas têm
sido tomadas pelos suinocultores, como mandar animais mais leves para abate, adiar
a cobertura das fêmeas e, em casos extremos, o descarte de matrizes.
Ele explica que estas movimentações para "enxugar" a produção, que estão ocorrendo em várias praças produtoras, vão criar uma bolha no médio prazo, com a escassez
de matrizes e de animais terminados. "Mas quando isso vai começar a surtir efeito,
vamos saber em 30 a 60 dias, quando essas medidas efetivamente começarão a ser
tomadas", pontua.
Apesar dos custos de produção seguirem em altos patamares e gerarem um prejuízo
de R$ 282,70 a cada animal vendido no mercado independente paulista, a diferença já
foi maior no começo do ano, chegando a mais de R$ 300,00. "ALém destes pequenos
reajustes que temos visto, como o que houve essa semana, vimos uma queda, ainda
que conservadora, no preço do milho na nossa região, e um recuo mais expressivo
para o farelo de soja", disse.
Por: Letícia Guimarães
Fonte: Notícias Agrícolas

CRISE NA
SUINOCULTURA
Pedido de socorro da suinocultura paranaense terá mobilização
na Boca Maldita, em Curitiba
Ato distribuirá cortes de carne suína à população e tornará públicas as reivindicações
dos produtores.
Para destacar a qualidade da carne suína como uma proteína saborosa e saudável e
ao mesmo tempo evidenciar à população paranaense e brasileira as graves dificuldades pelas quais passam os criadores de suínos, uma mobilização será realizada na
próxima quarta-feira, 13 de abril, a partir das 9 horas, na “Boca Maldita”, centro de Curitiba. A iniciativa da Associação Paranaense de Suinocultores em conjunto com suas
regionais afiliadas, Suinosul e Assuinoeste, contará com a distribuição gratuita de
cortes de carne suína à população, assim como lanches produzidos à base de carne
suína.
Durante o evento, as entidades representativas da classe divulgarão inúmeras reivindicações com o objetivo de salvaguardar as atividades dos suinocultores e milhares
de empregos gerados pela cadeia produtiva suinícola.
Um quadro de altos custos de produção e baixos preços de comercialização do suíno
vivo colocam em extrema dificuldade os produtores de suínos em todo o Brasil.
Isso ocorre após dez anos seguidos consecutivos de crescimento da atividade e, com
o ambiente desfavorável, produtores estão deixando a atividade, prevendo-se uma
queda na produção de animais.
No Paraná, segundo maior produtor nacional de suínos, milhares de produtores estão
envolvidos na produção comercial intensiva, produzindo carne de alta qualidade e
com total sanidade animal, mas a suinocultura se encontra em gravíssima crise.
O presidente da APS, Jacir José Dariva, ressalta que “milhares de empregos dependem
diretamente dos resultados da suinocultura comercial, mas os produtores estão à
beira do caos, aumentando diariamente seu endividamento e muitos até já desistiram
da atividade, deixando inativas granjas que demandaram investimentos significativos
para a sua estruturação e eliminando a oferta de mão de obra no campo”.
Segundo ele, nesse sentido, as entidades representativas coordenam ações para destacar às autoridades e à opinião pública em geral, a grave crise do setor. Com isso, os
produtores paranaenses se unem aos criadores dos demais estados produtores de
suínos do Brasil que também chamam a atenção para a gravidade da situação. Manifestações já foram realizadas em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul.
Reivindicações
Entre outras ações, as entidades representativas dos produtores conclamam ao povo
paranaense e brasileiro que consuma mais carne suína em suas refeições, e que se
informe mais a respeito da carne suína e de seus benefícios à saúde. Orientam ainda
que a população compre carne suína das agroindústrias locais.
“Em outra frente com vistas a amenizar a crise do setor, estamos orientando os produtores à redução dos plantéis e as agroindústrias para que não aumentem a produção,
com vistas a ajudar no tocante ao equilíbrio do mercado.”, salienta Jacir Dariva.
As reivindicações aos governos estadual e federal incluem a sugestão para a aquisição de carne suína para os programas sociais e educacionais, retirada temporária de
tributos e repactuação das dívidas dos suinocultores independentes. Outra medida
importante seria a manutenção de estoque regulador e comercialização de milho
para pequenos produtores independentes com subsídios governamentais.
Confira o manifesto
Aos consumidores:
Que consumam mais carne suína em suas refeições;
Que se informem mais a respeito da carne suína e de seus benefícios à saúde;
Que comprem carne suína das agroindústrias locais.
Às agroindústrias e aos próprios produtores:
Que reduzam o plantel em pelo menos 20%;
Que não haja, em hipótese alguma, aumento do plantel, independentemente da condição do suinocultor (independente, cooperado ou integrado).
Ao Governo estadual:
Que adquira carne suína para os programas estaduais (sociais, merenda escolar, presídios);
Que retire os tributos incidentes sobre a carne suína por pelo menos 90 dias.
Ao Governo Federal:
Que repactue as dívidas dos suinocultores independentes;
Que adquira carne suína para fornecer nos programas sociais federais, ajudando a
ajustar o estoque interno;
Que mantenha estoque regulador e promova a comercialização de milho para pequenos produtores independentes com subsídios governamentais.
Wanderley Graeff e Karine Graeff (vivertoledo@gmail.com) – Ger. Adm. Luciane
Graeff
Apoio: Acit, Ótica Cristal, Prati-Donaduzzi, Essencial Modas, Imobiliária Plena, Restaurante Filezão, Colégio Alfa Premium, Yara Country Clube, Junsoft, Oesteline, Toledão,
Tchibuum Natação e Hidro, Help Informática, Recanto Cataratas Thermas Resort &
Convention, Rafain Show Churrascaria, Vivaz Cataratas Hotel & Resort, Inglês Athus,
Sicoob Meridional, Viação Sorriso de Toledo, Biopark, Sonomag Colchões, Maestro
Thermas Park Hotel, Sintomege, Sicredi Progresso PR/SP, Unimed Costa Oeste
Fonte: Viver Toledo

Edson Roberto Gusso -Suinosul - PR
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MERCADO
EXTERNO

CARNE BOVINA

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR O DOCUMENTO COMPLETO

ACONTECEU
APCS | CSP esteve reunida na última sexta-feira (08) com a empresa CHR.
Olesen através do seu Gerente Nacional de Vendas, Jefferson Santiago Doliveira.
Estiveram presentes pela APCS/CSP Priscila Simão e Ferreira Júnior.

DICA APCS

Acesse o Instagram @leitaoporkchopp e veja mais delicias

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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ASSOCIADAS

EMPRESAS
ASSOCIADAS

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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