TEM QUE TER
CARNE SUÍNA!
13 de Maio de 2022

DESTAQUE
Panceta em Tiras Pururuca com Molho Especial
| Churrasqueadas

Fonte: YouTube
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MERCADO
DE SUÍNOS
Suinocultura independente: preços cedem forte nas principais praças
nesta quinta-feira (12)
Lideranças apontam o excesso de oferta no mercado como razão para o recuo nos
preços do animal vivo.
Esta quinta-feira (12) foi de queda geral para as principais praças comercializadoras
de suínos no mercado independente. Lideranças do setor atribuem o movimento de
emrcado ao excesso de oferta de animais vivos e de carne nos frigoríficos.
Em São Paulo, segundo dados da Associação Paulista de Criadores de Suínos (APCS),
o preço caiu de R$ 7,36/kg vivo (registrado no dia 28 de abril, já que no dia 5 de maio não
houve referência de preço) para R$ 6,13/kg.
O presidente da entidade, Valdomiro Ferreira, explica que o mercado já havia sinalizado no decorrer da semana uma queda nos preços, e que o papel da Bolsa de Suínos
hoje foi ajustar os preços à realidade do mercado. "Teve no Dia das Mães, o que acarretou um excesso de oferta de suíno vivo e abatido, e também os frigoríficos ficaram
com um pouco de estoque. Para haver liquidez, foi preciso derrubar preço", disse.
No mercado mineiro, o valor caiu de R$ 7,00/kg para R$ 6,30 o quilo vivo, com acordo
entre suinocultores e frigoríficos, conforme com informações da Associação dos Suinocultores do Estado de Minas Gerais (Asemg).
"O mercado no estado opera atualmente em uma combinação de pesos baixos nas
granjas mineiras, mas com oferta abundante de outros Estados do Brasil. Paralelo a
isso, os preços de carcaças recuaram em todo país. O ajuste de preços é inevitável
essa semana. Apesar de amargo, o preço do acordo favorece a liquidez do mercado e
as vendas. São elas que enxugam oferta", disse Alvimar Jalles, consultor de mercado
da entidade.
Santa Catarina também registrou recuo, saindo de R$ 6,18 para R$ 5,76 o quilo vivo. O
presidente da Associação Catarinense de Criadores de Suínos (ACCS), Losivanio de
Lorenzi, explica que será difícil haver uma mudança eficaz no mercado enquanto o
plantel não for reduzido drasticamente.
No estado do Paraná, Considerando a média semanal (entre os dias 05/05/2022 a
11/05/2022), o indicador do preço do quilo vivo do Laboratório de Pesquisas Econômicas em Suinocultura (Lapesui) da Universidade Federal do Paraná (UFPR) teve queda
de 0,85%, fechando a semana em R$ 6,01.
"Espera-se que na próxima semana o preço do suíno vivo apresente queda, podendo
ser cotado a R$ 5,95 o quilo", informou o reporte do Lapesui.
Por: Letícia Guimarães
Fonte: Notícias Agrícolas

ACONTECEU
Visita
APCS | CSP recebeu a visita em sua sede da empresa Topigs Norsvin do Brasil; Na ocasião estiveram presentes os senhores Adauto Canedo da Silva Junior, Marcilio Catini e
Fagner Augusto Vieira. Pela APCS/CSP Priscila Simão e Ferreira Júnior.

ACONTECEU
Tomada de Preço
O Consórcio Suíno Paulista vinculado a Associação Paulista de Criadores de Suínos,
realizou no dia 10 de maio, sua Comissão de Licitação para a TP 326 referente a compra
de aminoácidos.
Participaram do referido pregão, 11 granjas e 13 fornecedores, dos quais 4 realizaram
vendas.
O volume total adquirido no dia de ontem foi na ordem de R$ 7,9 milhões de reais aproximadamente. Os produtos comprados foram: Lisina, Metionina, Treonina, Triptofano e
Valina.
A próxima Comissão de Licitação será realizada na terça-feira (17), onde serão licitados Premix e Micronutrientes.

Fonte: APCS | CSP

LEGISLAÇÃO

Resolução CMN n° 5.017 de 10/5/2022
RESOLUÇÃO CMN N° 5.017, DE 10 DE MAIO DE 2022
Eleva para até dois anos o prazo de reembolso do crédito rural de custeio
destinado à atividade de suinocultura não explorada sob regime de integração.
O Banco Central do Brasil, na forma do art. 9º da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, torna público que o Conselho Monetário Nacional,
em sessão extraordinária realizada em 10 de maio de 2022, tendo em vista as disposições do art. 4º, inciso VI, da Lei nº 4.595, de 1964, e dos arts.
4º e 14 da Lei nº 4.829, de 5 de novembro de 1965,
RESOLVEU:
Art. 1º A Seção 7 (Normas Transitórias) do Capítulo 3 (Operações) do Manual de Crédito Rural (MCR) passa a vigorar com a seguinte alteração:
“6 - Admite-se, até 30 de dezembro de 2022, a contratação de crédito rural de custeio destinado à atividade de suinocultura não explorada sob
regime de integração, observadas as seguintes condições especí�cas:
a) reembolso: até 2 (dois) anos; e
b) limite de crédito: até 20% (vinte por cento) dos limites previstos para o crédito de custeio para a atividade de suinocultura não explorada sob
regime de integração nas Tabelas 2 das Seções 1 (Financiamentos sem Vinculação a Programa Especí�co), 4 (Programa Nacional de Apoio ao
Médio Produtor Rural – Pronamp) e 6 (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – Pronaf) do Capítulo 7 (Encargos
Financeiros e Limites de Crédito) do MCR, conforme o enquadramento do bene�ciário e respeitados os limites previstos nas referidas tabelas.”
(NR)
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Otávio Ribeiro Damaso
Presidente do Banco Central do Brasil, substituto

11/05/2022 07:22

CMN estende prazo de reembolso de custeio para suinocultores independentes | Agronegócios | Valor Econômico

CMN estende prazo de reembolso de custeio
para suinocultores independentes
Segundo o Ministério da Economia, medida pode aliviar efeitos da crise sobre
pequenos produtores
Por Rafael Walendorff, Valor

O Conselho Monetário Nacional (CMN) aprovou uma resolução para admitir, até 30
de dezembro deste ano, a contratação de operações de custeio por suinocultores
independentes com prazo de reembolso de até dois anos. As contratações são
limitadas a 20% dos tetos de financiamentos da atividade via Pronamp, Pronaf ou
sem vinculação a programa específico.
LEIA TAMBÉM:

·
·

Senado aprova projeto que suspende PIS/Cofins sobre vendas de milho
Cadeia da suinocultura vê indícios de trégua na crise

Segundo o Ministério da Economia, o aumento do prazo de reembolso - de um para
dois anos - atende pleito dos suinocultores que não trabalham sob regime de
integração e passam por dificuldades financeiras devido à alta nos cultos de
produção. A decisão foi aprovada em reunião extraordinária realizada nesta terçafeira.
"A medida se deve ao contexto de baixos preços de venda e de altos custos de
produção, que reduziu a capacidade financeira necessária para o desenvolvimento
das atividades dos suinocultores independentes e, no curto prazo, pode intensificar
https://valor.globo.com/agronegocios/noticia/2022/05/10/cmn-estende-prazo-de-reembolso-de-custeio-para-suinocultores-independentes.ghtml
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Governo publica medidas emergenciais de apoio à suinocultura
independente
A resolução propõe o aumento do prazo de pagamento de custeio para até dois anos
O Conselho Monetário Nacional (CMN) publicou na última quarta-feira (11), no Diário
Oficial da União (DOU) a resolução 5.017 de 10 maio de 2022, que eleva para até dois
anos o prazo de reembolso do crédito rural de custeio destinado à atividade de suinocultura independente.
A contratação de crédito rural de custeio destinado a atividade de suinocultura independente terá as seguintes regras: aumento do prazo de pagamento de custeio de um
ano para até dois anos, mas este prazo só vale para contratações de crédito até o dia
30 de dezembro de 2022.
Já os limites dos recursos por produtor são de 20% em relação ao valor disponível
para custeio. De acordo com a resolução para o PRONAF (renda anual bruta de até
R$500 mil) serão divididos em dois grupos: o grupo A/C (assentados pelo PNRA),
limite de R$9 mil por produtor, logo, poderão pegar R$1.800,00 de acordo com a resolução) e os demais produtores do PRONAF, no qual o limite é de R$250 mil, podem retirar
R$50 mil.
Para o PRONAMP (renda anual bruta de R$500 mil a R$2,4 milhões), o limite de recurso
é de R$1,5 milhão por produtor, portanto, pode ser retirado até R$300 mil. Entretanto,
se o produtor for realizar um financiamento sem vinculação a programas específicos,
o limite é de R$3 milhões por beneficiário, com isso, poderá ser utilizado até R$600 mil.
O presidente da Associação Brasileira de Criadores de Suínos (ABCS), Marcelo Lopes,
reforçou que ABCS e suas afiliadas continuam trabalhando junto ao governo, levantando dados e buscando mais alternativas que possam possibilitar aos suinocultores
independentes continuarem no negócio.
As informações foram retiradas da resolução 5.017 de 10 maio de 2022:
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-cmn-n-5.017-de-10-de-maio-de-2022-398951404. Também foram consultados os limites de crédito
no Manual de Crédito Rural (MCR), capítulos 1 e 7.
Fonte: ABCS
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inda em 2010, a suinocultura brasileira já contribuía sobremaneira
para a segurança alimentar e vigor
do agronegócio nacional. Era o tempo em que a cadeia produtiva era favorecida pelo custo de produção e da alimentação dos animais (principalmente por conta do milho à R$ 22,00/saca de 60 kg e do farelo de soja à R$ 640,00/tonelada) e pelo preço da carne suína valorizado pelos clientes
internacionais, enquanto que aproximadamente 20% da produção era exportada para
a Rússia, Hong Kong e Ucrânia, e o consumo doméstico girava em torno de 14 kg per
capita. Os produtores apostavam na maior
demanda da proteína animal impulsionada
pelo incremento da renda familiar, e os varejistas e revendedores agregavam praticidade e valor com a oferta de cortes variados.
Já em 2011, a quantidade de carne suína exportada recuou mais de 4%, por conta
da valorização do real no primeiro semestre
e dos embargos comerciais. O mercado doméstico absorveu 180 mil toneladas a mais,
e o consumo per capita superou os 15 kg. O
aumento no custo de produção determinado
pela valorização expressiva dos insumos da
alimentação estabeleceu um ritmo acelerado no abate de matrizes e, sobretudo, aniPDLVPDLVOHYHVHPERUDDLQWHQVLÀFDomRGRV
embarques para a China e a abertura dos
mercados do Japão e Coreia do Sul sinalizavam maior ritmo à produção de carne suína.
A receita da exportação de carne suína
em 2012 crescia 4% e a quantidade embarcada mais de 12%, apesar da contínua evolução da produção na Rússia e do embargo argentino. O salto do preço do milho e farelo de
soja inviabilizava muitos pequenos e médios
HPSUHHQGLPHQWRVLQGHSHQGHQWHVHLQÁXHQciava negativamente a demanda por rações.
A liquidação forçada de parte dos planteis
ofertou mais carne no mercado doméstico e
pressionou o preço do animal vivo, que desvalorizou 3% ao longo do ano. Já em 2013,

a liquidação forçada, inclusive de reprodutoras, manteve escassa a oferta de leitões,
circunstancialmente associada à disponibilização de terminados mais leves, bem como o arrefecimento dos embarques para o
exterior, esfriaram a demanda por ração.
No ano seguinte, em 2014, apesar do alívio do custo do milho e do farelo de soja e dos
bons preços pagos aos produtores, a oferta
de suínos para abate permaneceu alinhada à
demanda, por causa da limitação do plantel
de matrizes e reprodução de leitões. Já o estímulo à produção de carne suína por causa da
ampliação de oportunidades do mercado externo (enfermidade viral na China e nos EsWDGRV8QLGRVFRQÁLWRJHRSROtWLFRQD8FUkQLD
etc.) incrementou a atividade e determinou
maior taxa de abate e peso dos terminados.
Em 2015, por sua vez, a recuperação
das exportações da carne suína e a maior
procura do consumidor por causa do alto
preço da carne bovina potencializaram os
abates, apesar do mercado de animais vivos ter permanecido enxuto.
Durante 2016, o preço alto da carne boYLQD GHWHUPLQRX UHFXSHUDomR VLJQLÀFDWLYD
das exportações de carne suína e maior procura do consumidor doméstico, o que potencializou os abates. Em contrapartida, a pressão do custo da alimentação à base de milho e farelo de soja forçou o abate de matrizes e a terminação de animais mais leves.
Em 2017, a quantidade de carne suína exportada recuou quase 3% e, em resposta, a
produção de rações para suínos permaneceu
praticamente estabilizada. O crescimento
da produtividade e a intensidade tecnológica
empregada na cadeia produtiva industrial,
além da oferta de carne suína ajustada à demanda, contribuíram apenas marginalmenWHQRUHIRUoRGRVDEDWHVGDTXHOHÀQDOGHDQR
Durante o ano de 2018, a demanda por rações para suínos ainda avançou, mesmo que
ligeiramente, apesar do retrocesso nas exportações devido ao embargo russo e ao baixo
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CALENDÁRIO - TP
Atenção as datas!
Clique no banner para abrir o calendário

ACONTECE
Eventos

ALLTECH - ONE CONFERENCE
22 a 24 de Maio de 2022

CLIQUE AQUI PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES

LANÇAMENTO - SABOR? $? SUÍNO NA CERTA!
01 de Junho de 2022
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Lançamento da maior vitrine da carne suína no varejo brasileiro
8 257

8 257 016 visualizações
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INSCREVER-SE
INSCREVA-SE

ABCS Agro
300 mil inscritos

CASA BISUTTI

R. Casa do Ator, 577
Vila Olímpia, São Paulo - SP
Confirme sua presença em
secretaria@abcsagro.com.br ou
(61) 3030-3200 (ligação/Whatsapp)

A Semana Nacional da Carne Suína (SNCS) é uma grande aliada da
cadeia de valor da suinocultura e dos varejistas brasileiros, tanto do
ponto de vista econômico quanto cultural, ao quebrar mitos e inserir
a carne suína na cesta dos brasileiros.
Este ano será a décima edição dessa estratégia que reúne 27
bandeiras participantes e integra produtores, f rigoríficos, varejos e
parceiros institucionais, e traz consigo o peso de seu histórico de
sucesso, a longevidade desse projeto e sua presença já difundida
na cabeça dos brasileiros.
A Associação Brasileira dos Criadores de Suínos (ABCS), junto às suas
entidades filiadas estaduais e regionais, convida você a participar
do lançamento da edição deste ano, e da celebração dos 10 anos
da maior vitrine da carne suína no varejo brasileiro. Conheça as
campanhas que tomarão conta das lojas, e-commerce e redes
sociais conectando a carne suína a quase 90 milhões de
consumidores.
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Hotel Innside by Meliá
São Paulo Iguatemi
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DO SISTEMA ABCS
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ASSEMBLEIA ORDINÁRIA ABCS
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ENCERRAMENTO DA ASSEMBLEIA
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SAÍDA PARA O LANÇAMENTO 2022

R. Iguatemi, 150 - Itaim Bibi,
São Paulo - SP

SALA MALLORCA

LANÇAMENTO SNCS 2022
CASA BISUTTI

R. Casa do Ator, 577
Vila Olímpia, São Paulo - SP
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Marcelo Lopes

Marcelo Lopes

Presidente da ABCS
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COMEMORAÇÃO DOS
10 ANOS E LANÇAMENTO
OFICIAL DA SNCS 2022
Presidente da ABCS

Lívia Machado

BOAS-VINDAS DO MINISTRO
DA AGRICULTURA, MARCOS
MONTES
A importância do apoio do MAPA
para a ABCS na comunicação com o
consumidor brasileiro
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IPVS 2022
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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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