
MEIO AMBIENTE

LEGISLAÇÃO

14 de Janeiro de 2021

EM 60 DIAS SUÍNO
VIVO CAI 30%

Foi publicada hoje a Lei 14.119/2020, que institui a Política Nacional de Pagamento por 
Serviços Ambientais (PNPSA). A nova legislação é fruto de consenso entre entidades 
ambientalistas do setor produtivo, tendo tido como importante porta-voz e empreen-
dedor da política o deputado Arnaldo Jardim, diretor da Frencoop.

A nova legislação abre possibilidade de um novo marco para a sustentabilidade do 
país, por meio de incentivos econômicos públicos e privados que levem as atividades 
econômicas a modelos de negócio cada vez mais voltados à proteção do meio am-
biente. 

Por atuação da OCB, incluímos as cooperativas no rol de atores prioritários para 
desenvolverem iniciativas de preservação ou recuperação ambiental.

Dentre os principais avanços da lei diz respeito ao reconhecimento da importância do 
fomento público às iniciativas que conciliam desenvolvimento e preservação ambien-
tal, diretriz que já havia sido expressa no art. 41 do Código Florestal (Lei 12.651/2012).

A OCB continuará acompanhando o tema na discussão da regulamentação da lei.

Lei 14.119/2020: 

Vetos:

SANCIONADA LEI DE PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS

COMUNICADO APCS

COMUNICADO CSP

Resultado da Bolsa de Suínos realizada hoje
Confira abaixo os que estavam presentes na reunião:

Em função das alterações do Decreto de ICMS ainda não terem sido publicadas, 
estamos prorrogando as Tomadas de Preços  107ª | Injetáveis e 1013ª - Antibióticos 
PX para o dia 15/01/2021 até 22h00;

Att, 

Equipe APCS | CSP

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR A LEI NA ÍNTEGRA

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR O LINK

Equipe está reunida redigindo o texto que ficará pronto até o final desta quinta-feira 
(14)

A Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo informou que o decreto que revoga o 
aumento do ICMS para a produção de alimentos e energia elétrica para a agropecuária 
será publicado na edição desta sexta-feira (15) no Diário Oficial.

A assessoria de imprensa informou ao Notícias Agrícolas por telefone que a equipe 
está reunida redigindo o texto que ficará pronto até o final desta quinta-feira (14) para 
ser publicado na próxima edição. Sem a divulgação do decreto revogando as medidas 
da lei Estadual 17.293/2020, de outubro, passaria a valer a partir desta sexta-feira.

Confira o e-mail que a assessoria de imprensa mandou para o Notícias Agrícolas:

Na última quarta-feira (06), o governo de São Paulo divulgou a suspensão do aumento 
da alíquota de itens de insumos agropecuários após as associações e produtores 
rurais se mobilizarem para o tratoraço, que ocorreu na última quinta-feira (07). A coor-
denação do tratoraço aguarda os esclarecimentos sobre os produtos que deixaram 
de ser impactos pela a cobrança do ICMS para se posicionarem sobre a ocorrência de 
novas manifestações.

Fonte: Notícias Agrícolas

Secretaria da Fazenda de SP informa que decreto do ICMS será 
publicado nesta sexta-feira no Diário Oficial

Segundo liderança do setor no Estado, no mesmo período, milho subiu 33% e o farelo 
de soja, 7%

Após a primeira tentativa de negociação com os frigoríficos no ano de 2021 não ter 
resultado em acordo na última quinta-feira (7), hoje (14) a comercialização dos suínos 
vivos em São Paulo resultou no preço de R$ 6,39/kg vivo. De acordo com o presidente 
da Associação Paulista de Criadores de Suínos, Valdomiro Ferreira, analisando o preço 
praticado há 60 dias, quando houve pico de alta nas vendas do animal, o valor desta 
quinta-feira representa uma retração de 30%. 

Além do recuo no preço do suíno vivo, em 60 dias também houve recuo no preço da 
carcaça suína na ordem de 26,76% no Estado. No início do período estipulado na conta, 
o animal abatido valia R$ 14,20/kg, e agora, o preço é de R$ 10,40/kg.

Segundo Ferreira, no mesmo período, a saca de 60kg de milho teve aumento de 30%, 
e o farelo de soja, valorizou 7%. "Essa variação menor para o farelo de soja é porque o 
preço deste insumo já estava muito alto no período", explicou.

Sendo assim, o suinocultor paulista trabalha hoje com 
prejuízo, já que a arroba suína no Estado está cotada em R$ 130,00, e o custo de produ-
ção por arroba está avaliado em R$ 164,00. 

"Hoje, a cada arroba comercializada, o suinocultir perde R$ 34,00 por arroba. Na ponta 
do lápis, se um animal produz cinco arrobas, o para cada suíno vendido hoje, o produtor 
perde R$ 170,00 reais por animal abatido. Esta situação está mais grave do que a pior 
crise no setor já registrada, ocorrida em 2011, quando o criador perdia R$ 100,00 por 
arroba", disse.

Na análise do presidente da APCS, esta situação se deve a uma conjunção de fatores, 
que une a demanda mais fraca por carne suína tanto no mercado interno quanto no 
externo, e a redução na oferta de grãos, com consequente majoração nos preços dos 
insumos. 

Fonte: Noticias Agrícolas - Letícia Guimarães

Preço do suíno vivo em São Paulo caiu 30% em 60 dias; 
produtor trabalha no prejuízo

Em virtude do final do ano e inicio do ano novo, publicamos as
datas da Bolsa de Suínos no Estado de São Paulo.
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COLUNISTA

INDICADORES

Fonte: APCS | CSP

PRODUTO 24 MESES 12 MESES 6 MESES 1 MÊS 14/01/2021

SUÍNO VIVO
R$/@ 72,93 75,00

R$/Kg 4,05 4,16

117,93 119,81

6,29 6,39

-

-

CARCAÇA 
SUÍNA

Varejo 
R$/Kg 6,70 9,00

Atacado 
R$/Kg - - - -

- -

- -

8,60 7,807,60

- -

BOI R$/@ 149,05 196,25 220,95 263,00 285,95

MILHO R$/Saca 38,90 51,56 49,65 73,10 83,87

DÓLAR R$ 3,70 3,88 5,30 5,25 5,20

6,93

130,0095,06

5,07

10,00 10,40

9,60 10,00

MERCADO
DE SUÍNOS

https://bit.ly/3snutdK
http://bit.ly/3nG1aiT


ACONTECE
Eventos

AVESUI 2021

13 A 15 DE ABRIL, 2021  | Medianeira, PR

O Avesui América Latina divulga nova data!

CLIQUE AQUI PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES

PORK EXPO

26 e 27 de Outubro de 2022 | Foz do Iguaçu, PR

CLIQUE AQUI PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES

TREINAMENTO ON LINE

19 DE JANEIRO, 2021  | APCS

https://porkexpo.com.br/
http://avesui.com.br
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http://www.ianniagropecuaria.com.br/
http://www.agropecuariabressiani.com.br/
https://softpig.com.br/
http://cowpig.com.br/
http://www.grancorte.com.br/grancorte/
http://frigodeliss.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
http://www.vaccinar.com.br/
https://www.basf.com/br/pt.html
https://www.dsm.com/latam/pt_BR/home.html

