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ACCS/Bolsa de suínos de Santa Catarina tem a projeção de comercializa-
ção para a próxima semana 23.797 animais, com peso médio de 109 kg, num 
preço médio de R$ 5,66 com prazo estimado de 25 dias.  
Agradecemos a todos que enviaram as projeções de venda com seus res-
pectivos valores, prazos e preços.

Bolsa de Suínos de Santa Catarina
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GRÁFICOS

Na pior crise do setor, produtores de suínos acumulam perdas nos últimos 18 meses e 
muitos estão abandonando a atividade
Produtores independentes de suínos promoveram na manhã desta quarta-feira (13), 
no centro de Curitiba, uma manifestação com o objetivo de chamar a atenção para a 
grave crise que afeta um dos setores mais importantes da cadeia produtiva do agro-
negócio. De acordo com o presidente da Associação Paranaense de Suinocultores 
(APS), Jacir José Dariva, com a distribuição do manifesto “Pedido de Socorro da Suino-
cultura”, o evento atingiu o propósito de dar ciência à população e clamando uma 
posição das autoridades diante dos enormes prejuízos que estão levando produtores 
à falência e ao fechamento das granjas. 
Dariva agradeceu aos veículos de comunicação pelo apoio na divulgação do evento 
realizado na Boca Maldita, tradicional ponto de concentração de lideranças políticas e 
empresariais de todo o estado. “A imprensa tem sido uma aliada divulgando os fatos 
de uma luta que atinge não só os produtores, mas reflete em vários setores dos muni-
cípios, uma vez que o impacto é para todo o conjunto da população, até mesmo aque-
les que não imaginam a soma de impostos que o setor a suinocultura arrecada.” Se-
gundo Dariva, muitos produtores enfrentam grandes dificuldades financeiras encer-
rando a produção em suas granjas, “o que gera desemprego no campo e menor movi-
mentação financeira em toda a cadeia produtiva”.
Maior fonte de arrecadação de muitos municípios
Cabe ressaltar que vários municípios têm na suinocultura a sua maior fonte de arreca-
dação. Um exemplo vem exatamente do município que lidera o ranking do Valor Bruto 
da Produção Agropecuária e detentor do maior rebanho estadual, Toledo, onde de 
quase R$ 3,5 bilhões arrecadados por toda a cadeia do agro, nada menos que 43,92% 
do total do VBP, o equivalente a R$ 1.536 bilhão advém exatamente da suinocultura.

Agendas pela resolução do problema
O presidente da APS confirma o agendamento de nova reunião com representantes 
do Governo do Paraná com o propósito de reiterar o pedido de flexibilização do Impos-
to sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre os suínos como medida 
de apoio ao setor na busca pela sua recuperação.
Também deverá ocorrer um encontro de representantes da APS com autoridades da 
Secretaria de Educação do Paraná para tratativas com vistas a aumentar a quantida-
de de carne suína adquirida para oferecer aos estudantes na merenda escolar.
Distribuição de cortes e sanduíches
À exemplo do que ocorreu em Santa Catarina, há duas semanas, ocorreu em Curitiba 
a distribuição de cortes à entidades assistenciais como forma de evidenciar a carne 
suína como uma proteína saudável e de alta qualidade. Além disso, mil sanduíches de 
carne suína foram destinados a uma comunidade carente da capital.
Quanto à organização da manifestação de Curitiba, a diretoria da APS, na pessoa do 
presidente Jacir Dariva, faz questão de ressaltar a importância do envolvimento da 
equipe da Suinosul, "em especial do presidente da associação de criadores de suínos 
da região Sul, produtor Beto Gusso, também diretor da APS, do Luiz Bisewski e do 
Lúcio, que não mediram esforços para que tudo ocorresse dentro do que havíamos 
planejado para este ato em Curitiba, que colocou o Paraná no cenário das manifesta-
ções da suinocultura nacional neste momento de grave crise".

Líderes da suinocultura catarinense e paulista se solidarizam com produtores do 
Paraná
Para o presidente da Associação Catarinense dos Criadores de Suínos, Losivanio Luiz 
de Lorenzi, a crise no setor vem se agravando desde o ano passado. “Fechamos o ano 
com prejuízo médio de R$ 110,00 por animal comercializado. Hoje, esse prejuízo está 
em R$ 350,00, com a venda a R$ 4,50 por quilo, enquanto o custo de produção é de R$ 
8,00”, diz.
Para o líder catarinense, o quadro é geral em todo o Brasil e até agora todos os apelos 
levados aos governos federal e estaduais têm sido infrutíferos. “As manifestações 
realizadas em Mato Grosso, Santa Catarine e agora no Paraná são um modo de mos-
trar aos nossos políticos um cenário desolador. O país ganha com recordes de expor-
tação de carne suína, mas nós produtores não temos rentabilidade, o que é injusto”, 
completa.
“Somos solidários à liderança da suinocultura paranaense, através da APS, pela inicia-
tiva de levar ao conhecimento público uma situação muito séria. Espero que esse 
evento marque um início de mudança necessária para a economia brasileira”, afirma o 
presidente da Associação Paulista dos Criadores de Suínos, Valdomiro Ferreira Junior.
“Este evento busca alertar não só a liderança politica e a população, como também o 
mercado atacadista e varejista, que não podemos continuar da forma que está. Não 
existe na economia uma teoria que explique como pode subsistir um segmento que 
acumula perdas por 18 meses consecutivos, com preços de venda muito abaixo dos 
custos de produção”, comenta Ferreira. Para ele, as entidades representativas da 
classe estão alinhadas nas reivindicações: “alguma coisa precisa ser feita, entre elas 
aumentar o consumo da carne suína e diminuir os impostos. Não existe outra saída”.

RELEASE À IMPRENSA
Assunto: Pedido de Socorro da Suinocultura
13/04/2022
Fonte: Assessoria/APS
Crise na suinocultura é alvo de manifestação no centro de Curitiba

O evento acontece no próximo dia 26 e contará com deputados, senadores e o novo 
ministro da agricultura, que ouvirão as principais demandas dos suinocultores de todo 
Brasil.

A suinocultura brasileira, um dos setores mais atuantes do agro no país, passa por 
uma crise sem precedentes com o alto custo de produção, baixo preço pago no quilo 
do suíno, além da grande oferta no mercado após a queda do consumo interno e na 
estabilização da China, principal comprador do Brasil e o maior consumidor de carne 
suína no mundo.

Para combater a crise, que necessita de medidas imediatas, a Associação Brasileira 
dos Criadores de Suínos (ABCS), realiza junto ao Instituto Pensar Agro (IPA), o Encon-
tro Político da Suinocultura, no próximo dia 26 (terça-feira), a partir das 19 horas, em 
Brasília. Os interessados em participar podem confirmar presença pelo e-mail comu-
nicacao@abcsagro.com.br.

O evento contará com a participação de lideranças do setor de todo o Brasil como sui-
nocultores independentes e presidentes de associações que levarão as principais 
demandas da suinocultura para deputados e senadores atuantes no agronegócio e 
para novo ministro do Ministério do Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) 
com o objetivo de, juntos, encontrarem caminhos que atendam os produtores e forta-
leçam a suinocultura nacional.

Confirmaram presença no evento o presidente da CNA, João Martins; o ministro da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Marcos Montes Cordeiro; o ministro da Casa 
Civil, Ciro Nogueira; representantes da subsecretaria de Política Agrícola e Meio Am-
biente; além dos senadores Luiz Carlos Heinze (PP); Izalci Lucas Ferreira (PSDB); Dário 
Berger (MDB); Simone Tebet (MDB); Soraya Thronicke (União) e dos deputados Covatti 
Filho (PP); Evair de Melo (PP); Sérgio Souza (MDB); Alceu Moreira (MDB); Giovani Cheri-
ni (PL); Jerônimo Goergem (PP); Arnaldo Jardim (Cidadania 23); Domingos Sávio 
(PSDB); Tereza Cristina (Dem); Aline Sleutjes (União); Flávia Arruda (PL).

Suinocultura brasileira

Em 2021 o PIB da suinocultura foi de 122 bilhões de reais, sendo a oitava atividade agro-
pecuária que mais contribui para o Valor Bruto da Produção Agropecuária. É conside-
rada também uma atividade de cunho social, empregando diversas famílias no interior 
do Brasil. Além disso, o Brasil é o 4º maior produtor e exportador de carne suína no 
mundo, mostrando a força do país na atividade.

Fonte: O Presente Rural

ABCS leva crise da suinocultura para ser discutida em encontro 
do setor em Brasília

Ouça o áudio de um dos organizadores do evento Luís Bisewski da 
Suinosul APS

Luís Bisewski - Suinocultor - PR
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Atenção as datas! 
Clique no banner para abrir o calendário

Convite para o Evento Político da Suinocultura Brasileira no dia
26/04 em Brasília.

DESTAQUE

Costelinha à moda antiga
Mais Você

Fonte: YouTube

APCS/BCSSP informa: Adolfo Arruda Iaras/SP informa venda de 144 suínos em R$ 
125,00/@ condições bolsa, entrega na próxima terça-feira.

APCS/BCSSP informa: Antônio Carlos da Silva de Bauru/SP que já tinha vendido 144 
suinos na bolsa, agora anuncia venda de mais 324 suínos em R$ 125,00/@ condições 
bolsa, entrega a partir da próxima segunda-feira (18).

APCS/BCSSP informa Aurinha Ianni - Ianni Agropecuaria Itu-SP, que já tinha vendido 
1.280 Suínos na bolsa, anuncia venda de mais 160 suínos em R$ 125,00/@ a vista entre-
ga na próxima quarta-feira (20).

APCS/BCSSP informa Susana Twijsel corretora de suínos - Holambra/SP que já tinha 
vendido na bolsa 540 suinos anuncia agora venda de mais 660 suínos em R$ 125,00/@ 
= R$ 6,67/Kg vivo condições bolsa, entrega a partir da próxima segunda-feira (18).

APCS/BCSSP informa Carlos Alberto Cunha - Brotas/SP que não tinha vendido na 
bolsa, anuncia venda de 500 suínos até o momento em R$ 125,00/@ condições bolsa, 
entrega no início da semana.

Fonte: APCS | CSP

https://globoplay.globo.com/v/10482720/
http://www.apcs.com.br/_ARQUIVOS/luis_1404.mp3
http://www.apcs.com.br/_ARQUIVOS/itamar_1404.mp3
https://www.youtube.com/watch?v=JNZ6v_eRDGE&ab_channel=TVAPCS
https://drive.google.com/file/d/1oaJBFROhIdOjCOn67Vx6NNd3f0e9-Scg/view


Nosso próximo encontro já tem dia, horário, tema e palestrante definidos.

Na próxima terça-feira (19/04) vamos trocar conhecimento sobre “Gestão do uso de 
modelos matemáticos na suinocultura em crise”, com o Gerente de Tecnologia e 
Inovação Brasil da Trouw Nutrition, Héctor Ramon Martinez Ramirez.

A transmissão será online. Mais informações no site abravespr.com.br

#abraves #abravespr #encontroveterinário #veterinária #suinocultura #suinocultura-
brasileira #suínos

Gestão do uso de modelos matemáticos na suinocultura em crise
19 de Abril de 2022
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PORK EXPO
26 e 27 de Outubro de 2022 | Foz do Iguaçu, PR

AVESUI 2022
26 a 28 de Abril de 2022

IPVS 2022
21 a 24 de Junho de 2022

ALLTECH - ONE CONFERENCE
22 a 24 de Maio de 2022

CLIQUE AQUI PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES

CLIQUE AQUI PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES

CLIQUE AQUI PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES

CLIQUE AQUI PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES

www.avesui.com
one.alltech.com
www.ipvs2022.com
http://abravespr.com.br/
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ASSOCIADAS
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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/

