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ACCS/Bolsa de suínos de Santa Catarina tem a projeção de comercializa-
ção para a próxima semana 22.260 animais, com peso médio de 112 kg, num 
preço médio de R$ 6,42 com prazo estimado de 27 dias.  
Agradecemos a todos que enviaram as projeções de venda com seus res-
pectivos valores, prazos e preços.

Bolsa de Suínos de Santa Catarina

Confira os presentes na Bolsa de Suínos “Mezo Wolters”

Com a redução aos poucos da oferta e a demanda pela carne, principais praças pro-
dutoras registram reajustes positivos.

Geralmente realizadas às quintas-feiras, as Bolsas de Suínos do mercado indepen-
dente das principais praças comercializadoras ocorreram nesta quarta-feira (15), em 
função do feriado de Corpus Christi. Nos principais Estados foram registrados reajus-
tes positivos com a diminuição pouco a pouco da oferta de animais e a demanda mais 
aquecida pela proteína.

Em São Paulo, o preço passou de R$ 6,67/kg vivo para R$ 7,31/kg vivo, conforme dados 
da Associação Paulista de Criadores de Suínos (APCS). O presidente da entidade, Val-
domiro Ferreira, explica que houve um realinhamento de 9,6%, baseado na redução da 
oferta de animais vindos do Sul e Centro-Oeste do Brasil. 

"Houve melhora também no preço da carcaça. Os mercados atacadistas e varejistas 
vão lançar preços do abatido acima dos R$ 11,00 para a próxima semana. Um dos 
suportes dessa alta é o número de animais vendidos nesta Bolsa, cerca de 24 mil, e há 
quatro meses não se vendia mais de 20 mil animais em uma Bolsa", disse.

Ferreira complementa explicando que o mercado está demandado, e em contraparti-
da há redução em volume de animais nas granjas e peso. Coincidentemente isso deve 
melhorar as exportações, já que houve melhora no câmbio também, segundo ele. 

No mercado mineiro, o valor de R$ 7,30/kg vivo foi obtido com acordo entre suinocul-
tores e frigoríficos na semana passada, e vale até a próxima quinta-feira (23), confor-
me com informações da Associação dos Suinocultores do Estado de Minas Gerais 
(Asemg).

"A bolsa de Minas Gerais da semana passada no valor de R$7,30 tem validade para 
duas semanas, e o mercado por aqui fluiu dentro da normalidade nesse valor. O que 
esperamos é que o Brasil acompanhe os reajustes porque, devido à clara escassez de 
suínos com peso adequado nas granjas mineiras, o preço daqui subiu antes ", disse 
Alvimar Jalles, consultor de mercado da entidade.

Santa Catarina também teve alta, passando de R$ 5,88/kg vivo para R$ 6,42/kg vivo, 
segundo o presidente da Associação Catarinense de Criadores de Suínos (ACCS), 
Losivanio de Lorenzi. Segundo ele, estes pequenos aumentos que vêm sendo registra-
dos nas últimas semanas têm sido vistos com otimismo.

"Os produtores estão começando a ficar um pouco começando a ficar um pouquinho 
mais animado, embora esteja perdendo em torno de R$ 150,00 por animal vendido, mas 
acreditando de uma mudança nesse cenário. O mercado interno, agora com o inverno, 
quem sabe aquece as vendas, e devagarinho o mercado vai enxugando a oferta", pon-
tuou Lorenzi.

Por: Letícia Guimarães
Fonte: Notícias Agrícolas

Suinocultura independente: negociações de suínos realizadas nesta
quarta-feira (15) resultam em altas nos preços

Mercado abriu recentemente suas portas para o produto brasileiro.

A Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) comemorou a habilitação das três 
primeiras plantas frigoríficas para o mercado do Canadá, conforme informação repas-
sada ontem à entidade pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

As habilitações, de unidades localizadas no Estado de Santa Catarina, correspondem 
a duas plantas da Seara Alimentos, de Itapiranga e de São Miguel do Oeste, e uma da 
Cooperativa Central Aurora, de Chapecó. “A habilitação destas primeiras plantas vem 
em um momento importante para o setor produtivo, diante das dificuldades enfrenta-
das com as altas dos custos de produção e a necessidade de incrementar as vendas 
internacionais de carne suína. É um resultado do trabalho de excelência desempenha-
do pelo Ministério da Agricultura. Há expectativa de que, em breve, novas plantas 
sejam habilitadas.”, analisa o presidente da ABPA, Ricardo Santin.

Embora seja o terceiro maior exportador global de carne suína (em 2021, o país expor-
tou 1,5 milhão de toneladas), o Canadá também é um comprador relevante no merca-
do internacional. Em média, o país importa 250 mil toneladas anualmente. “Com as 
novas habilitações, deveremos embarcar em breve produtos para este mercado de 
alto valor agregado, que demanda produtos premium, especialmente barriga e coste-
la.  Vamos focar em suprir lacunas não atendidas, em complementariedade à produ-
ção local”, completa Luis Rua, diretor de mercados da ABPA.

Fonte: O Presente Rural

ABPA comemora habilitação das primeiras plantas de carne suína
para o Canadá

ABCS se reúne para tirar dúvidas sobre as operações de crédito liberadas recente-
mente pelo Conselho Monetário Nacional

Na tarde da última segunda-feira (13), a Associação Brasileira dos Criadores de Suínos 
(ABCS), representada pelo Conselheiro de Mercado, Valdecir Folador, e pela consulto-
ra de relações governamentais, Ana Paula Cenci, estiveram reunidos com o Subsecre-
tário de Política Agrícola e Negócios Agroambientais do Ministério da Economia, Fran-
cisco Albuquerque, e a sua equipe técnica. O assunto principal da agenda foi a contra-
tação de crédito rural de custeio destinado à atividade de suinocultura não explorada 
sob regime de integração (resolução do Conselho Monetário Nacional –CMN n° 5.017 
de 10 de maio de 2022). Na oportunidade outros assuntos ligados ao crédito agrícola 
também foram tratados.

A audiência contou com a participação do senador Luiz Carlos Heinze (PP -RS), o qual 
solicitou a agenda, e também com a presença de outras entidades. Na ocasião, o Sub-
secretário Francisco Albuquerque reforçou que foi viabilizado pela Resolução CMN n° 
5.017 deste ano, até 20% do que seria destinado ao custeio como uma alternativa a 
uma linha de retenção de matrizes, sem a necessidade de comprovações adicionais, e 
com prazo estendido para 2 anos. No caso do médio produtor seriam até 300 mil reais, 
já o grande teria direito de até 600 mil reais. Segundo o subsecretário, esse dinheiro 
servirá como um capital de giro e pode ser tomado até 30 de dezembro de 2022.

O Conselheiro de Mercado da ABCS, fez uma observação ao Subsecretário, reforçan-
do que esteve recentemente no Banco do Rio Grande do Sul e a equipe da instituição
disse que não tinha nenhum recurso disponível no sistema para retenção de matrizes
e que a linha não estava disponível.  Albuquerque orientou a não utilizarem o termo
retenção de matrizes quando forem a seus bancos. “O crédito não saiu com esse
nome. Vocês devem pedir o direito a 20% do limite de custeio de cada um”. O subse-
cretário explicou ainda que, se possível, o produtor leve a Resolução CMN n° 5.017 de
10/5/2022 em mãos para o seu gerente. “Assim o profissional vai avaliar a situação de
cada suinocultor para conceder esse crédito, dentro do limite disponível, conforme a
norma”.

Ainda na agenda o subsecretário Albuquerque explicou que resolução do CMN é des-
tinada ao crédito agrícola do Plano Safra que é contabilizado por ano/safra, ou seja, o 
suinocultor pode buscar retirar o crédito até o dia 30/06 deste ano – valor que será 
descontado de seu limite no Plano Safra 2021/2022. Porém, a partir de julho, com o 
novo Plano Safra 2022/2023 o produtor terá novamente o limite restabelecido e 
poderá fazer as contratações até 31/12/2022, com os dois anos de prazo e com os juros 
e valores atualizados.

Para finalizar a agenda o Subsecretário comentou sobre as perspectivas do Plano 
Safra 2022/2023, no qual os recursos poderão ser escassos e imprevisíveis dado a 
conjuntura econômica de juros mais altos.

Fonte: Notícias Agrícolas

O José Luiz Tejon enaltece estratégia de trabalho da ABCS com a Semana Nacional da
Carne Suína (SNCS) como referência em marketing de agronegócio no Brasil e no
mundo. O especialista em agribusiness reforçou em seu quadro “Aqui o agro faz
sucesso” para o “Dia dia rural” do canal TerraViva como o marketing feito com inteli-
gência e foco em conteúdo é um caminho importante para os suinocultores supera-
rem a crise.

Tejon acompanhou de perto a celebração e a confirmação da metodologia desenvol-
vida pela ABCS e aperfeiçoada nesses dez anos para educar o varejo para a promoção 
da carne suína com foco nos colaboradores que fazem o atendimento direto com o 
consumidor, trazendo informações de saúde, origem, qualidade e sabor.

Operações de crédito para produtores independentes é tema de
reunião da ABCS com Ministério da Economia
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http://www.nuttria.com/
https://polinutri.com.br
https://www.trouwnutrition.com.br/
https://basetto.com.br
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