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ACCS/Bolsa de suínos de Santa Catarina tem a projeção de comercializa-
ção para a próxima semana 22.535 animais, com peso médio de 113 kg, num 
preço médio de R$ 4,91 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

Bolsa de Suínos em Minas Gerais

Queda nos valores do animal ocorre de maneira simultânea a nova alta nos preços dos 
grãos e preocupa lideranças.

Nesta quinta-feira (20) as principais bolsas de suínos negociadas no Brasil registraram 
queda nos preços, justamente em um momento em que os preços dos grãos voltam a 
subir, pressionando aidna mais a margem dos suinocultores.

Em São Paulo, segundo o presidente da Associação Paulista de Criadores de Suínos 
(APCS), Valdomiro Ferreira, o preço cedeu de R$ 5,60/kg vivo para R$ 5,33/kg vivo. Ele 
explica que as bolsas que negociam no mercado independente não conseguiram sus-
tentar manutenção, ainda em cima do excesso oferta pressionando e da "grande espe-
culação".

No mercado mineiro, caiu de R$ 5,60/kg vivo para R$ 5,20/kg vivo, de acordo com infor-
mações da Associação dos Suinocultores do Estado de Minas Gerais (Asemg), entretan-
to, não houve acordo entre frigoríficos e produtores. Segundo o consultor de mercado da 
entidade, Alvimar Jalles, o mercado está chegando ao limite para retornar. "A possível 
sensação de mercado pior com certeza veio da maior concorrência e oferta. Em resumo, 
não há problema de demanda, há excesso de oferta", disse.

Santa Catarina também sofreu queda brusca nesta quinta-feira (20), de acordo com o 
presidente da Associação Catarinense de Criadores de Suínos, Losivanio de Lorenzi, pas-
sando de R$ 5,08/kg vivo para R$ 4,91/kg vivo.

"A realidade do mercado é de R$ 4,30/kg em Santa Catarina, é o que muitos estão nego-
ciando. Temos uma sobra de animais que não se sabe o que fazer, e comprar milho e 
farelo está insustentável", lamenta.

No estado do Paraná, Considerando a média semanal (entre os dias 13/01/2022 a 
19/01/2022), o indicador do preço do quilo vivo do Laboratório de Pesquisas Econômicas 
em Suinocultura (Lapesui) da Universidade Federal do Paraná (UFPR) teve queda de 
5,92%, fechando a semana em R$ 4,89.

"Espera-se que na próxima semana o preço do suíno vivo apresente queda, podendo ser 
cotado a R$ 4,81", informou o reporte do Lapesui.

Por: Letícia Guimarães
Fonte: Notícias Agrícolas

Suinocultura independente: excesso de oferta pressiona ainda
mais os preços nesta quinta-feira (20)

Segundo o comentarista, essa é uma das poucas soluções viáveis para o momento; ele 
ainda alerta para novas altas no preço do cereal.

Diante da situação de preços baixos na suinocultura com o custo de produção elevado, 
as ações que o governo pode adotar para ajudar os produtores são limitadas, segundo o 
comentarista Miguel Daoud.

Importação chinesa de soja cresce 17,9% em dezembro e a de milho cai 39,9%
Emater: perdas no milho em alguns municípios do RS chegam a 100%
“A prorrogação de isenção de Pis/Cofins para importação de milho é vital para o setor e 
é o que se pode fazer neste momento, considerando que o preço do milho deve subir 
mais”, alerta Daoud.

“O Ministério da Agricultura tem pouco a fazer nesta situação, pois essas são condições 
de mercado que prejudicam todos os setores da economia, entre eles, o agronegócio”, 
completa.

Fonte: Canal Rural

Prorrogar isenção de imposto na importação de milho é vital para
a suinocultura, diz Daoud

Apesar dos problemas para os animais, ela não atinge humanos, e o abatimento é a 
única forma de evitar a disseminação, já que não existe vacina ou tratamento para os 
bichos infectados.

ROMA — Diante de um surto de peste suína africana, a Itália deve abater cerca de 50 mil 
javalis que habitam as regiões de Piemonte e Ligúria, informou a agência de notícias 
"Ansa" nesta quarta-feira, dia 19.

— São necessárias ações corajosas que envolvam todos os sujeitos interessados nos 
territórios, sejam caçadores ou criadores habilitados. Também é indispensável que haja 
um controle sanitário de todos os animais abatidos — disse Roberto Moncalvo, presi-
dente da Coldiretti, principal confederação de agricultores italianos.

Novas medidas foram publicadas nesta quarta-feira pelos ministérios da Saúde e das 
Políticas Agrícolas e Florestais (Mipaaf) da Itália, visando a conter a doença, que é muito 
contagiosa e atinge javalis e suínos que fazem o cruzamento com essa espécie. Apesar 
dos problemas para os animais, ela não atinge humanos, e o abatimento é a única forma 
de evitar a disseminação, já que não existe vacina ou tratamento para os bichos infecta-
dos.

Outra determinação foi proibir o repovoamento da espécie por seis meses nas áreas afe-
tadas, que incluem 78 cidades no Piemonte e 36 na Ligúria, e o veto à manipulação de 
carnes frescas e subprodutos que venham de fora das "zonas vermelhas". Além disso, já 
haviam sido proibidas as atividades de caça de animais, colheita de cogumelos e trufas, 
trekking e mountain bike por seis meses nas referidas localidades.

Fonte: O Globo

Itália deve abater 50 mil javalis para conter peste suína
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