
21 de Janeiro de 2021

DECRETO DO ICMS 
ATRAPALHA BOLSA 
DE SUÍNOS

ACRISMAT - 21/01/2021
Preço Médio Mato Grosso levantado junto a Produtores e Frigoríficos
 
Vendas DENTRO do Estado
Média: R$ 5,57
(Houve relato de negócios até 6,40)
Número de Animais: 33.105
  
Vendas para FORA de MT
Média: R$ 6,31 (com ICMS)
(Houve relato de negócios até 6,50)
Número de Animais: 2.616

A semana de negociações para a suinocultura independente foi marcada por 
quedas em algumas das principais praças do país. Em São Paulo, a Associação Pau-
lista de Criadores de Suínos (APCS) divulgou nesta quinta-feira (21) que a semana 
encerrou sem negociação. "A Bolsa finalizou sem negociação em virtude das ques-
tões indefinidas do decreto de ICMS no Estado de São Paulo. A Bolsa teve dificulda-
des em definir preços para a próxima semana. Portanto, Bolsa sem comercializa-
ção", afirmou a publicação oficial da APCS. 

Apesar do decreto ter sido revogado pelo Governo do Estado, Valdomiro Ferreira, 
presidente da APCS, afirma que o "decreto ainda aumenta por parte dos frigoríficos 
um percentual na alíquota e também no mercado varejistas e distribuidores de 
carne. A próxima Bolsa será na quinta-feira que vem", afirmou ao Notícias Agrícolas. 

A Bolsa de Suínos do Estado de Minas Gerais fez acordo entre produtores e frigorífi-
cos no valor de R$ 6,0 o kg do suíno vivo. O preço de acordo entre produtores e frigo-
ríficos é aquele que significa consenso entre as partes para a boa liquidez e as boas 
comercializações dentro mercado mineiro.

"Ao conseguirmos equilibrar a oferta à procura o preço retorna a patamares ade-
quados em questão de tempo.
O mercado não é feito de boas ou de más intenções, mercado é feito de oferta e pro-
cura reais e é isso que está em curso na direção da normalização", destacou consul-
tor de mercado da Associação dos Suinocultores do Estado de Minas Gerais 
(Asemg), Alvimar Jalles.

A Bolsa de suínos de Santa Catarina tem a projeção de comercialização para a pró-
xima semana de 18.265 animais, com peso médio de 111 kg, num preço médio de R$ 
7,43 com prazo estimado de 22 dias. "Acreditamos que o mercado deve reagir um 
pouco melhor a partir de agora que tivemos a reabertura da China para algumas 
plantas e que deverá manter o preço mais estável de agora em diante", afirma Losi-
vanio de Lorenzi.

Destaca ainda que a preocupação agora é com o custo de produção. Segundo Losi-
vanio, os preços elevados do milho e da soja está inviabilizando os lucros da suino-
cultura no estado. "Vendendo o suíno com os preços que está hoje, em três, quatro 
meses nós vamos perder aquilo que ganhamos ano passado", conclui. 

No Rio Grande do Sul, onde a negociação é realizada às sextas-feiras, a tendência é 
de baixa para os preços. "Nos outros estados como Minas e São Paulo, estão forçan-
do baixa. Então eu acredito que deva manter ou ter uma pequena redução de preços, 
não muito significativa, mas devemos seguir a tendência de mercado como as 
demais praças do Brasil", afirma Valdecir Folador. 

Destaca ainda que o mercado segue com viés de baixa em função do mercado inter-
no, que está com o consumo mais limitado. "Pelo lado da exportação, as vendas de 
janeiro estão todas feitas dentro de uma normalidade de volumes, e a informação 
também é que as vendas do mês de fevereiro também estão realizadas. Pelo lado 
das exportações, as informações são positivas. O grande problema é o mercado 
interno que está pressionando os preços do suíno vivo", complementa. 

Considerando a média semanal (entre os dias 07/01/2021 a 13/01/2021), o Indicador 
do Preço do quilo vivo do Suíno LAPESUI/CIA/UFPR teve queda de 5,60%, fechando 
a semana em R$ 6,93. No comparativo mensal das médias semanais, o preço do kg/-
vivo do suíno no Paraná apresentou queda de 3,67% em relação à semana do dia 
16/12/2020.

No comparativo mensal das médias semanais, o preço do kg da carcaça do suíno no 
Paraná apresentou alta de 10,24% em relação à semana do dia 16/12/2020. Espera-
-se que na próxima semana o preço do suíno vivo apresente alta, podendo ser 
cotado a R$ 7,22.

Fonte: Notícias Agrícolas

Consumo limitado no mercado interno pressiona e suinocultura 
independente registra baixas

Confira o resultado da bolsa:

COMUNICADO APCS

COMUNICADO CSP

Bolsa de Suínos em Minas Gerais

Bolsa de Suínos em Mato Grosso

AGS – Em 21/01/2021 
Em Goiás a comercialização em media de 12.000 a 13.500 animais indepen-
dentes, com peso médio de 100 a 130 kg. Preço de Bolsa de MG realizada dia 
(14/01) para a semana de 14/01 a 21/01, Preço de Bolsa sugerido em R$7,20. 
No Estado de Goiás a Bolsa de Suínos no valor de R$7,20kg e o preço prati-
cado em Goiás na semana de 14/01 a 21/01 do kilo do suíno vivo R$6,80.  Re-
latos de negócios até R$7,20 com prazo de 21 até 30 dias.

Milho Saco .. R$76,00 a R$80,00 dependendo da região
Farelo a Granel..R$2.790,00
Farelo a Ensacado.. R$2.830,00

Bolsa de Suínos em Goiás

ACCS/Bolsa de suínos de Santa Catarina tem a projeção de comercializa-
ção para a próxima semana de 18.265 animais, com peso médio de 111 kg, 
num preço médio de R$ 7,43 com prazo estimado de 22 dias.  
Agradecemos a todos que enviaram as projeções de venda com seus res-
pectivos valores, prazos e preços.

Bolsa de Suínos em Santa Catarina

Reuniões da Bolsa de Suínos "Mezo Wolters"
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MERCADO
DE SUÍNOS

COLUNISTA

INDICADORES

Fonte: APCS | CSP

PRODUTO 24 MESES 12 MESES 6 MESES 1 MÊS 21/01/2021

SUÍNO VIVO
R$/@ 72,93 75,00

R$/Kg 4,05 4,16

113,06 114,93

6,03 6,13

135,00

7,20

CARCAÇA 
SUÍNA

Varejo 
R$/Kg 6,70 8,60

Atacado 
R$/Kg - - - -

10,80 11,20

- -

8,40 7,807,60

- -

BOI R$/@ 149,05 192,60 220,95 255,30 294,60

MILHO R$/Saca 38,90 51,57 49,65 74,22 85,44

DÓLAR R$ 3,70 3,88 5,30 5,25 5,35

-

-95,06

5,07

-

-



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

 
 
 
 
 

Espírito Santo do Pinhal, 13 de janeiro de 2021                                                  
 
 
 
 
 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 
 
 
 
 

O Presidente da Associação Paulista de Criadores de Suínos, em conformidade com o 
Estatuto da Entidade e com base no art. 16, inciso I, V, VI, art. 17, § 3º inciso I, art. 19 e 
art. 21, convoca os senhores associados efetivos, no uso e gozo de seus direitos 
estatuários, a participarem da ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a realizar-se no dia 18 de 
fevereiro de 2021, em primeira convocação às 09h30min e em segunda convocação as 
10h00, por videoconferência pela plataforma zoom, através do link abaixo, para 
deliberar a seguinte ordem do dia: 
 
https://us02web.zoom.us/j/89292430963 
 
 
1. Apresentação e aprovação das atividades realizadas no biênio 2019/2021; 

 
2. Eleição da Diretoria e membros do Conselho Fiscal para o biênio 2021/2023; 

 
3. Outros 

 
 

 
Valdomiro Ferreira Junior 
Presidente Executivo APCS 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

18 DE FEVEREIRO, 2021 

https://porkexpo.com.br/
http://avesui.com.br
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GRANJAS
ASSOCIADAS

FRIGORÍFICOS
ASSOCIADOS

EMPRESAS
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
Controle e Qualidade: Carolina Kikuchi - assistente4@apcs.com.br

TechnoFeed™

APCS 2020 | Todos os direitos Reservados
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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

