
22 de Janeiro de 2021

ICMS NA 
PRÁTICA

Antes de 15/1/21 os frigoríficos de São Paulo tinham débito de 7% na venda para 
qualquer cliente e como recebiam 7% de crédito outorgado sobre a venda, o impos-
to a recolher ficava zerado.
Após 15/1/21 os frigoríficos de SP continuaram com o débito de 7% na venda para 
clientes do regime normal e 13,3% sobre o regime do simples e o crédito outorgado 
sobre a venda passou para 5,6%. Nesse caso para empresas do regime normal(RPA) 
o valor de imposto para os frigoríficos paulistas ficou em 1,4% sobre o faturamento 
e para empresas do SIMPLES ficou em 7,7%.
PROBLEMA:
1- Aumento do preço da carne produzida em São Paulo
2- Perca de competitividade
Nos demais estados (exemplo do Paraná) o débito de ICMS continuou 7% para a
venda tanto para empresas de apuração normal como para o SIMPLES e o crédito
outorgado para vender de lá para o estado de São Paulo, continua 7%. Ou seja, as
empresas paulistas estão menos competitivas que as paranaenses para vender em
SP em 1,4% para clientes de apuração normal e 7,7% para clientes do simples.
Usamos o exemplo do PR, mas vale para todos os estados do sul e centro oeste que
vendem a carne aqui em SP.
Base legal do estado do PR
-item 7 do anexo VI do RICMS-PR
- Convênio ICMS 89/2005)
-item  13 do anexo VII do RICMS/PR

ICMS NA PRÁTICA

A APCS dá as boas vindas a empresa BIOMIN, nova filiada da associação!

COMUNICADO APCS

COMUNICADO CSP

MERCADO DE GRÃOS

Picanha suína na churrasqueira
Escolha Mais Carne Suína

Fonte: YouTube

Reuniões da Bolsa de Suínos "Mezo Wolters"
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PRODUTO 24 MESES 12 MESES 6 MESES 1 MÊS 22/01/2021

SUÍNO VIVO
R$/@ 72,93 75,00

R$/Kg 3,89 4,00

113,06 114,93

6,03 6,13
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R$/Kg - - - -
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- -
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- -

BOI R$/@ 153,05 190,60 221,15 262,80 297,05

MILHO R$/Saca 38,89 51,66 49,62 77,60 85,03

DÓLAR R$ 3,70 3,88 5,30 5,25 5,47

-

-120,00

6,40

-
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CULINÁRIA SUÍNA

Um resumo das principais notícias dos portais Avicultura Industrial e Suinocultura 
Industrial

A economia brasileira deve iniciar uma recuperação gradual em 2021, o que pode 
favorecer o consumo de ovos, que têm preços mais baixos frente aos das demais 
proteínas. Além disso, a possível redução dos efeitos da pandemia da covid 19 deve 
permitir o retorno das aulas de forma presencial bem como de outros eventos, o que 
deve favorecer o consumo. A avaliação é do Centro de Estudos Avançados em Eco-
nomia Aplicada (Cepea), da Esalq/USP, que publicou relatório nesta semana com 
suas perspectivas para 2021.

A produção brasileira de ovos pode aumentar 5% frente ao projetado para 2020, pas-
sando para 56,2 bilhões de unidades, podendo alcançar um consumo de 265 unida-
des per capita durante o ano, 6% a mais do que o previsto para 2020. Por outro lado, 
os custos de produção devem continuar sendo um grande entrave ao setor em 2021. 
|||

O frango também deve ser favorecido em 2021, aponta o Cepea. A competitividade
da carne de frango bateu recorde no ano passado, e, para 2021, a expectativa é de
que a diferença entre os preços da proteína avícola e os das carcaças bovina e suína
continue elevada.  Para os pesquisadores, a retomada do crescimento econômico
tende a ocorrer de forma gradual, e, com isso, o poder de compra dos consumidores
deve continuar enfraquecido, o que, por sua vez, pode favorecer as vendas de carne
de origem avícola.

Quanto às vendas externas, apesar do empenho da China (maior comprador da 
carne brasileira) em aumentar a produção interna de frango, em 2021, as exporta-
ções brasileiras para esse destino devem continuar crescentes. Além disso, espera-
-se que outros países também elevem as aquisições, como é o caso do Japão, ter-
ceiro maior parceiro comercial do Brasil nesse segmento, que irá sediar os Jogos
Olímpicos em 2021. |||

Apesar dos reveses provocados pela pandemia de covid-19, a suinocultura brasileira 
encerrou o ano de 2020 com preços, abate e embarques recordes. Para 2021, a 
expectativa é de que, mesmo com o custo de produção elevado, o balanço positivo 
se repita. A demanda externa por carne suína deve continuar firme, sustentada 
pelas compras chinesas, ao passo que a procura interna deve ser favorecida pela 
possível retomada econômica.

Dados da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) indicam que a produção 
brasileira de carne suína pode aumentar 3,5% em 2021 frente ao projetado para 2020, 
passando para quase 4,4 milhões de toneladas. Esse crescimento é similar ao apon-
tado pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), que estima alta 
de 3,6% na produção brasileira, totalizando 4,1 milhões de toneladas.

Do lado da demanda, a ABPA estima elevação das exportações em torno de 10% de 
2020 para 2021, ao passo que os números apontados pelo USDA indicam aumento 
bem mais conservador, de 4,2%. Além da continuidade do bom ritmo de embarques 
para a China, há, ainda, a expectativa de incremento nas vendas a outros destinos, 
especialmente na Ásia.

No entanto, apesar de a comercialização com os chineses continuar aquecida, o 
país asiático já sinaliza a retomada gradual da recomposição do rebanho de suínos, 
que foi dizimado pela peste Suína Africana (PSA). Esse movimento tem deixando 
produtores brasileiros em alerta, diante das possíveis implicações no médio e longo 
prazos.

Fonte: Suino Cultura Industrial

As projeções do Cepea para frango, suíno e ovos em 2021

Leonor Colacicco - Gerente de Vendas

0:00

http://www.apcs.com.br/_ARQUIVOS/leonor_22012021.mp3
https://www.youtube.com/watch?v=nTawHIo-Lbs


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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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

