
CULINÁRIA SUÍNA

Aumento de impostos em São Paulo irá prejudicar a suinocultura em outros estados brasilei-
ros, diz presidente da APCS

O aumento dos impostos aprovado pelo governo de São Paulo também terá perdas 
para a suinocultura do estado. A partir da nova lei que passa a vigorar em janeiro, a 
alta do ICMS pode chegar a 4,14% para alguns itens como: adubos e fertilizantes, 
milho em grão, farelo de soja, produtos veterinários, defensivos e rações.

Para o presidente da Associação Paulista de Criadores de Suínos (APCS), Valdomiro 
Ferreira Júnior, a alta dos impostos irá impactar a suinocultura não apenas em São 
Paulo, mas em outros estados. Ele ainda afirma que os produtores estão operando 
sem margem de lucro.

“Atualmente o custo de produção atual está acima do preço de venda. Com a arroba 
a R$ 140, o milho a R$ 75 e o farelo de soja a R$ 2.700, considerando uma produtivida-
de de 28 terminados por/ano, o suinocultor perde R$ 25 por animal abatido”, afirma 
Júnior.

Ainda segundo o presidente da entidade, a situação do produtor ficou pior após a 
desvalorização de 27% na arroba, que chegou a ser negociada ao valor recorde R$ 
185 em São Paulo.
 

Fonte: Canal Rural

Milho
Indicadores de milho físico alinhados 75 na região de Campinas e devido a ao período 
de festas e paralisações o mercado ganha força e nao é descartado mais altas. 

B3
Na b3 mercado testa 78,50 no CCMF21 e acima disso volta a mirar 80,00. Já pelo lado da 
baixa deve ter como suporte principal o mercado a 75, gráficos daqui em diante come-
çam a perder um pouco a linha de estudo devido o encerramento  do contrato  
15/01/21. 
Mercado começa a olhar para o Março CCMH21 que parece estar meio puxado pro 
período e tbm há muita incerteza na linha de comercialização de milho e questões 
como dólar e cotações das commodities no geral em meio à pandemia no primeiro 
mês do ano de 2021. Isso geram dúvidas  para uma tomada de decisão nesse momen-
to.

COLUNISTA

22 de Dezembro de 2020

INDICADORES

PRODUTO 24 MESES 12 MESES 6 MESES 1 MÊS 22/12/2020

SUÍNO VIVO
R$/@ 72,93 75,00

R$/Kg 4,05 4,16

120,00 122,06

6,40 6,51

184,87

9,86

CARCAÇA 
SUÍNA

Varejo 
R$/Kg 6,70 9,50

Atacado 
R$/Kg - - - -

14,00 14,20

- -

9,30 7,707,40

- -

BOI R$/@ 153,50 216,45 206,40 285,45 261,15

MILHO R$/Saca 38,86 47,74 46,85 80,92 75,10

DÓLAR R$ 3,70 4,17 5,23 5,25 5,16

7,20

135,0090,00

4,80

10,20 10,80

10,80 11,20

Suínos: com alta dos custos, produtor perde R$ 25 por animal 
abatido

A ministra Regina Helena Costa, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), decidiu permitir 
que a Sociedade Rural Brasileira atue como “amicus curiae” em ação que avalia a obri-
gatoriedade de recuperação de vegetação nativa nas propriedades rurais do estado 
de São Paulo. Na prática, a SRB poderá ser ouvida e defender os produtores rurais 
durante a análise do tema que, a depender da decisão, poderá trazer sérios prejuízos a 
propriedades rurais de todo o País, colocando em risco o a implementação do Código 
Florestal.

A discussão teve início com uma ação civil pública movida pelo Ministério Público do 
Estado de São Paulo solicitando que a Usina Santo Antônio, localizada na região de 
Ribeirão Preto-SP, fosse obrigada a destinar 20% de suas áreas para a vegetação 
nativa, como reserva legal. Em primeira instância, o pedido dos promotores foi 
negado. A justiça reconheceu a impossibilidade de punição àqueles que, em seu dia a 
dia, seguiram a legislação ambiental em vigor à época. Já o Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo reverteu a decisão e determinou que a companhia destinasse 
20% dos imóveis para a chamada reserva legal, com mata nativa. Com essa nova deci-
são, a Usina Santo Antônio recorreu ao Superior Tribunal de Justiça que, reconhecendo 
a repercussão da matéria, deve unificar os entendimentos sobre o tema.

De acordo com o diretor jurídico da SRB, Marcelo Lemos, “o tribunal superior suspen-
deu a tramitação de todas as ações semelhantes em curso nas instâncias inferiores, 
para, além de evitar decisões conflitantes, resolver o destino dos demais imóveis 
rurais do País”.

“Estamos muito satisfeitos com a decisão proferida pelo STJ esta semana”, destacou 
a presidente da SRB, Teresa Vendramini. Ela lembra que muitos imóveis estão em 
áreas já consolidadas, quando ainda vigorava a Lei Federal 4.771/65, período em que as 
famílias foram incentivadas, durante décadas – algumas há mais de um século – a 
iniciar a produção agropecuária no interior. O atual Código Florestal determinou per-
centuais de reserva legal para diferentes regiões, mas estabeleceu que não haveria 
retroatividade para áreas abertas sob antigas legislações, de acordo com o artigo 68. 
Para Lemos, “não há como impor ao produtor rural a recomposição de mata nativa que 
foi retirada legalmente à época”, mencionando trecho de publicação do ex-ministro e 
relator do novo Código Florestal, Aldo Rebelo.

A decisão da ministra Regina Helena Costa, do STJ, reconhece que a Sociedade Rural 
Brasileira pode participar do debate porque representa produtores rurais em todo o 
País, levando em conta os argumentos de que poderá haver prejuízos para a agrope-
cuária nacional. Como “amicus curiae”, a SRB está autorizada a apresentar informa-
ções e dados técnicos, além de fazer uma apresentação oral quando for marcado o 
julgamento.

Fonte: srb.org.br

STJ acata pedido da SRB em ação que defende novo Código
Florestal
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Em virtude do final do ano e inicio do ano novo, publicamos as
datas da Bolsa de Suínos no Estado de São Paulo.
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DEZEMBRO, MÊS DA 
CARNE SUÍNA

/suinopaulistaConecte-se conosco

Tempo de preparo:

1
Rendimento:

8 porçõeshora

Ingredientes:

Modo de Preparo:
Filé-Mignon
1. Tempere o filé-mignon suíno com o 
sal.
2. Pique as ervas (alecrim e tomilho) bem 
fininhas e acrescente a pimenta.
3. Pincele o azeite na carne e em seguida 
passe a mistura de ervas até que forme 
uma camada ao redor da peça inteira.
4. Leve a carne ao forno preaquecido a 
25OºC por 10 minutos. Abaixe a tempe-
ratura para 180º e deixe por aproxima-
damente 20 minutos ou até que fique 
assada.

Filé-Mignon
• 1 kg de filé-mignon suíno
• 3 ramos de alecrim
• 3 ramos de tomilho
• 2 colheres (sopa) de azeite
• Sal e pimenta do reino a gosto

Salada
• 20 folhas de alface lisa
• 20 folhas de rúcula
• 20 folhas de agrião
• 12 folhas de alface 
    crespa

Molho Salsa
• 1 xícara (chá) de salsinha
• 4 colheres (sopa) de 
   vinagre de maçã
• 5 colheres (sopa) de azeite
• Sal e pimenta do reino a 
gosto

5. Retire do forno e corte em fatias. Sirva 
com a salada.

Salada
1. Lave e higienize as folhas da salada.
2. Disponha a salada em um refratário e 
sirva com molho a parte.

Filé-mignon suíno
com ervas w w w . a p c s . c o m . b r

MEIO AMBIENTE

COMUNICADO DE RECESSO

A EQUIPE APCS | CSP ESTARÁ EM RECESSO ENTRE OS DIAS 
22/12/2020 A 03/01/2021

ESTAREMOS EM PLANTÃO ATRAVÉS DO NÚMERO 
(19) 98171-9090

DESEJAMOS A TODOS UM ÓTIMO NATAL E UM LINDO ANO NOVO!

https://www.canalrural.com.br/noticias/suinos-com-alta-dos-custos-produtor-perde-r-25-por-animal-abatido/


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

https://porkexpo.com.br/
http://avesui.com.br
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TechnoFeed™

APCS 2020 | Todos os direitos Reservados

EXPEDIENTE

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

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.vitamix.com.br
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
http://biosyn.com.br/

