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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”

Presidente da ABCS reforça a necessidade da Linha de Retenção de Matriz para a sui-
nocultura, no Plano Safra 2022/23, com prazo de dois anos e com valor de R$ 2.500,00 
por matriz.

Na última terça-feira (21), o presidente da Associação Brasileira de Criadores de 
Suínos (ABCS), Marcelo Lopes, a convite do presidente da Frente Parlamentar da 
Agropecuária (FPA), deputado Sergio Souza (MDB- PR) explanou no almoço da Banca-
da Ruralista sobre o atual cenário da suinocultura brasileira e reforçou a necessidade 
de medidas emergenciais de apoio ao setor. Lopes levou aos parlamentares os deta-
lhes da recessão que os produtores de suínos estão atravessando.  

Na oportunidade, Lopes explicou os principais pleitos trabalhados pela ABCS nos últi-
mos meses, que são: Linha de Retenção de Matrizes, no Plano Safra 2022/23 com 
prazo estendido (de dois anos) e com valor de R$ 2.500,00 por matriz para suinocultu-
ra; manutenção da isenção das alíquotas de contribuição incidentes na importação do 
milho (PIS/COFINS) até dezembro de 2022; prorrogação do prazo de pagamento dos 
custeios pecuários em um ano; inclusão da carne suína e de seus derivados nos Pro-
gramas Nacionais de Alimentação Escolar. O presidente reforçou que todas as medi-
das são essenciais para dar fôlego ao suinocultor, tendo em vista o alto custo de pro-
dução versus o preço pago no quilo do suíno.

De acordo com dados levantados pela ABCS houve um o aumento de 20%, na disponi-
bilidade interna nos últimos cinco anos. “O crescimento da produção interna em 2021 
foi 9,12%, sendo que em 2017 esse crescimento foi 3,06%. Ou seja, passamos de 
3.824.682 toneladas ano para 4.890.652 toneladas ano”, explicou Lopes. O presidente 
detalhou ainda que o problema começou a se agravar em 2021, mas em 2022 o cenário 
ficou pior. “Em média os custos de janeiro a maio de 2022 subiram 9%, enquanto o 
preço de venda caiu 32% em relação ao mesmo período do ano passado”.

O presidente da Bancada Ruralista, deputado Sergio Souza afirmou que a Frente está 
ciente da crise vivida na suinocultura e que os números apresentados pelo presidente 
da ABCS foram esclarecedores. Com relação às medidas emergenciais pleiteadas 
pela ABCS, o deputado disse que irá reforçar a necessidade e urgência aos dirigentes 
do Ministério da Economia em nome da FPA. “O atual momento vivido pela suinocultu-
ra já estava no radar da FPA, mas vamos reforçar a necessidade das medidas emer-
gências ao setor, que não pode esperar”.

Para fechar sua apresentação, o presidente da ABCS citou os resultados parciais da 
Semana Nacional da Suinocultura (SNCS), que se encerrou no último dia 17 de junho. 
“Adiantamos a SNCS desse ano para o mês de junho, uma medida tomada para 
aumentar o consumo da proteína e consequentemente vender mais carne suína”.  Ao 
final Lopes trouxe o vídeo exibido no Jornal Nacional, no último dia 20/06 sobre o 
aumento do consumo da carne suína na casa dos brasileiros por meio de campanhas 
promocionais direcionadas pela ABCS junto ao varejo brasileiro.

Fonte: ABCS

Medidas emergenciais para a suinocultura são pautadas no 
tradicional almoço da Bancada Ruralista

Em formato híbrido, a programação científica começou nesta quarta (22) e segue até 
sexta-feira (24). Além de palestras, evento conta com apresentações orais de traba-
lhos científicos, sessão de pôsteres, Simpósios Satélites e Feira de Negócios.

A cadeia suinícola mundial está reunida, nesta semana, na cidade do Rio de Janeiro 
para o 26º Congresso IPVS 2022. A programação científica começou nesta quarta-fei-
ra (22) com a realização de oito sessões focadas em sanidade do rebanho suinícola.

Reconhecido como o mais importante evento científico do setor, o IPVS2022 marca o 
retorno do congresso ao Brasil depois de 34 anos. Durante cinco dias reunirá mais de 
duas mil pessoas de diferentes países no RioCentro Convention & Event. Realizado de 
forma híbrida, o IPVS2022 é uma promoção da Sociedade Internacional de Veterinária 
Suína e conta com uma extensa programação até sexta-feira (24).

O tema Doenças Virais foi explorado com apresentações sobre vacinas e a vacinação 
contra o Síndrome Reprodutiva e Respiratória dos Suínos (PRRS), além de interface 
global entre humanos e suínos, com o vírus da Influenza A. Os antimicrobianos 
também voltaram ao centro das discussões, que trataram ainda de produção e inova-
ção, imunologia e vacinologia, além da dificuldade no controle e características de 
doenças bacterianas.

A agenda de palestras segue nesta quinta-feira (23) com mais oito sessões, que irão 
concentrar informações sobre doenças virais, abordando o diagnóstico do vírus da 
Peste Suína Africana e desafios e soluções da vacinação contra a Peste Suína Clássi-
ca; na sessão sobre doenças bacterianas entra em pauta o controle do Mycoplasma, 
microbioma intestinal e viroses respiratórias; na arena sobre imunologia e vacinologia 
serão abordados as peculiaridades do sistema imunológico suínos após a vacinação; 
na sessão sobre nutrição será tratado sobre alimentação de precisão em fêmeas de 
alta produção. E ainda haverá sessões sobre reprodução de suínos e gerenciamento 
de rebanho, além de apresentações orais de trabalhos científicos, sessão de pôsteres 
e Simpósios Satélites, estes organizados por empresas expositoras da Feira de Negó-
cios.

Formato inédito

Elaborado de acordo com as necessidades do novo normal, a edição brasileira do 
IPVS2022 foi elaborada em formato híbrido e democrático, onde as palestras são ofe-
recidas com tradução simultânea em inglês, português e espanhol.

Feira de Negócios

O espaço de exposição do IPVS2022 é ocupado por 40 empresas, que apresentam aos 
congressistas as novidades e soluções da cadeia produtiva suinícola global. A Feira 
segue aberta até sexta-feira.

Dentre as empresas presentes estão a Adisseo, a Boehringer-Ingelheim, a ICC, a Hipra, 
a MSD, a Zoetis, a Ceva, a Elanco, a Agroceres PIC, a DB-Dan Bred, a Ourofino, a 
Sanphar, a Trouw Nutrition e a Vetanco.

Dentro da área de expositores, os congressistas também podem conhecer o trabalho 
das principais entidades da suinocultura brasileira ao visitar os estandes da Associa-
ção Brasileira de Veterinários Especialistas em Suínos (Abraves), da Empresa Brasilei-
ra de Pesquisa Agropecuária – Embrapa Suínos e Aves, da Associação Brasileira de 
Proteína Animal (ABPA), Associação Brasileira dos Criadores de Suínos (ABCS), da As-
sociação Brasileira das Empresas de Genética de Suínos (ABEGS), do Sindicarne-SC e 
do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).

Fonte: O Presente Rural

Sanidade do rebanho suíno em foco no Congresso IPVS2022

Bolsa de Suínos em Minas Gerais
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http://www.ianniagropecuaria.com.br/
http://www.agropecuariabressiani.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
https://www.basf.com/br/pt.html
https://www.dsm.com/latam/pt_BR/home.html
https://www.biomin.net/br/

