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GRÁFICOS

RECEITA DE PORK PIE (TORTA DE CARNE SUÍNA)
| BBQ Em Casa - Receitas De Churrasco

CULINÁRIA SUÍNA

Fonte: YouTube

Fonte: YouTube

POLÍTICA

Entrevista com Fernanda Almeida - presidente do IPVS 2022

Entrevista com Janice Zanella - pesquisadora da Embrapa Suínos e Aves

Segundo análise, os pesos dos animais que estão indo para o abate foram reduzidos.

Nesta quinta-feira (23) as principais bolsas de suínos registraram alta ou, no caso de 
Minas Gerais, estabilidade no preço. Segundo informaçõpes do Centro de Estudos 
Avançados em Economia Aplicada (Cepea), este movimento na segunda quinzena do 
mês se deve ao peso menor dos animais encaminhados ao abate, além do clima mais 
frio, que favorece o consumo.

Em São Paulo, de acordo com dados da Associação Paulista de Criadores de Suínos 
(APCS), o valor subiu de R$ 7,31/kg vivo registrado na semana passada para R$ 7,47/kg 
vivo nesta quinta-feira.

No mercado mineiro, o valor de R$ 7,30/kg vivo foi obtido com acordo entre suinocul-
tores e frigoríficos, sendo esta a terceira semana em que esse valor é praticado, con-
forme com informações da Associação dos Suinocultores do Estado de Minas Gerais 
(Asemg).

"O mercado mineiro se mantém enxuto e com ótimas vendas. O mercado brasileiro 
alcançou as referências históricas em relação ao nosso. Acordo sempre favorece a 
liquidez e as vendas, e isso ajuda nos preços futuros.", disse Alvimar Jalles, consultor 
de mercado da entidade.

Santa Catarina observou alta, saindo de R$ 6,42/kg vivo para R$ 6,71/kg vivo, conforme 
o presidente da Associação Catarinense de Criadores de Suínos, Losivanio de Lorenzi. 
"Com relação ao mercado, gradativamente deve melhorar, ninguém mais aguenta 
essa crise. Ainda estamos no prejuízo, e vamos acreditar que o emrcado regule um 
pouco mais para termos alguma lucratividade e poder, por muito tempo, continuar 
tendo para podermos pagar as dívidas que se acumulam com essa crise", disse Loren-
zi.

No estado do Paraná, Considerando a média semanal (entre os dias 16/06/2022 a 
22/06/2022), o indicador do preço do quilo vivo do Laboratório de Pesquisas Econômi-
cas em Suinocultura (Lapesui) da Universidade Federal do Paraná (UFPR) teve alta de 
7,25%, fechando a semana em R$ 6,67/kg.

Por: Letícia Guimarães
Fonte: Notícias Agrícolas

Suinocultura independente: preços seguem em curva
ascendente, ainda que pouco a pouco

Segundo a produtora Chris Morais “O ex-governador de São Paulo, Dória,  sem coração, 
alterou as alíquotas do ICMS, em plena pandemia global do coronavírus, criando uma 
majoração de impostos e perdas em todas as áreas, da cadeia produtiva, os decretos 
entraram em vigor em 01-01-2021” 

A produtora rural e pecuarista, Chris Morais, logo foi à luta e em uma franca conversa, 
com Rodrigo, obteve o compromisso firmado, que essas alíquotas do ICMS, seriam 
revistas.

Agora, ele estando como Governador, Rodrigo, enviou o PL 247/2022 para a Alesp, 
revogando os decretos 65.253, 65.254, 65.255.  Com isso, firma o compromisso de 
voltar às alíquotas antigas do ICMS, com o famoso compromisso, feito no “Fio do 
Bigode”, entre a Produtora Rural Chris Morais e o Governador Rodrigo.

Os setores produtivos e a população, agradecem o compromisso firmado entre os 
dois. O PL está em tramitação de urgência na Alesp,  vai a votação nas próximas sema-
nas. Agora é aguardar, como cada deputado estadual, irá votar no projeto.

Vale lembrar que tudo começou com o grande tratoraço, que teve repercupação Na-
cional e até internacional, uma pressão de milhares de produtores rurais , empresá-
rios, e até alguns políticos e entidades representativas como Sindicatos Rurais, e As-
sociações de produtores!

Fonte: O Guaíra

PRODUTORA RURAL AGRADECE A UNIÃO DO AGRO E 
AO GOVERNADOR RODRIGO GARCIA PELA REVOGAÇÃO
DO ICMS

Na prática, o projeto, do governo federal, obriga empresas e produtores a criar seus 
próprios programas de defesa agropecuária

A Comissão de Agricultura (CRA) aprovou nesta quinta-feira (23) o projeto que cria o 
autocontrole dos produtores rurais sobre sua própria produção (PL 1.293/2021).

Se não houver recurso para votação em Plenário, o texto segue para sanção.

Na prática, o projeto, do governo federal, obriga empresas e produtores a criar seus 
próprios programas de defesa agropecuária.

O novo modelo transforma o atual sistema de defesa exclusivamente estatal em
híbrido, compartilhado com os produtores. O relator na CRA foi Luis Carlos Heinze
(PP-RS).

O projeto foi aprovado com votos contrários de Paulo Rocha (PT-PA) e Zenaide Maia
(Pros-RN). Para a senadora, consumidores brasileiros estarão sujeitos a mais riscos a
partir da “omissão estatal” em cumprir sua missão, enquanto a fiscalização estatal
será mantida para os produtos exportados.

“O PL 1293/2021 tira a competência da vigilância sanitária. E o que chama mais a aten-
ção é que os produtos que vão ser exportados vão ter vigilância. Você que compra 
carne aqui no Brasil, no seu açougue, cuidado que não vai ter fiscal. O Estado não vai 
estar presente para dizer se tem brucelose, tuberculose. Agora a carne que vai se 
exportar vai ter sim, e vão ser os vigilantes estatais que vão fazer o serviço. Me preocu-
pa muito essa omissão estatal. O Brasil é um país grande, é um grande risco tirar essa 
competência”, disse Zenaide.

Heinze respondeu dizendo que as fiscalizações estatais ficariam mantidas em níveis 
estaduais e municipais. De acordo com o senador, o autocontrole é praticado nos EUA 
e na Europa, e agora o Brasil deve seguir o mesmo modelo. Ele disse acreditar que o 
autocrontrole favorecerá todas as cadeias de produção, das grandes às pequenas.

“No meu estado toda a carne que é consumida, não apenas a carne exportada, é fisca-
lizada. O estado tem um sistema de fiscalização, o Ministério da Agricultura tem um 
sistema de fiscalização e várias prefeituras também tem um sistema de fiscalização. 
Portanto ninguém consome carne que não é fiscalizada (…). É um projeto bastante 
importante para o agro, teremos um crescimento muito importante, e não só das 
grandes empresas. Em qualquer canto do Brasil haverá alguém auditando. Essa é a 
função do Mapa. Profissionais privados não poderão exercer atividade típica de audi-
tores”, afirmou o senador, para quem o modelo de fiscalização sanitária no Brasil esta-
ria esgotado, principalmente porque a enorme expansão do agronegócio não foi 
seguida de um investimento proporcional nos órgãos de fiscalização.

Autocontrole
A principal novidade do projeto é obrigar as empresas do setor a criarem sistemas de 
autocontrole para auxiliar o poder público na tarefa de manter rebanhos, lavouras e 
produtos saudáveis. Caberá à fiscalização agropecuária verificar o cumprimento dos 
programas.

Neste cenário, o órgão estatal competente faria não apenas a fiscalização ativa, hoje 
muitas vezes realizada por amostragem, mas passaria a atuar também com base na 
gestão de informações, mantendo seus poderes de polícia administrativa em casos 
de infrações às normas.

Os programas de autocontrole deverão conter registros sistematizados e auditáveis 
do processo produtivo, desde a chegada de matéria-prima, ingredientes e insumos até 
a entrega do produto final. Também terão que prever o recolhimento de lotes de pro-
dutos com problemas que possam causar riscos ao consumidor, ou à saúde animal ou 
vegetal.

O setor produtivo terá que apresentar manuais de elaboração e implementação de
programas de autocontrole ao Mapa por meio eletrônico. Os programas poderão
também ser certificados por instituições privadas com competência para isso.

Os órgãos públicos integrantes do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agrope-
cuária poderão credenciar pessoas ou empresas para prestar serviços técnicos ou 
operacionais relacionados à defesa agropecuária. Não será permitido aos credencia-
dos desempenhar atividades de fiscalização agropecuária que exijam o poder de polí-
cia administrativa.

Simplificação
O projeto ainda simplifica as regras para a liberação de estabelecimentos e produtos
por órgãos competentes. O Mapa deverá disponibilizar, até 180 dias após a publicação
da lei, um sistema eletrônico para receber solicitações de cadastros e credenciamen-
to de estabelecimentos e o registro de produtos.

No caso de produtos, caberá ao Mapa incentivar a adoção de procedimento adminis-
trativo simplificado. Cumpridos os padrões, a concessão de registros será automáti-
ca. O projeto ressalva, no entanto, que o registro automático não valerá para agrotóxi-
cos.

Já para os estabelecimentos, fica dispensada a apresentação de documentos e auto-
rizações emitidos por órgãos de governo que não tenham relação com a liberação. 
Além disso, estabelecimentos que possuam mais de uma finalidade e que sejam 
objeto de diferentes normas de defesa agropecuária poderão ter registro único no 
Mapa.

Incentivo
O PL 1293/2021 também cria o Programa de Incentivo à Conformidade em Defesa
Agropecuária, com o objetivo de tornar os sistemas de garantia de qualidade eficien-
tes e auditáveis através da reorganização de procedimentos.

Os produtores que aderirem terão operações de importação e exportação aceleradas, 
prioridade na tramitação de processos administrativos na Secretaria de Defesa Agro-
pecuária do Mapa, acesso automático às informações de seus processos e dispensa 
da aprovação prévia para a reforma e ampliação do estabelecimento.

Punições
O projeto também define punições em caso de descumprimento das normas. Mas
essas medidas não poderão ser aplicadas se a correção do problema puder ser feita
durante o processo de fiscalização ou, se aplicadas, deverão ser canceladas assim
que comprovada a solução do problema.

As infrações são classificadas como “leves”, “moderadas”, “graves” e “gravíssimas”, 
segundo o risco para a defesa agropecuária. Conforme a gravidade, devem ser puni-
das com advertência, multas, condenação do produto, suspensão ou cassação do 
registro ou a cassação da habilitação do profissional para prestar serviços de defesa 
agropecuária. O PL 1293/2021 também atualiza os valores das multas, que podem 
variar de R$ 100 a R$ 150 mil.

A empresa poderá solicitar a conversão em multa da suspensão ou cassação de 
registros, cadastros ou credenciamentos, desde que assine um termo de ajustamento 
de conduta.

Fronteiras
O projeto também cria o Vigifronteiras e dá prazo de até 90 dias, depois de publicada a
nova lei, para que o governo defina as regras da política pública.

O Vigifronteiras busca estabelecer um sistema integrado de vigilância agropecuária
nas fronteiras do Brasil, para impedir o ingresso de substâncias ou agentes biológicos
que possam causar danos à agropecuária e à natureza e de produtos agropecuários
que não atendam aos padrões de qualidade ou aos requisitos de segurança exigidos
ao consumo.

Sindicato quer levar projeto ao Plenário
O Anffa Sindical, que representa os auditores fiscais federais agropecuários, adianta
que já está em contato com senadores contrários ao projeto para que entrem com
recurso para levá-lo à apreciação no plenário. Tendo em vista o poder terminativo da
CRA, será aberto prazo para a interposição de recurso, por pelo menos nove senado-
res, para que a matéria seja apreciada por todos os parlamentares. A proposição apro-
vada permite às empresas do setor produtivo se autofiscalizarem.

“Vamos atuar ativamente para levar esse PL ao plenário, por meio de recurso, com 
apoio dos senadores que defenderam a posição contrária à proposta”, destaca. “Se-
guimos na luta, em frente, e vamos até a última instância, combatendo a aprovação 
desse projeto”, enfatiza Janus Pablo, presidente da entidade.

“Estamos falando de hormônios, de antimicrobianos, de antiparasitários que deixam 
resíduos nas carnes, ovos, leite e outros alimentos que consumimos. É uma porta 
aberta para a terceirização de nossas atividades. É no mínimo um avanço sobre as 
competências das carreiras que compõem o Mapa (Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento), para não falar em usurpação. Somos os últimos guardiões do con-
sumidor brasileiro. Se abruptamente formos retirados de uma planta frigorífica, por 
exemplo, isso deixa o consumidor muito indefeso. Precisaríamos de no mínimo uma 
década de transição para chegar a esse modelo”, complementa. 

Fonte: Canal Rural

Senado aprova projeto que permite autocontrole no
agronegócio

O Consultor de Nutrição Animal Luiz Antonio Vitagliano
esteve presente no IPVS 2022 e fala sobre o evento

Confira as entrevistas da TV Gesseulli no evento

Confira o depoimento de Vera Letticie de Azevedo Ruiz
Conselheira Técnica da ABRAVES/SP

Luiz Antonio Vitagliano - Consultor de Nutrição Animal APCS/CSP

http://www.apcs.com.br/_ARQUIVOS/luiz_2406.mp3
https://www.youtube.com/watch?v=oDbZrxvImLU
https://www.youtube.com/watch?v=VCKgD11hHuw
https://www.youtube.com/watch?v=cSKMCyMycS8
https://www.youtube.com/watch?v=nn_4AI2QxMw


ACONTECE
Eventos

PORK EXPO
26 e 27 de Outubro de 2022 | Foz do Iguaçu, PR

1º WORKSHOP 2022 - APCS | CSP
22 de Julho de 2022
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ASSOCIADAS

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

APCS 2022 | Todos os direitos Reservados

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/

