
 

COMUNICADO EXTRAORDINÁRIO 

 A ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE SUINOCULTORES (APS), no cumprimento do seu 

dever como entidade que representa os interesses dos produtores de suínos do Estado do 

Paraná, sejam independentes, cooperados ou integrados, diante da evolução dos casos de 

Covid-19 no Brasil e com o avanço dessa doença provocada pelo coronavírus, manifesta-se 

no sentido de orientar, recomendar e instruir os produtores a ela associados, ou não, 

destacando ao menos três missões fundamentais neste momento, relacionadas ao papel da 

própria APS e dos suinocultores paranaenses. 

 A PRIMEIRA MISSÃO diz respeito ao princípio da PRESERVAÇÃO DA VIDA, nosso 

bem maior, de nossas famílias e de quem trabalha como colaboradores em nossas granjas. 

Os produtores devem seguir todas as medidas adotadas pelas autoridades sanitárias, 

inclusive se submetendo às condições impostas por decretos municipais, estaduais ou 

federais, especialmente quanto ao distanciamento social e à restrição de contato com 

pessoas fora do seu círculo familiar, permanecendo em seus lares e somente se ausentado 

deles para atividades estritamente necessárias na gestão de suas granjas e no manejo 

animal. 

 A SEGUNDA MISSÃO está relacionada aos CUIDADOS COM NOSSOS ANIMAIS, que 

devem ser redobrados para manter a produção nos patamares atuais, assim como o bem 

estar animal, a sanidade animal e todos os índices zootécnicos necessários para produzir um 

produto que atenda o mercado consumidor e os interesses dos parceiros comerciais dessa 

cadeia produtiva, inclusive quanto às metas de produtividade. Afinal, o Brasil e o mundo 

continuam precisando de alimentos e a cadeia suinícola deve continuar fazendo a sua parte 

na área do fomento e da agroindústria. O Brasil não pode parar a produção de alimentos, 

sob pena de colocar sua população em risco ainda maior do que a própria Covid-19, qual 

seja, a falta de alimentos. 

 A TERCEIRA MISSÃO deve ser cumprida pela APS, em atuação com as demais 

entidades como OCEPAR, FAEP e SINDICARNES, que deve ser a de ESTAR PREPARADA PARA 

QUALQUER EVENTUALIDADE, sempre posicionada ao lado dos produtores para dar-lhes o 

amparo necessário diante de muitas incertezas quanto ao futuro da atividade e dos negócios 

de quem há anos trabalha para produzir a melhor carne suína do mundo. 

 Por fim, que todos tenhamos capacidade, inteligência e determinação para manter 

protegidas nossas famílias, nossas granjas e nossos negócios, e que a nação brasileira em 

breve saia ainda mais fortalecida desta situação de apreensão provocada pelo coronavírus! 
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A DIRETORIA. 


