
01 de Julho de 2022

FINAL DE SEMANA
+ GOSTOSO COM 
CARNE SUÍNA!

MERCADO
DE GRÃOS

COMO SAIR
DESSA CRISE?

MERCADO
DE SUÍNOS

EU VOU!

WORKSHOP & BATE PAPO
Qual a Receita para sair dessa Crise

Tem maioresTem maiores
COLUNISTA

INDICADORES
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PRODUTO 24 MESES 12 MESES 6 MESES 1 MÊS 01/07/2022
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Suíno em Dólar
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GRÁFICOS

Porcheta de porco
| Gran Corte Alimentos

Fonte: YouTube

DESTAQUE

Preço médio do suíno vivo sobe no comparativo mensal, mas
segue menor no anual
Reação mensal dos preços é resultado da menor oferta de suínos, sobretudo de ani-
mais gordos, e do aquecimento da demanda por carne suína.

Os preços médios do suíno vivo em junho (até o dia 29) apresentam movimento de alta 
frente aos de maio.

Por outro lado, na comparação anual, a média de junho ainda está inferior à do mesmo 
mês de 2021, em termos nominais.

A reação mensal dos preços, que vem sendo observada em todas as praças acompa-
nhadas pelo Cepea, é resultado da menor oferta de suínos, sobretudo de animais 
gordos, e do aquecimento da demanda por carne suína.

Neste último caso, ressalta-se que, tipicamente, as temperaturas mais baixas em 
junho incentivam o consumo de produtos suinícolas.

Além disso, eventos festivos também reforçam a demanda pela proteína.

O atual preço médio do animal vivo negociado na região SP-5 (Bragança Paulista, 
Campinas, Piracicaba, São Paulo e Sorocaba) é de R$ 6,49/kg, aumento de 4,5% em 
relação ao de maio, mas 8,8% abaixo do patamar do mesmo período do ano passado.

No mercado de carnes, as valorizações foram mais comedidas.8

O preço médio da carcaça especial suína negociada no atacado da Grande São Paulo 
teve alta de 1,2% de maio para junho, com o produto comercializado a R$ 9,35/kg neste 
mês.

Fonte: O Presente Rural

StoneX eleva previsão de safra de soja 21/22 do Brasil para 127 mi t
A revisão da produção brasileira de soja resultou em uma elevação dos estoques 
finais estimados para o ciclo 2021/22.

A previsão da safra de soja 2021/22 do Brasil, colhida no primeiro semestre, foi ajusta-
da nesta sexta-feira pela consultoria StoneX para 127 milhões de toneladas, com uma 
revisão na área plantada de Mato Grosso e também com produtividades não tão ruins 
no Rio Grande do Sul.

A consultoria previa uma safra de soja de 124,4 milhões de toneladas até o mês passa-
do.

“O principal destaque foi a revisão da área do Mato Grosso, após a finalização da 
colheita, com a conversão de pastagens para agricultura, principalmente nas regiões 
norte e noroeste do Estado”, disse a StoneX em comunicado, citando que a produção 
mato-grossense da oleaginosa subiu para 40,5 milhões de toneladas.

No Rio Grande do Sul, as lavouras colhidas no final do ciclo resultaram em mais uma 
revisão positiva da produtividade, levando a produção para 11,1 milhões de toneladas.

“De qualquer forma, o estado ainda registrou uma quebra de 50%”, notou a StoneX, 
lembrando dos efeitos da estiagem.

Ajustes positivos no Maranhão e no Pará também contribuíram para a revisão.

Mas a StoneX poderou que, não fosse a seca, potencial de safra do Brasil, maior produ-
tor e exportador mundial, seria de mais de 140 milhões de toneladas.

A revisão da produção brasileira de soja resultou em uma elevação dos estoques 
finais estimados para o ciclo 2021/22, que ficaram em 4,9 milhões de toneladas.

“Os estoques subiram, mesmo com a revisão do consumo doméstico para 49 milhões 
de toneladas”, disse a especialista de Inteligência de Mercado da StoneX, Ana Luiza 
Lodi, em nota.

A estimativa de exportações de soja do Brasil foi mantida em 77 milhões de toneladas, 
versus recorde de 86,1 milhões na temporada anterior, quando a colheita também foi 
histórica, de 135,84 milhiões de toneladas.

No que diz respeito ao milho, cuja segunda safra está sendo colhida, a StoneX revisou 
sua produção total 2021/22 de 116,8 milhões de toneladas para 119,3 milhões nesta sex-
ta-feira.

“É verdade que grande parte da produção brasileira ainda precisa ser colhida e, por-
tanto, está sujeita a alterações. Contudo, ao que tudo indica, o país deve registrar uma 
safra recorde”, disse analista de inteligência de mercado do grupo, João Pedro Lopes, 
em relatório.

Fonte: Money Times

Qual a
Receita
para sair
dessa Crise

08h00 - 08h15 - Inscriçoes
08h15 - 08h45 - Recepção e Café da Manhã
08h45 - Abertura

09h30 - "Como podemos abaixar custos e manter os resultados - Possíveis ingredientes que podemos
utilizar nesse momento"

10h15 - “Crise na suinocultura: possibilidades dentro da porteira para minimizar o impacto"

10h55 - INTERVALO

11h20 - “Aditivos em tempos de crise, desafio ou oportunidade?"

12h05 - “O que podemos fazer em tempos de altos custos?"

12h50 - DEBATE

13h10 - ALMOÇO

   PALESTRAS:

   Palestrante: Leonardo Silva - Gerente Técnico da NutriQuest Mestre em nutrição animal pela UFLA

   Palestrante: César P. Garbossa - Prof. Dr. de Nutrição e Produção Animal (FMVZ/USP) - empresa Wisium.

      Palestrante: Tiago Cruz - Mestre em Zootecnia e Nutricionista empresa M.Cassab

 Palestrante: Adriana Nascimento - Zootecnista - Msc e Dsc em produção e Nutricão Animal - empresa Alltech

PROGRAMAÇÃO:

e se increva já

14h10 - BATE PAPO
Restrito aos Associados e Consorciados

*As primeiras 50 inscrições terão
direito ao almoço Gratuito

22/0722/07
Hotel Premium

Campinas

Clique Aqui

Realização: Apoio:

22 de Julho
às 08h

A Yasmin Sartore da
Faz. Sta Rosa já fez
sua inscrição!

https://www.youtube.com/watch?v=0DaHtlPjfMU
https://www.sympla.com.br/workshop--qual-a-receita-para-sair-dessa-crise__1609011
https://www.youtube.com/shorts/G37fOoZXWzc


ACONTECE
Eventos

CLIQUE AQUI PARA MAIORES INFORMAÇÕES

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

SIAVS
09 a 11 de Agosto de 2022 | São Paulo, SP

21º CONGRESSO BRASILEIRO DO AGRONEGÓCIO
01 de Agosto de 2022

ROTA DOS MELHORES - 4ª PARADA SÃO PAULO
07 de Julho de 2022

SUIN FAIR 2022
05 e 06 de Julho de 2022

CONVITE

CONVITE

Prezados, 
Gostaria de reforçar a importância da participação dos senhores nesta reunião que 
o MAPA nos convidou. Pois, o DSA/MAPA irá apresentar os resultados finais da cam-
panha e também agradecer todo o apoio que deram para a realização do Projeto 
Piloto do Plano Estratégico Brasil Livre de PSC, realizado no estado de Alagoas.
Convite para participar de reunião virtual de agradecimento ao apoio ao Projeto 
Piloto no estado de Alagoas. 
A reunião será realizada no dia 01 de julho de 2022, das 10:30h às 12:00h, por meio do 
sistema de videoconferência do Google Meet.

Prezadas e Prezados Membros do G.T. Aplicação de Efluentes da Suinocultura em 
Fertirrigação,
Bom dia,
 
Convido para reunião do G.T. acima referido, a ser realizada no dia 12.07, às 14 horas, 
em modo virtual (o link será enviado oportunamente).
 
Pauta:
Sequência dos trabalhos do G.T.
 
Solicito a gentileza de confirmarem o recebimento desta mensagem, bem como 
vossa participação.
 
Atenciosamente,
 
Gilson Gonçalves Guimarães

https://melhores.agriness.com/lives
www.congressoabag.com.br
https://www.siavs.com.br/programacao-do-congresso/


EXPEDIENTE

GRANJAS
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/

