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MERCADO DE GRÃOS

Céleres estima novos recordes para safras 
19/20 de soja e milho do Brasil
 O Brasil deverá ampliar em 1,7% a área plantada com soja em 2019/20, para 36,9 
milhões de hectares, apontou a consultoria Céleres nesta quinta-feira, destacando 
que isso poderá permitir que o Brasil supere os Estados Unidos na produção da 
oleaginosa pela primeira vez.

Outras consultorias privadas também estão apostando nesta possibilidade, se o 
Brasil contar com condições climáticas favoráveis para a safra cujo plantio começa 
entre meados de setembro e outubro.

A produção brasileira de soja do país, já o maior exportador global, foi vista em histó-
ricas 124 milhões de toneladas pela Céleres, ante 117,7 milhões de toneladas em 
2018/19, atrás do recorde de 121,2 milhões de toneladas de 2017/18.

"Com isso, a Céleres projeta mais um recorde de produção, dessa vez com 124,0 
milhões de toneladas, significando também um marco histórico: com uma diferença 
de quase 10 milhões de toneladas, pela primeira vez, o Brasil terá uma produção 
superior à norte-americana...", disse a Céleres em nota.

A safra dos EUA enfrentou problemas no plantio e analistas apontam incertezas 
sobre o resultado.

A Céleres apontou também uma expectativa de recorde para a próxima safra de 
milho, que atingiria 105 milhões de toneladas, superando a marca histórica que está 
sendo registrada em 2018/19, de 100,5 milhões, de acordo com a consultoria.sobre 
o resultado.

A Céleres apontou também uma expectativa de recorde para a próxima safra de 
milho, que atingiria 105 milhões de toneladas, superando a marca histórica que está 
sendo registrada em 2018/19, de 100,5 milhões, de acordo com a consultoria.

A empresa de análises aponta um crescimento no plantio de milho para 18,3 milhões 
de hectares, incluindo safras de inverno e verão.

Exportação de milho do Brasil tem máxima histórica em julho; soja recua

SÃO PAULO (Reuters) - A exportação de milho do Brasil atingiu uma máxima histórica 
mensal em julho, de 6,317 milhões de toneladas, mostraram dados do governo nesta 
quinta-feira, com o país escoando uma enorme colheita, que deve permitir embar-
ques recordes em 2019.

Segundo informações da Secretaria de Comércio Exterior (Secex) compiladas pela 
Reuters, o recorde anterior havia sido registrado em dezembro de 2015, quando as 
exportações mensais do grãos somaram 6,268 milhões de toneladas.

Diante uma safra recorde de cerca de 100 milhões de toneladas, o segundo maior 
exportador do cereal, atrás apenas dos Estados Unidos, deverá exportar volumes 
recordes em 2019.

Na quarta-feira, a consultoria Datagro estimou as exportações do Brasil neste ano 
em 40 milhões de toneladas, ante 25 milhões em 2018.

Para agosto, as exportações de milho do país podem ser ainda maiores, consideran-
do que a programação dos navios já aponta embarques de 5,5 milhões de toneladas, 
disse Frederico Humberg, presidente da comerciante de grãos AgriBrasil.

Para as exportações de milho atingirem 40 milhões de toneladas em 2019, os em-
barques entre agosto e dezembro teriam que atingir uma média de 5 milhões de 
toneladas, já que segundo os dados do governo os embarques no acumulado de 
janeiro a julho somaram 15,6 milhões de toneladas.

As exportações de milho tendem a ganhar força no segundo semestre, quando a 
exportação de soja, principal produto exportado pelo Brasil, normalmente perde 
força.

SOJA EM QUEDA

Os embarques de soja do país, maior exportador global da oleaginosa, somaram 7,8 
milhões de toneladas em julho, ante mais de 10 milhões no mesmo mês do ano 
passado, com exportadores brasileiros lidando com uma safra menor, atingida pela 
seca, e também uma menor demanda da China, cujo consumo está reduzido devido 
ao impacto devastador da peste suína africana à maior criação de porcos do mundo.

No acumulado do ano até julho, as exportações brasileiras de soja somaram 52,3 
milhões de toneladas, de acordo com números do governo, ante 56,5 milhões de 
toneladas em igual período do ano passado.

A consultoria Datagro estimou na quarta-feira a exportação de soja do Brasil em 71,7 
milhões em 2018/19, ante recorde de 84,45 milhões em 2017/18.

                 Fonte: Notícias Agrícolas (Reuters)

Acordo entre Brasil e Estados Unidos vai levar 
país para outro patamar, diz ministra
Tereza Cristina afirmou que negociação entre os países mostra que o Brasil 
está se abrindo para o mundo e caminhando para posições mais expressivas 
no mercado mundial

A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, afirmou nesta quinta-feira, 1º, que o início 
das negociações de um acordo comercial entre Brasil e Estados Unidos mostram que 
o país está se abrindo para o mundo e caminhando para posições mais expressivas 
no mercado mundial. 

“Assim como nós acabamos de fazer o acordo Mercosul-União Europeia, eles (norte-
-americanos) vieram aqui mostrando interesse em acordo com o bloco, mas esse 
acordo não é Brasil, é Mercosul e Estados Unidos. Nós estamos em um bloco e tra-
tou-se de vários assuntos, inclusive da agropecuária, o que é muito bom que mostra 
que o Brasil agora está caminhando para patamares que ele nunca deveria ter deixa-
do de estar”, disse. 

O ministro da Economia, Paulo Guedes, e o secretário de comércio dos Estados 
Unidos, Wilbur Ross, já iniciaram as negociações para um acordo comercial entre os 
dois países. Ross também reuniu-se no Palácio do Planalto com o presidente Jair 
Bolsonaro. O secretário especial de comércio exterior e assuntos internacionais do 
Ministério da Economia, Marcos Troyjo, explicou que como o Brasil faz parte de uma 
união aduaneira, no caso o Mercosul, as negociações sobre tarifas deverão ter a 
participação dos demais países do bloco. 

“Acho que o Brasil mostra o potencial, um país de dimensão gigantesca com uma 
potência no agronegócio, uma potência ambiental e com uma população para con-
sumir produtos do mundo inteiro e mais barato. Eu acho que agora essa abertura vai 
levar o Brasil para um outro patamar e levar o nosso comércio, o nosso serviço e a 
nossa produção de maneira geral para outro patamar”, acrescentou Tereza Cristina.

                  Fonte: Canal Rural

Rio Verde/GO entra na reta final da colheita 
do milho safrinha e deve ter melhor produtivi-
dade dos últimos 10 anos
Com 90% da área já colhida, produtividade média deve ficar em 120 sacas por 
hectare, 20% maior do que a média dos últimos anos. Bons preços impulsiona-
ram as vendas e 70% da produção já foi negociada.

Cerca de 90% da área cultivada com milho em Rio Verde em Goiás já foi colhida e o 
restante deve ser finalizada nos próximos 15 dias. Após o plantio ser realizado 
dentro de uma janela ideal de cultivo e das chuvas terem ajudado no desenvolvimen-
to das lavouras, o município deve atingir a melhor média de produtividade dos últi-
mos 10 anos.

Segundo José Roberto Brucceli, presidente do Sindicato Rural de Rio Verde/GO, a 
média dos últimos anos ficou em 100 sacas por hectare e deve fechar a safrinha de 
milho 2019 na casa das 120 sacas.

Além do sucesso na produção, o agricultor da região se beneficia dos altos preços 
para a venda do cereal. De acordo com a liderança, menos de 30% da safra havia 
sido vendida no início dos trabalhos e a expectativa era de preços menores do que 
R$ 25,00. Porém, as dificuldades da safra americana levaram os valores para até R$ 
30,00 durante a colheita e alavancaram as vendas para 70% do total.

Já pensando na próxima safra de soja 2019/20, Brucceli conta que esta deve ser a 
safra de soja com maior custo de produção da história em Rio Verde, com os insu-
mos mantendo os mesmos preços dos momentos em que o dólar estava mais alto. 
Apesar disso, os produtores já realizam as correções de solo para iniciarem a semea-
dura a partir do término do vazio sanitário no estado e 25 de setembro.

                Fonte: Notícias Agrícolas

Milho: Bolsa de Chicago segue valorizada 
nesta sexta-feira
A Bolsa de Chicago (CBOT) mantem as altas para os preços internacionais do milho 
futuro ao longo desta sexta-feira (02). As principais cotações registravam valorizações 
entre 4,25 e 5,25 pontos por volta das 11h50 (horário de Brasília).

O vencimento setembro/19 era cotado à US$ 3,98 com alta de 5,25 pontos, o dezem-
bro/19 valia US$ 4,07 com elevação de 5,00 pontos, o março/20 era negociado por 
US$ 4,18 com valorização de 4,75 pontos e o maio/20 tinha valor de US$ 4,24 com 
ganhos de 4,25 pontos.

Segundo informações da Farm Futures, os preços do milho estão mais altos, levando 
os futuros de dezembro de volta à média móvel de 200 dias, com perguntas sobre 
produção compensadas por notícias fracas sobre a demanda.

“As vendas de exportação de milho na semana passada permaneceram decepcio-
nantes, já que os compradores esperam por preços mais baixos ou se voltam para a 
procedências concorrentes para atender o que precisam. O total para a safra de 
2018 deve ser novamente revisado para baixo quando o USDA atualizar seu balanço 
de oferta e demanda em 12 de agosto”, aponta o analista Bryce Knorr.

De acordo com informações da Agência Reuters, “algumas preocupações sobre os 
solos secos nas principais regiões produtoras de milho dos Estados Unidos supor-
tam futuros do cereal, mas as previsões mais recentes limitam a visão otimista sobre 
o mercado”, diz Mark Weinraub da Reuters Chicago.

B3

A bolsa brasileira segue essa mesma tendência de alta, com as principais cotações 
registrando valorizações entre 0,88% e 1,38% por volta das 12h00 (horário de Brasí-
lia) desta sexta-feira.

O vencimento setembro/19 era cotado à R$ 36,50 com alta de 1,11%, o novem-
bro/19 valia R$ 38,35 com elevação de 1,29%, o janeiro/20 era negociado por R$ 
40,05 com valorização de 0,88% e o março/20 tinha valor de R$ 40,30 com ganhos 
de 1,38%.

A Radar Investimentos aponta que, a semana se aproxima do fim com preços no 
mercado físico mais pressionados do que nos dias anteriores. As cotações em Chica-
go (CBOT) tem testados as mínimas. No Brasil, a colheita chega à reta final em parte 
dos estados produtores.

                Por: Guilherme Dorigatti
                Fonte: Notícias Agrícolas
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Exportações paulistas auxiliam a manter culi-
nária tradicional da China 
O Secretário Gustavo Junqueira, o Governador João Doria, e outros quatro 
secretários embarcam hoje para a China no intuito de buscar investimentos 
para o Estado 

Assim como no Brasil, a agricultura é uma das principais atividades econômicas na 
China, sendo o arroz, o trigo e a soja elementos essenciais para a culinária. Os chine-
ses também têm o costume de comer carne de frango, de boi e principalmente de 
porco. Por conta de sua população com mais de um bilhão de pessoas, o país se 
tornou o 2º maior importador do mundo em 2017, segundo o The Observatory of 
Economic Complecity (OEC).   
Já segundo o levantamento “Balança Comercial dos Agronegócios Paulista e Brasilei-
ro: Primeiro Semestre de 2019”, feito pela Secretaria de Agricultura do Estado de São 
Paulo (SAA), por meio do Instituto de Economia Agrícola (IEA), a China é o principal 
país importador de produtos, com 20,1% do total de produtos exportados por São 
Paulo no valor de US$ 1,4 bilhão. Os principais produtos são a soja, que representa 
50,8%, e as carnes, 19,5%. 
Consumo de soja 
O aumento de importação de soja na China é ascendente e coincide com o ritmo 
contrário da redução de área plantada do grão. No País, o produto moído resulta em 
óleo e rações para animais de granja e peixes, apenas 20% da soja é utilizada direta-
mente na alimentação humana para fazer o tradicional tofu, leite e molho de soja. 
Enquanto na China produz-se menos e importa-se mais, em São Paulo a produção 
de soja vem aumentando, segundo o IEA, no ano de 2017, foram produzidas 52 
milhões de sacas de 60 kg cujo preço médio recebido pelo agricultor foi de R$ 62,03 
por saca, resultando no Valor da Produção Agropecuária (VPA) de R$ 3 bilhões. 
No ano de 2018, o produto valorizou 20,36%, assim o preço médio da saca de 60 kg 
de soja atingiu R$ 74,66, a produção aumentou 6,04%, gerando 55 milhões de sacas 
e, com essa produtividade, o VPA foi de R$ 4 bilhões. 
Consumo de carne 
O consumo de carnes na China é influenciado por certas tradições nacionais. A carne 
suína é a mais consumida pela população e representa metade da demanda mun-
dial. Um dos pratos típicos feito com a carne suína é o yakissoba de porco. 
Uma curiosidade: 2019 é o Ano do Porco de Terra na China e segundo a crença, o 
animal é símbolo de paciência e bondade. Ele influencia as pessoas a serem mais 
doces e generosas, bem como dará mais determinação e coragem para que alcan-
cem suas metas e ambições. 
O frango também é uma opção tradicional, pois tem o significado cultural de “abun-
dância”, sendo considerado como positivo consumi-lo em algumas datas comemora-
tivas, como no Ano Novo Chinês. Um dos pratos típicos é o frango xadrez. 
Por conta do seu custo elevado, a carne bovina demorou a se tornar popular no país, 
no entanto, ganhou espaço nos hábitos alimentares dos chineses, tendo o cresci-
mento mais rápido entre as demais proteínas nos últimos anos. 
Por conta desse popular consumo de carnes, a China foi o segundo pais que mais 
importou carnes paulistas, representando 19,5% dos produtos que comprou do 
Estado, cerca de US$ 281 milhões. 
No total, a exportação mundial de carnes, de São Paulo gerou US$ 902,18 milhões 
no primeiro semestre de 2019, sendo que a produção, preço médio e o VPA são 
calculados por tipo de carne no IEA. Além da China, o Estado exporta carne para 
países como Hong Kong, Egito e Russia. 
Dados de produção, preço médio e Valor da Produção Agropecuária (VPA) das carnes 
de São Paulo em 2018. 
Produto: Carne bovina Carne suína Frango
VPA: R$ 9 bilhões R$ 465 milhões R$ 3,7 bilhões
Preço médio recebido pelo agricultor: R$ 145,53(1) R$ 67,24(1) R$ 2,78(2)
Produção: 63 milhões(1) 6 milhões(1) 1.340 bilhões(2)
(1)        Refere-se a @ de 15 kg 
(2)        Refere-se ao kg 
Fonte: Instituto de Economia Agrícola. 
Pratos típicos da China 
Proveniente de um passado histórico de guerras e fome que assolou o país, a China 
tem uma culinária diferenciada. Iguarias como cobra, gafanhoto e barbatanas de 
tubarão fazem parte do cardápio. Pratos como frango xadrez, yakissoba e tofu são 
conhecidos e apreciados no mundo todo. 
A nutricionista da Coordenadoria de Desenvolvimento dos Agronegócios (Codeagro), 
da Secretaria de Agricultura, Katlly Evillim explica que o yakissoba é confundido com 
um prato de origem japonesa. “Originalmente é um prato com a base de macarrão 
chinês (chuukamen), legumes, carne suína e molho (shoyo ou inglês), só que mais 
espesso. No Brasil, o prato sofreu algumas variações, como a adição de carne verme-
lha, frango e outros legumes, e se tornou muito apreciado e consumido, por ser uma 
refeição completa e de fácil preparo.” 
Ela também conta que o tofu, assim como o yakissoba, tem sua origem na China. 
“Feito a partir do processamento da soja, no qual é obtido um líquido parecido com o 
leite, que depois de coagulado, tem uma textura firme parecida com a do queijo. É 
rico em proteína, vitaminas e de fácil digestão, tornando-se uma ótima opção para 
inclusão na alimentação”. 
“E o frango xadrez, na China, leva o nome de Gong Bao. No Brasil, é chamado de 
frango xadrez devido aos cortes dos ingredientes serem quadrados. É um prato 
muito conhecido e apreciado, que leva além do frango, pimentões vermelhos e ama-
relos, cebola e amendoim, deixando o prato mais colorido e apetitoso”, completou a 
nutricionista. 

Por Kevin Previatti. 
Mais informações
Assessoria de Comunicação 
Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo 
Tel: (11) 5067-0127

http://www.apcs.com.br
https://www.twitter.com/suinopaulista
https://www.facebook.com/suinopaulista
https://vimeo.com/351623012
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11.09.2019 e 12.09.2019 | PORK EVENT
FOZ DO IGUAÇU, PR
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ACONTECE

IV Encontro ABRAVES –SP define tema status 
sanitário: ferramentas para manutenção do 
nosso maior patrimônio
O IV Encontro Técnico da Abraves –SP, que vai acontecer no próximo dia 10 de 
setembro, anunciou “Status Sanitário: Ferramentas para manutenção do nosso maior 
patrimônio” como tema da edição deste ano. O programa técnico do evento será 
dividido entre os painéis Situacional e Mitigação de Riscos, onde especialistas de 
renome internacional vão debater o atual cenário de biossegurança da suinocultura 
brasileira, medidas de controle e prevenção de disseminação de patógenos em pro-
priedades rurais, além de destacar as mais recentes ferramentas para manter eleva-
do o status sanitário privilegiado da suinocultura brasileira.

O atual quadro de doenças emergentes e reemergentes em rebanhos de todo o 
mundo levou a um aumento exponencial das discussões sobre o tema biosseguran-
ça do nosso plantel, por isso a Abraves – Regional São Paulo (Associação Brasileira de 
Veterinários Especialistas em Suínos) vai realizar um dia inteirinho para debater 
forças e fragilidades da nossa biossegurança, traçando assim um panorama do 
nosso quadro e destacando as ferramentas mais eficientes na mitigação de riscos, 
defendeu a médica veterinária e presidente da Abraves – Regional SP, Izabel Muniz. 
“Em meio a tantas discussões, observamos que muitos profissionais da área ainda 
têm muitas dúvidas, assim decidimos trazer especialistas do Brasil e do exterior para 
uma rodada de discussões”, afirmou.

O IV Encontro Técnico da Abraves –SP vai ser realizado no auditório do Instituto de 
Zootecnia (IZ), de Nova Odessa, no interior de São Paulo. Outras informações sobre o 
IV Encontro Técnico Regional Abraves SP estão disponíveis no site http://abravessp.-
com.br, ou podem ser obtidas pelo e-mail abraves.sp@hotmail.com.

Apoio
O IV Encontro Técnico da Abraves –SP já tem o patrocínio confirmado de algumas das 
mais importantes empresas da suinocultura mundial, como APC, Bayer, MCassab, 
MSD Saúde Animal, Polinutri, Trouw Nutrition e Yes.

O encontro também tem o apoio institucional da APCS (Associação Paulista de Cria-
dores de Suínos) e parceria de divulgação com algumas das principais mídias do 
agronegócio brasileiro, como o portal Suino.com, a revista AgroRevenda e o jornal O 
Presente Rural.

Serviço:
IV Encontro Técnico Regional Abraves SP
Data: 10 de setembro de 2019
Horário: das 7h30 às 17h30
Local: Auditório do Instituto de Zootecnia (IZ/Apta) – Nova Odessa, SP
Endereço: Rua Heitor Penteado, 56, Centro, Nova Odessa, SP
Informações: http://abravessp.com.br
E-mail: abraves.sp@hotmail.com

Foto: Izabel Muniz, presidente da Abraves – Regional SP
Fonte: Assessoria de Imprensa/Márcia Midori

Já estão definidas a data e o local do 14º Seminário Internacional de Suinocultura 
Agroceres PIC.

O evento acontece entre os dias 26 e 28 de agosto de 2020 no Club Med Lake Para-
dise, resort localizado a apenas 68 km de São Paulo e vai reunir, mais uma vez, a elite 
da suinocultura brasileira.

A edição de 2020 da AveSui – maior feira de proteína animal da América Latina – já 
tem data definida!
Anote na agenda: dias 28, 29 e 30 de julho, no LAR Centro de Eventos, em Medianei-
ra, no Paraná.

Acompanhe as novidades da próxima edição em nossas redes sociais e em nosso 
site

AUDITÓRIO DO INSTITUTO DE ZOOTECNIA (IZ/APTA)

10.09.2019| IV ENCONTRO ABRAVES
NOVA ODESSA, SP

CLUB MED LIKE PARADISE

26 A 28.08.2020| SEMINÁRIO INTERNACIONAL
DE SUINOCULTURA AGROCERES PIC
SÃO PAULO, SP

LAR CENTRO DE EVENTOS

28 A 30.07.2020| AVESUI
MEDIANEIRA, PR

Reforma tributária pode ser enviada ao Plená-
rio da Câmara em outubro
A impossibilidade de concessão de incentivos fiscais com o novo sistema tribu-
tário deverá ser um dos pontos em discussão na Comissão Especial que analisa 
o projeto

A Comissão Especial que analisa a reforma tributária (PEC 45/19) poderá fazer uma 
série de reuniões em agosto e setembro para votar um texto a ser enviado ao Plená-
rio em outubro. Entre as reuniões a serem feitas, estão audiências com governado-
res, prefeitos e secretários de Fazenda. O Conselho Nacional de Secretários de 
Fazenda (Consefaz) fechou questão quanto aos pontos que pretende mudar na pro-
posta.

O texto de reforma tributária já aprovado na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) 
acaba com três tributos federais – IPI, PIS e Cofins. Extingue também o ICMS, que é 
estadual, e o ISS, municipal. Todos eles incidem sobre o consumo. No lugar, é criado 
o Imposto sobre Operações com Bens e Serviços (IBS), de competência de municí-
pios, estados e União, além de um outro imposto, sobre bens e serviços específicos, 
de competência apenas federal. O tempo de transição previsto é de dez anos.

Menos poder para a União

Segundo Rafael Fonteles, presidente do Consefaz, os secretários de Fazenda 
querem, por exemplo, que o Comitê Gestor do novo imposto seja gerenciado apenas 
por estados e municípios, sem a participação da União.

“A questão da autonomia dos estados e municípios com a presença deles apenas no 
Comitê Gestor foi aprovada, com a possibilidade de cada estado e cada município 
definir a sua alíquota – claro que com a previsão de alíquota mínima, que ainda não 
foi definida, mas apenas uma metodologia para isso. Isso foi um ponto já acordado”, 
afirmou. Essas modificações poderão ser feitas por emenda à proposta na Comissão 
Especial, para aproveitar a atual tramitação do texto e evitar que uma nova proposta 
tenha que recomeçar todo o processo na CCJ.

O secretário de Fazenda de São Paulo, o ex-ministro Henrique Meirelles, destacou a 
união dos estados brasileiros em torno das mudanças.

“Grande parte das distorções hoje se dão nos impostos estaduais e a guerra fiscal é 
fundamentalmente uma questão estadual, e o mais importante: os estados entende-
ram isso, já estão de acordo e hoje não existe aqui nenhum desacordo, ninguém que 
discorda de se fazer a reforma que vá alterar, também simplificar e consolidar os 
impostos estaduais e acabar com a guerra fiscal.”

O presidente da Comissão Especial da Reforma Tributária, deputado Hildo Rocha 
(MDB-MA), quer fazer audiências em agosto e setembro, para que a comissão encer-
re seus trabalhos em outubro.

“Estamos querendo ver se até o mês de outubro se conclui a análise da proposta do 
(deputado) Baleia Rossi (MDB-SP), baseada no estudo do Bernard Appy, para que a 
gente possa entregar ao plenário para votar ”, afirmou.

Entre os pontos que deverão ser alvo de debates na Comissão Especial estão a 
impossibilidade de concessão de incentivos fiscais com o novo sistema tributário, um 
tratamento diferenciado para a Zona Franca de Manaus e a inclusão de serviços 
digitais no novo imposto.

Além da que está em análise na Câmara, o Senado também avalia uma proposta 
sobre o tema, que tem como base texto do ex-deputado Luiz Carlos Hauly e acaba 
com mais tributos, e o Executivo poderá enviar ao Congresso uma terceira opção de 
reforma tributária.

                Fonte: Canal Rurala 
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