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Fonte: APCS | CSP

Equipe de funcionários da Granja J.A. Agropecuária - Sergio, Daniela,  Alberto, Luiz, Érica, Raquel,
Taciana e  Antônio

Alberto, Érica  e LuizLuiz e Dogival

Luiz e Rafael Luiz, Cida e Antônio

Agropecuária JA recebe recertificação do Selo 
Suíno Paulista
A granja JA de propriedade da família Van de Broek, situada no município de Holam-
bra, interior do Estado de São Paulo, passou no dia de ontem e hoje, pela auditoria 
da WQS, para obtenção da certificação do Selo Suíno Paulista.
Em nome da APCS/CSP, Ferreira Júnior destaca a importância do trabalho e parabeni-
za os proprietários e toda equipe da empresa, pela importante conquista, que garan-
te a qualidade na origem do produto suíno paulista.

De olho no milho
Itu SP 04/10/19

Mercado/Preços
O ambiente não está favorável para o comprador de milho até a próxima safra verão, 
isto mesmo! Pois, temos uma exportação crescente, dúvidas climáticas que impactam 
no plantio da primeira safra e que por sua vez poderá atrasar a entrada de milho 
novo no mercado. Nesses dias o comprador tem subido a régua para  conseguir 
originar, hoje com busca por milho R$ 40,00 CIF Campinas, não consegue comprar 
mais nesses níveis sendo que o vender se afastou mais ainda elevando seu interesse 
de venda a níveis de R$ 42,00/R$ 43,00 dependendo do prazo e região e por este 
motivo mercado físico continua em firme tendência de alta.

Preços de milho FOB Cooperativas entre R$ 36,00 a R$ 38,00, com baixa ou  nenhu-
ma fixação no balcão por parte dos produtores, deixando o comprador com a tarefa 
de ter que comprar milho na terça ou quarta da próxima semana e com certeza, a 
níveis mais caros a não ser que algo de muito contraditório aconteça e contamine o 
mercado ou a cabeça do vendedor para ele sair vendendo de forma desenfreada.

Esalq/B3
Indicador milho Esalq subiu novamente R$ 0,15 e está cotado a R$ 39,73, falta pouco 
para chegar e ultrapassar os R$ 40,00.

Milho futuro na B3 está em tendência de alta, vem de leve realização em função da 
queda do dólar, financeiramente as posições compradas reduziram um pouco suas 
posições na B3 nesses dias. O mercado físico subiu e bolsa recuou, ajustando a dife-
rença de preços físico/futuro somente apara R$ 0,40 e estávamos com R$ 2,50 há um 
tempo atrás. Este contrato daqui em diante terá forte partição do que ocorrerá com 
o mercado físico nos próximos dias.

Bom final de Semana!

Idellagro (Indicador de preço de milho na região de Campinas SP)
26/09/19 – R$ 38,50
27/09/19 – R$ 38,70
30/09/19 – R$ 39,30
01/10/19 – R$ 39,50
02/10/19 – R$ 39,60
03/10/19 – R$ 39,70
04/10/19 – R$ 40,00 – alta de R$ 0,30 – Fechado.

    Fonte: Rodrigo Della Pace
      Dellagro Corretora

SELO SUÍNO PAULISTA

MERCADO DE GRÃOS

SP: receita de exportações de carne suína 
crescem 31,6% em setembro, diz Abpa
Embarques de carne de frango mantêm alta de 0,7% em 2019

A receita das exportações brasileiras de carne suína (considerando todos os produ-
tos, entre in natura e processados) totalizou US$ 124,4 milhões em setembro, infor-
ma a Associação Brasileira de Proteína Animal (Abpa).  O saldo é 31,6% superior ao 
obtido no mesmo período do ano passado, com resultado cambial de US$ 94,5 
milhões.

O volume exportado no nono mês de 2019 alcançou 58 mil toneladas, número 2,6% 
maior em relação ao registrado no mesmo período de 2018, com 56,6 mil toneladas.

No ano, as vendas de carne suína superaram US$ 1,080 bilhão, o que representa 
uma elevação de 21,1% em relação ao saldo das vendas registradas entre janeiro e 
setembro de 2018, com US$ 892 milhões.

O embarque total no período chegou a 524,2 mil toneladas, volume 12,15% acima 
das 467,4 mil toneladas efetivadas no ano passado.

"As vendas para a Ásia, especialmente para a China, mantêm as exportações brasilei-
ras de carne suína em fluxo positivo", analisa Francisco Turra, presidente da Abpa.

CARNE DE FRANGO
Seguem em alta as exportações brasileiras de carne de frango (todos os produtos, in 
natura e processados) em 2019, conforme os dados da Abpa.  A receita das vendas 
totalizou US$ 5,163 bilhões nos nove primeiros meses deste ano, número 5,7% acima 
do registrado no mesmo período do ano passado, com US$ 4,885 bilhões.

Em volume, o saldo alcançou 3,081 milhões de toneladas entre janeiro e setembro, 
número 0,7% maior que as 3,059 milhões de toneladas efetivadas em 2018.

Em setembro, o valor cambial dos embarques de carne de frango chegou a US$ 
538,4 milhões, número 6,9% menor que o resultado alcançado no nono mês do ano 
passado, com US$ 578,5 milhões.  No mês, foram exportadas 323 mil toneladas, 
volume 11% menor que as 363 mil toneladas exportadas no mesmo mês de 2018. 

        Fonte: ABPA

MERCADO EXTERNO

EMPRESAS ASSOCIADAS

BOLSA DE SUÍNOS DE SÃO PAULO
04/10/2019

TechnoFeed™

Carlos Alberto Cunha de Brotas/SP venda de 650 suínos em R$ 98,00/@ = R$ 
5,23/Kg vivo condições bolsa entrega a partir da próxima segunda-feira.

Susana Twijsel Corretora de suínos - Holambra/SP venda de 420 suínos em R$ 
97,00/@ = R$ 5,17/Kg vivo condições bolsa, entrega até a próxima terça (8).

Ricardo Pereira de Melo São Sebastião da Grama/SP venda de 400 suínos em R$ 
98,00/@ = R$ 5,23/Kg vivo condições bolsa, entrega imediata.

Paulo Pereira Rangel de Bauru/SP venda de 300 suínos em R$ 100,00/@ = R$ 
5,33/Kg vivo condições bolsa entrega na próxima terça-feira (8)

       Fonte: APCS/CSP
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INSCREVA-SE

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

CLUB MED LIKE PARADISE

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

LAR CENTRO DE EVENTOS

HOTEL PREMIUM

28 A 30.07.2020| AVESUI
MEDIANEIRA, PR

25.10.2019 | WORKSHOP - DOENÇAS VIRAIS DE
IMPORTÂNCIA NA PRODUÇÃO DE SUÍNOS
CAMPINAS, SP

RECANTO CATARATAS THERMAS RESORT

21 e 22.10.2020 | PORK EXPO
FOZ DO IGUAÇU, PR

ACONTECE

https://www.sympla.com.br/workshop---doencas-virais-de-importancia-na-producao-de-suinos__642326
https://www.deheus.com.br/
https://suiaves.com.br/
https://www.nutriquesttechnofeed.com.br/
http://nutron.com.br
https://topigsnorsvin.com.br/
http://agroceres.com.br/
http://www.safeeds.com.br/
http://alivira.com.br/Home
https://www.desvet.com.br/
https://www.microvet.com.br/
https://www.ourofinosaudeanimal.com/
http://sauvet.com.br/
https://polinutri.com.br
http://www.mcassab.com.br
http://choice-genetics.com/ptbr/a-empresa/
https://www.trouwnutrition.com.br/
https://www.nutricamp.com.br/
https://basetto.com.br
https://tectron.com
https://db.agr.br
http://www.suinostopgen.com.br
http://www.indukern.com.br
http://www.indukern.com.br
http://www.vitamix.com.br
http://agroceres.com.br/
http://orionvet.com.br/
http://www.nuttria.com/
https://www.basf.com/br/pt.html
http://www.quimicaanastacio.com.br/
http://phileo-lesaffre.com.br/
https://austernutri.com.br/
http://www.avesui.com/?fbclid=IwAR1yeT-QnE-R9KPeV-BlEAQ5JTh22IjnPsgI6lMUeY2IdYxSRUjtE3eNi4M
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fagrocerespic.com.br%2F14o-seminario-internacional-de-suinocultura-agroceres-pic-sera-em-sao-paulo-em-2020%2F%3Ffbclid%3DIwAR0y6z0seaag7nAblujWCyDcTju_6YSYxJVP-KCAMxo9KVThc84dvi4SUV0&h=AT2lwGeTd85KfNcM5RjbNv1qW2Zp4_E6zLne_ZQB7jJGSxJAu2Il_hEBbGTa-uK0Uqo2qLn5FD0PFARTb20GlOsgZKihacEvKANcXBDx7zUmsDfOQVSQy_LCZsmiDW8_ZcRuxo7fMzBsQe0J9jlTuodCOzD0fdQAK_v5UEs7Nto813gmXys3ggijwqwdyFO2WGgkRHJlixNEw5eRp5GMa2yx3kWYiP-ymodLNXZWW5v9AsdLN8QcU17qC0oKqs8TNgrDtWS-hufTeHXKRyQ0xiIDOfm5ncheTxISK0mVkJ-tEEoxqEq4m5BtAwyVDxKQ9EcITG74KUUHy0YFOi0V3uFIYELN1SBbHkRbUIkuLBXqS7z5fpgKlRI1W1HAdpfAni9IF8ZNiwzT0u9qkxYtNf-I58OSVbly-DXoXzDQ72qaAiShzGU_Dq33DSHgkOtRvzTWoqEf8asr0yia2ZMOse7tYR0cHwMaoKTCIYu89-N5n-bZu41nQw8_9NAjA6D8YYs0ujeHHAd50BmH0U6ix8aCKlfUtK_DS10D8suVX45ueRMMITLlIK3Vtr6PtlvswPdyHBDNo-zaSjpFuSEtYOjI-_aSbb91Fq2NgL_pdQSVVHLc33Zoai_OM6Uyc7VZVgFWceVm
https://www.instagram.com/PORKEXPOBRASIL/

