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Clique no banner abaixo e confira a programação completade 2019

NOSSA PROGRAMAÇÃO

Agenda da APCS hoje em São Paulo:
Na parte da manhã de hoje a APCS esteve representada pelo presidente Valdo-
miro Ferreira Júnior na reunião da COSAG/FIESP em São Paulo com a presença da 
Ministra da Agricultura Tereza Cristina. A pauta da reunião foi: Os desafios do 
agronegócio brasileiro

No período da tarde a  APCS também represetada pelo presidente Valdomiro 
Ferreira Júnior,  esteve presente na Reunião Conjunta da Comissão de Agricultu-
ra e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados e da Frente Parlamentar 
do Agronegócio Paulista na Assembleia Legislativa em São Paulo

Quedas se amenizam, mas milho segue desva-
lorizado em Chicago nessa segunda-feira
Com o decorrer dessa segunda-feira (06) as quedas dos preços internacionais do 
milho futuro na Bolsa de Chicago (CBOT) foram amenizadas, mas ainda sim as princi-
pais cotações registravam desvalorizações entre 6,00 e 7,50 pontos por volta das 
12h05 (horário de Brasília).

O vencimento maio/19 era cotado à US$ 3,55, o julho/19 valia US$ 3,63 e o setem-
bro/19 era negociado por US$ 3,71.

Segundo análise de Tony Dreibus da Successful Farming, os grãos caíram acentuada-
mente no pregão de segunda-feira, depois que o presidente Donald Trump disse em 
um tweet que elevará o valor da tarifa de mais de US $ 200 bilhões para 25% do nível 
atual de 10% a partir de sexta-feira.

“Isso levantou preocupações de que a China aumentará seus impostos sobre bens dos 
Estados Unidos, incluindo importações agrícolas, cortando efetivamente as compras 
de soja”, afirma Dreibus.

Trump reclamou em seu tweet que as negociações comerciais com a China estavam se 
movendo "muito lentamente". O representante comercial dos EUA, Robert Lighthizer, e 
o secretário de Comércio, Steven Mnuchin, estiveram em Pequim na semana passada, 
e o vice-primeiro-ministro chinês, Liu He, deverá estar em Washington no final desta 
semana para mais negociações.

Ambos os lados disseram que as negociações, que se arrastaram mais do que o espe-
rado, estavam indo bem e pareciam otimistas em relação ao resultado.

B3
A bolsa brasileira também segue essa tendência na segunda-feira. As principais cota-
ções registravam desvalorizações entre 0,16% e 0,94% negativos por volta das 12h17 
(horário de Brasília).

O vencimento maio/19 era cotado à R$ 31,75, o julho/19 valia R$ 31,15 e o setem-
bro/19 era negociado por R$ 31,56.

De acordo com a Agrifatto Consultoria, os fatores de precificação iniciaram a semana 
trabalhando em campo negativo, com os contratos futuros dando continuidade ao 
movimento baixista.

“Vale destacar que os contratos caminham de forma técnica nos últimos pregões, res-
peitando os suportes de preços mínimos, e devem aguardar por novos fatores para 
exibir tendência mais clara”, apontam os analistas.

Os ajustes negativos na B3 acontecem na esteira de um indicador do físico mais fraco, 
a última referência do CEPEA caiu 1,69% para R$ 33,21/sc - o menor patamar desde 05 
de fevereiro de 2018.

                   Fonte: Notícias Agrícolas

Analista aguarda preço da soja a US$ 7,80 em 
Chicago; prêmios tendem a subir no BR

Diante das quedas no mercado da soja na Bolsa de Chicago (CBOT) após a decisão do 
presidente norte-americano, Donald Trump, de aumentar a taxação sobre os produtos 
chineses, o Notícias Agrícolas conversou com o analista de mercado Marcos Araújo, da 
Agrinvest, a respeito dos prêmios brasileiros.

Araújo visualiza que a China poderia cancelar as compras programadas dos Estados 
Unidos, fazendo com que essa compra viesse para a soja brasileira e também para a 
soja argentina, que é mais barata, mas possui qualidade inferior. Contudo, a Argentina 
pode acabar limitando a escalada dos prêmios no Brasil.

Entretanto, os estoques brasileiros podem ficar em 1 milhão de toneladas caso a China 
volte a comprar no Brasil acima de 7 milhões de toneladas. Com isso, haveria um racio-
namento de soja com aumento do prêmio, descolando do mercado de Chicago.

Mas ainda não é possível afirmar o tamanho das compras que o país asiático poderia 
fazer na América do Sul, já que a continuidade dos problemas com a febre suína africa-
na têm diminuido a demanda por soja naquele país.

É prematuro, portanto, afirmar se toda a demanda vai migrar para o Brasil. Assim, 
Araújo acredita que não devemos ter escalada de prêmios tão rápida no Brasil em um 
curto espaço de tempo. Ainda há também o cenário de que várias grandes traders 
estão aguardando uma definição do tabelamento de fretes para 2020.

Diante desse cenário, ele visualiza qque os produtores têm que ter cautela. Há a possi-
bilidade de um bushel até US$7,80 em Chicago. Assim, a atenção deve ser redobrada 
para este momento.

                   Fonte: Notícias Agrícolas

INFORME CSP
Prezados Senhores Consorciados e Fornecedores,

As cotações da 302ª Tomada de Preços de Micronutrientes e Premix está aberta para 
que os fornecedores alimentem o sistema até amanhã, dia 07 de Maio às 12:00.

Fiquem atentos à programação abaixo:

Caso tenha dúvidas ou queira mais informações, por favor, entre em contato.

Atenciosamente,
Equipe APCS/CSP

TP  302
Micros e PX

Consorciado 29/04 a 02/05/2019 - 16h

03/05 a 07/05/2019 - 12h

03/06 a 30/08/2019

Fornecedor

13/05/2019Comissão de Licitação

Entregas

EMPRESAS ASSOCIADAS

GRANJAS ASSOCIADAS

FRIGORÍFICOS

EXPEDIENTE

Telefone 55 19 3651 - 1233

Informativo oficial da Associação Paulista de Criadores de Suínos e 
Consórcio Suíno Paulista
Rua José Zibordi, 75 - Jardim Cacilda
Espírito Santo do Pinhal / SP - CEP 13990-000

Presidente: Valdomiro Ferreira Júnior -  fj@apcs.com.br
Secretária Executiva: Priscila S. B. Romão - consorciocompras@apcs.com.br
Assistente Administr
Assistente Administrativa: Thaís Bugliani - assistente 2@apcs.com.br 

ativa: Larissa Lopes - assistente5@apcs.com.br

Web Design e Comunicação: Júlia Turganti - assistente3@apcs.com.br

SHERATON GRAN RIO HOTEL & RESORT

01.08.2019 E 02.08.2019| XVIII SNDS
RIO DE JANEIRO, RJ

MAIS INFORMAÇÕES

LAR Centro de Eventos

23 a 25.07.2019| AVESUI
MEDIANEIRA | PR

MAIS INFORMAÇÕES

HOTEL PREMIUM

13.05.2019 | EVENTO BAYER
CAMPINAS | SP

MAIS INFORMAÇÕES

ACONTECE

TechnoFeed™ 
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BATE PAPO

WORKSHOP

SANIDADE
COM

PREVENÇÃO

PROIBIDA A ENTRADA

8:00h Recepção

9:00h

9:45h

10:15h

10:45h Mesa de debate com os palestrantes

12:00h Almoço com carne suína

13:30h Bate Papo exclusivo com gerentes
de granjas

16:00h Encerramento

09:30h Cafézinho Paulista

8:30h

Mariel Neves Tavares  | Basetto Agro
“Quais as atuais tecnologias no mundo
para cuidar da sanidade animal”

Maria Nazaré Lisboa | Suiaves
“O uso de antibióticos: custo e benefício
na suinocultura”

Alessandro Crivellaro | Agroceres Multimix
“Cuidados no dia-a-dia de uma granja 
para ter um rebanho saudável”

Maurício Padredi Martani | Topgen
“As doenças que podem chegar 
ao Brasil e seus impactos”

24 de
maio

Público alvo:
Gerentes, encarregados e

proprietários de granjas
 filiadas à APCS e ao CSP

Tema geral:
A sanidade suína e seus

reflexos na cadeia produtiva

Hotel Premium,
Campinas

clique aqui e
inscreva-se!

EMPRESAS ASSOCIADAS

TechnoFeed™ 

A Bolsa de Suínos de São Paulo definiu pela orientação do valor sugerido pela 
entidade em R$ 85,00/@ = R$ 4,53/Kg. A tendência segundo os participantes 
é de melhora nos preços ainda esta semana.
              Fonte: APCS/CSP

BOLSA DE SUÍNOS DE SÃO PAULO

06/05/2019

Fonte: APCS/CSP

Visita ilustre 
Na última sexta-feira (3) o Conselheiro da APCS, Alberto Van Den Broek esteve visitan-
do a sede da APCS/CSP em Espírito Santo do Pinhal/SP.

Agenda da APCS hoje em Campinas:
Reunião ABCS/FNDS

Aconteceu hoje na cidade de Campinas, nas dependências do Hotel Premium a reu-
nião da ABCS - Associação Brasileira de Criadores de Suínos juntamente com o FNDS - 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Suinocultura - com a presença do presidente 
da ABCS Marcelo Lopes e a Coordenadora de Marketing Lívia Machado também da 
ABCS.

Na parte da tarde foi a vez da empresa associada Nutriquest Technofeed realizar 
a palestra sobre Soluções Tecnológicas para os desafios de fêmeas hiperprolífi-
cas. A palestra foi ministrada pelo Eduardo Raeli.

Confira os vídeos que eles gravaram para o ISP abordando os assuntos tratados na 
reunião de hoje:

Marcelo Lopes, presidente da ABCS Lívia Machado, corodenadora de marketing
da ABCS

Fonte: APCS/CSP

Fonte: APCS/CSP

MERCADO DE GRÃOS

Público presente durante a palestra

Confira o vídeo que o Eduardo gravou para o ISP:

http://www.apcs.com.br/_ARQUIVOS/calendario.pdf
https://www.sympla.com.br/workshop--bate-papo-a-sanidade-suina-e-seus-reflexos-na-cadeia-produtiva__514479
http://www.suinostopgen.com.br
https://agroceres.com.br/
https://suiaves.com.br/
https://basetto.com.br
https://www.apcs.com.br/_ARQUIVOS/evento_bayer.jpg
https://www.avesui.com/
http://snds.com.br/
https://www.deheus.com.br/
http://www.mcassab.com.br
http://choice-genetics.com/ptbr/a-empresa/
https://www.nutricamp.com.br/
https://basetto.com.br
https://www.trouwnutrition.com.br/
https://polinutri.com.br
https://suiaves.com.br/
http://alivira.com.br/Home
http://sauvet.com.br/
https://tectron.com
https://db.agr.br
http://www.suinostopgen.com.br
https://www.ourofinosaudeanimal.com/
http://nutron.com.br
https://topigsnorsvin.com.br/
https://www.microvet.com.br/
http://www.indukern.com.br
http://pt.alltech.com
http://www.vitamix.com.br
http://farmabase.com/
http://agroceres.com.br/
http://www.safeeds.com.br/
http://agroceres.com.br/
https://www.desvet.com.br/
https://www.nutriquesttechnofeed.com.br/
http://www.twitter.com/suinopaulista
http://www.facebook.com/suinopaulista
http://www.suinostopgen.com.br
https://agroceres.com.br/
https://suiaves.com.br/
https://vimeo.com/334432395
https://youtu.be/SArWQSGyPUM
https://youtu.be/DeP_EV9JEaw
https://youtu.be/pr7lFGKrNwA
http://www.apcs.com.br
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=3022&m=db



