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Itu SP 06/08/19 - Mercado de milho
O mercado Paulista FOB interior entre R$ 33,00/R$ 34,00, subiu R$ 1,00 nas indicações 
e CIF região de Campinas SP entre R$ 36,00/R$ 39,00, comprador e vendedor respecti-
vamente, também alta de R$ 1,00. Preço de milho em Santos entre 37,00/R$ 38,50 é o 
interesse do comprador e o vendedor entre R$ 39,00/R$ 41,00. Relatório sobre quali-
dade das lavouras americanas vieram inalterados e agora é só aguardar o relatório 
12/08, sedo o mais importante. 
 
O indicador Esalq veio inalterado, R$ 35,85 e segue lateralizado. 
 
As indicações de compra para soja estão R$ 82,00/R$ 82,50 SPOT, dependendo do 
volume e prazo e 2020 a R$ 80,00/R$ 82,00. Dólar a R$ 3,975, sustentam preços nos 
portos.

Idellagro (Indicador de preço de milho na região de Campinas SP)
29/07/19 – R$ 36,00
30/07/19 – R$ 36,20
31/07/19 – R$ 36,20
01/08/19 – R$ 35,80
02/08/19 – R$ 35,71
05/08/19 – R$ 35,71
06/08/19 –R$ 36,00– Fechado com alta de R$ 0,29
 
         Fonte: Dellagro Corretora (Rodrigo Della Pace) 

China cancela compras e carne suína deve 
sobrar nos açougues americanos

A guerra comercial entre China e EUA está começando a fazer com que todos os 
outros problemas no mercado de suínos pareçam menos preocupantes. Os preços 
futuros nos EUA caíram ao menor nível desde março. Enquanto isso, a febre suína 
africana segue dizimando os rebanhos chineses.

Mesmo que o país asiático esteja importando enormes quantidades de carne, os pro-
dutores norte-americanos perdem terreno para seus rivais do Brasil e de outros 
países. Além disso, a ameaça do presidente Donald Trump de adotar tarifas adicionais 
sobre os produtos chineses desperta preocupações de que um acordo para acabar 
com a briga esteja ainda mais distante.

Na semana passada, a China fez o maior cancelamento de importação de carne suína 
americana, voltando atrás numa compra de 14,7 mil toneladas. Segundo fontes a par 
da situação, o governo chinês pediu a empresas estatais que suspendam as compras 
de produtos agrícolas dos EUA.

Os agricultores americanos programaram seus rebanhos de suínos na expectativa de 
mais exportações para suprir a lacuna de oferta chinesa após o início da peste suína 
africana, mas se as tensões comerciais continuarem altas, esses rebanhos poderiam 
sobrar no mercado.

"A China está apenas reagindo. Eles cancelaram o negócio e isso fez o mercado 
cambalear", resumiu Dennis Smith, executivo sênior de contas da Archer Financial 
Services Inc. em Chicago. "Teremos muita carne suína sobrando se não conseguir-
mos um grande programa de exportação", complementou.

Os preços da carne suína na Bolsa de Chicago despencaram 17% na semana encerra-
da na sexta-feira (2), a maior perda registrada em contratos futuros mais ativos desde 
julho do ano passado. Enquanto isso, a volatilidade do mercado está aumentando. Os 
produtores americanos estão perdendo US$ 1 bilhão ao ano devido à guerra comer-
cial, conforme explicou David Herring, presidente do Conselho Nacional de Produtores 
de Carne Suína, a em julho. A disputa com a China está custando aos produtores US$ 8 
por animal ao ano, segundo ele.

Além disso, os investidores estão fugindo. Os contratos em aberto estão próximos da 
maior baixa em quatro meses. A média de contratos pendentes subiu em maio para a 
maior desde 2013, conforme os problemas da febre suína da China aumentaram as 
expectativas de maiores exportações americanas. Cerca de um quarto da produção de 
carne suína dos EUA é destinada ao exterior, tornando esse mercado particularmente 
sensível a interrupções no comércio.

Alguns fundos parecem ter usado os recentes declínios de preço para garantir retor-
nos de apostas pessimistas. Na semana encerrada em 30 de julho, os gestores de 
fundos mantiveram uma posição líquida de 39.964 contratos futuros, um aumento de 
19% em relação à semana anterior, conforme dados divulgados pela Comissão de 
Commodities Futures Trading.

             Fonte: Gazeta do Povo

Evance e Anco visitam APCS/ CSP.
As empresas parceiras Evance e a Anco estiveram presentes na data de hoje, na sede 
da APCS/CSP representadas respectivamente pelo Coordenador Técnico Comercial e 
Médico Veterinário Célio Batista da Silva e o Diretor Executivo Marcelo Blumer para 
uma reunião com o Presidente da APCS/CSP.
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RECANTO DAS CATARATAS, THERMAS RESORT  & CONVENTION

11.09.2019 e 12.09.2019 | PORK EVENT
FOZ DO IGUAÇU, PR

MAIS INFORMAÇÕES

MAIS INFORMAÇÕES

MAIS INFORMAÇÕES

MAIS INFORMAÇÕES

ACONTECE

ANHEMBI PARQUE

27 A 29.08.2019 | SIAVS
SÃO PAULO, SP

MAIS INFORMAÇÕES

Abraves divulga lista de trabalhos que estarão 
no congresso
Evento reunirá profissionais de destaque na suinicultura nacional e interna
A organização do XIX Congresso Nacional Abraves divulgou a lista com os trabalhos 
científicos aprovados que serão apresentados durante o evento. A décima nona 
edição do Congresso Nacional e I Congresso Internacional está prevista para ocorrer 
entre os dias 22 e 24 de outubro, em Toledo (PR).
Ao todo serão seis apresentações orais e 67 pôsteres que abordam temas como 
sanidade, manejo e produção, nutrição, bem-estar, saúde pública e relato de caso. 
Os trabalhos selecionados foram produzidos por pesquisadores de diversos estados 
do Brasil e do exterior.
Nesta edição, o congresso terá um enfoque voltado ao desenvolvimento das pessoas 
bem como a gestão e manejo, sanidade, produção, mercado e saúde pública. Bus-
cando a interação entre os mesmos, possibilitando o planejamento, preparação e 
desenvolvimento de ações para atender as demandas e mudanças do mercado, 
produzir o suíno ideal, e gerar maior lucratividade em toda a cadeia.
A lista completa está disponível no site da Abraves.

         Fonte: Abraves, adaptado pela equipe feed&food

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

ABPA e Apex-Brasil fomentam negociações no 
Siavs
Ação estratégica é realizada por meio dos projetos setoriais das entidades
Entre as ações conjuntas da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) e a 
Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) está a 
viabilização da vinda de compradores estrangeiros de diversos mercados ao Salão 
Internacional de Avicultura e Suinocultura (Siavs), por meio do “Projeto Comprador”. 
O evento acontecerá entre os dias 27 a 29 de agosto, no Anhembi Parque, em São 
Paulo (SP).
A ação estratégica é realizada por meio dos projetos setoriais Brazilian Chicken, Bra-
zilian Egg, Brazilian Breeders e Brazilian Pork, mantidos pela ABPA e pela Apex-Brasil. 
A iniciativa, além de promover o fortalecimento de imagem e institucional do setor, 
viabiliza novos negócios para a avicultura e a suinocultura brasileira.
Os importadores participarão de uma programação exclusiva e de encontros de 
negócios com 35 agroindústrias produtoras e exportadoras de aves, suínos, ovos e 
material genético participantes da feira. Para a ação, uma grande estrutura de 450 
metros quadrados será montada em meio à maior feira dos setores de aves, ovos, 
material genético e suínos do Brasil.
"Além de fomentar a realização de novos negócios durante o Siavs, o Projeto Com-
prador é uma oportunidade para nossas empresas expandirem seus leques de clien-
tes e alcançar novos mercados", comenta o presidente da ABPA, Francisco Turra.
Trinta empresas estarão em uma grande área especial para a ação: Frigorífico Nova 
Araçá, Flamboiã Alimentos, Copacol, Frimesa, Dália, Lar, C.Vale, Ecofrigo, Grupo 
GTFoods, Integra, Grupo Avenorte, Ad'Oro, Agrodanieli, Vossko do Brasil, Saudali, 
Zanchetta Alimentos, Belo Alimentos, Naturovos, Granja Faria, Nutribrás, AB Brasil, 
Grupo Alvorada, Rivelli, São Salvador Alimentos, Alibem, Avivar Alimentos, Copagril, 
Friella, Pamplona Alimentos S/A, Coasul Cooperativa Agroindustrial.
Outras cinco produtoras e exportadoras de aves e suínos participarão com estandes 
próprios. São elas: Cooperativa Central Aurora Alimentos, BRF S.A., Grupo Globoaves, 
Hendrix Genetics, Seara Alimentos.
Fonte: ABPA, adaptado pela equipe feed&food.
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Da esquerda para a direita: Marcelo Blumer, Célio Batista da Silva e
Valdomiro Ferreira Júnior

Fonte: APCS/CSP

http://www.apcs.com.br/_ARQUIVOS/calendario.pdf
https://www.abraves2019.com.br/
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