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Atenção!

Mercado dando sinais de mudanças entre oferta e demanda. Cresce a procura por 
animais vivos.

      Fonte: APCS/CSP

Ricardo Santini, Diretor Executivo da ABPA, 
convida para o Salão Internacional de Avicultu-
ra e Suinocultura, SIAVS
O evento acontecerá de 27 a 29 de Agosto no Anhembi Parque, em São Paulo.

Confira:

ECONOMIA

Demanda valoriza carne suína brasileira
Com os maiores efeitos da crise gerada pelo surto de peste suína africana na China 
ainda por vir, já é possível afirmar que a demanda do país asiático está puxando para 
cima os preços da proteína produzida no Brasil. De janeiro a julho deste ano, conforme 
a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), a receita das exportações de carne 
suína cresceu 23,5% (veja abaixo). O preço médio das exportações passou de US$ 1,89 
mil a tonelada em janeiro para US$ 2,18 mil em julho, maior patamar em 12 meses, 
segundo Francisco Turra, presidente da entidade. Em volume, a alta também é 
significativa: quase 20%. Para Ricardo Santin, diretor-executivo da ABPA, outro indicador 
é considerado importante. No último trimestre, a média de embarques foi acima de 60 
mil toneladas. No ano passado, ficou em 50 mil toneladas. - Aí você identifica tendência 
consistente de volume, que já reflete mais positivamente na receita. 

  Fonte: Zero Hora

Carne suína: receita com exportação cresce 
24,1% ante julho de 2018, diz ABPA
As exportações de carne suína in natura e processada somaram 67,9 mil toneladas em 
julho, leve recuo de 0,4% ante igual mês de 2018. Já a receita alcançou US$ 148 milhões, 
24,1% acima da obtida no mesmo período do ano passado, de US$ 119,2 milhões. Os 
dados são da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) e foram divulgados nesta 
quarta-feira, 7. “O preço médio das exportações segue em ascensão. Em janeiro, estava 
em US$ 1,886 mil por tonelada. Em julho, chegou a US$ 2,179 mil por tonelada, maior 
patamar registrado nos últimos 12 meses”, disse, em nota, o presidente da entidade, 
Francisco Turra. No acumulado do ano, as exportações de carne suína alcançaram 414,5 
mil toneladas, 19,62% mais que entre janeiro e julho de 2018. Em receita, a elevação é 
de 23,5%, com US$ 847,7 milhões.

 Fonte: Canal Rural

Milho: MS colheu 68,7% das lavouras de 
safrinha até a primeira semana de agosto
Mato Grosso do Sul colheu, até a primeira semana de agosto, 68,7% das lavouras de 
milho de segunda safra, referentes ao ciclo 2018/19. A informação é da Secretaria de 
Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar 
(Semagro), em nota divulgada hoje, com base nos dados do Projeto Siga (Sistema de 
Informação Geográfica do Agronegócio). A previsão é de colheita recorde, que deve 
atingir 10,127 milhões de toneladas, em razão do aumento em 5,73% na área plantada, 
para 1,918 milhão de hectares, e da produtividade de 88 sacas por hectare - média que 
poderia ser maior, alcançando até 100 sacas por hectare, se não fossem as geadas que 
atingiram várias regiões produtoras em MS, diz a Semagro. Assim, o total colhido deve 
ser 30% maior ante o ciclo 2017/18. 

   Fonte: Agência Estado
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ACONTECE

ANHEMBI PARQUE

AUDITÓRIO CNA

27 A 29.08.2019 | SIAVS
SÃO PAULO, SP

14.08.2019 | WORKSHOP ABCS
BRASÍLIA, DF

ACONTECE

CLIQUE AQUI PARA FAZER O DOWNLOAD 
DA PROGRAMAÇÃO COMPLETA

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

Está chegando mais uma edição do Brasil Pork Event. Um dos principais eventos da
suinocultura brasileira. Esse ano contemplará em sua agenda palestras sobre
perspectivas, tendências, mercado e muito mais. 

28 A 30.07.2020| AVESUI
MEDIANEIRA, PR

27 a 29/08 de 2019
Anhembi  |  São Paulo - SP  |  Brasil

Prezados Senhores Fornecedores!

Está aberta a 303ª Tomada de Preços de Micros e Premix;

O prazo para alimentação do sistema é até a próxima sexta-feira 
(09/08) as 12h00, impreterivelmente;

APCS/CSP

COMUNICADO CSP

MERCADO DE GRÃOS

Commodities Agrícolas
Estresse O clima desfavorável para as lavouras de milho dos Estados Unidos deu 
suporte às cotações do cereal ontem na bolsa de Chicago. Os contratos futuros do grão 
com vencimento em dezembro subiram 1,5 centavo de dólar, encerrando o dia a US$ 
4,14 por bushel. Em relatório a clientes, a consultoria ARC Mercosul apontou que os 
produtores de milho da região leste do cinturão agrícola dos Estados Unidos se queixam 
do clima seco. A região precisa de chuvas porque o estresse hídrico vem aumentando o 
risco para as lavouras. 

 Fonte: Valor Econômico
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