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MERCADO
DE SUÍNOS
Informe de Vendas da Bolsa de Suínos do Estado de São
Paulo
Demetrius Napoleão Nápoles - Monte Alegre do Sul/SP venda de 120 suínos em R$
160,00/@ condições bolsa, entrega na próxima segunda-feira.
A negociação ocorreu após a realização da reunião da bolsa. Com essa venda o
volume total até o momento é de 22.842 suínos.
Fonte: APCS | CSP

Resultado da Bolsa de Suínos do Estado de São
Paulo
Aconteceu na data de hoje mais uma Bolsa de Suínos do Estado de São Paulo por
videoconferência, com a participação de 11 granjas e 6 frigoríficos. O Presidente da
Bolsa, Valdomiro Ferreira Júnior, comenta sobre o resultado, confira no vídeo abaixo:

Confira abaixo os presentes na reunião:

Divulgação do resultado da bolsa:

Fonte: APCS | CSP

Bolsa de Suínos em Santa Catarina
ACCS/Bolsa de suínos de Santa Catarina tem a projeção de comercialização para
a próxima semana de 19.256 animais, com peso médio de 111 kg, num preço médio
de R$ 8,12 com prazo estimado de 18 dias.
Agradecemos a todos que enviaram as projeções de venda com seus respectivos
valores, prazos e preços.

Fonte: ACCS

Bolsa de Suínos em Minas Gerais

Fonte: ASEMG

Mercado de Suínos em Goiás
Em Goiás a comercialização em media de 11.000 a 12.000 animais independentes,
com peso médio de 100 a 130 kg. Preço de Bolsa de MG realizada dia (01/10) para a
semana de 01/10 a 10/10, Preço de Bolsa R$8,20. No Estado de Goiás a Bolsa de
Suínos no valor de R$8,20kg e o preço médio praticado em Goiás na semana de
01/10 a 08/10 do kilo do suíno vivo entre R$7,70 a R$7,80, sem alteração. Relatos de
negócios até R$8,20 com prazo de 21 até 30 dias.
Milho Saco .. R$58,00 a R$62,00
Farelo a Granel..R$2.380,00
Farelo a Ensacado.. R$2.430,00
Fonte: AGS

Em nove meses, embarques de carne suína superam
todo o ano de 2019; oferta interna segue estável
Levantamentos da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) mostram que as
exportações brasileiras de carne suína (considerando todos os produtos, entre in
natura e processados) totalizaram 764,9 mil toneladas nos nove primeiros meses de
2020, número que supera em 42,9% o total embarcado pelo setor no ano de 2019, com
534,9 mil toneladas. O saldo acumulado em 2020 supera, inclusive, as exportações
totais do ano passado, que foram de 750 mil toneladas.
O mesmo desempenho também pode ser verificado no saldo em dólares das exportações. Entre janeiro e setembro, as vendas de carne suína do Brasil alcançaram US$
1,677 bilhão, saldo que supera em 51,9% o resultado verificado entre janeiro e setembro de 2019, com US$ 1,103 bilhão. O desempenho acumulado em 2020 também é
maior que toda a receita obtida em 2019, de US$ 1,597 bilhão.
Considerando apenas o mês de setembro, as vendas do setor totalizaram 86,5 mil
toneladas, volume 33% superior ao efetivado no mesmo período de 2019, com 65 mil
toneladas. Em receita, a alta mensal é de 34%, com US$ 188,5 milhões no nono mês
de 2020, contra US$ 140,5 milhões em 2019.
A Ásia segue como principal promotor das exportações setoriais em 2020 (janeiro a
setembro). A China, maior importadora da carne suína brasileira, aumentou suas
importações em 133% no total deste ano em comparação com 2019, chegando a 376,7
mil toneladas. Em segundo lugar, Hong Kong importou 131,6 mil toneladas (+14%).
Cingapura, com 41,9 mil toneladas (+61%) ficou em terceiro lugar. Já o Vietnã aumentou suas importações em 205%, com 32,9 mil toneladas embarcadas em 2020.
“Temos boas expectativas quanto à manutenção deste ritmo ao longo dos próximos
meses. Os indicativos fortalecem as previsões da ABPA de alcançarmos número próximo de 1 milhão de toneladas exportadas em 2020. Isto, sem impactar na oferta de
produtos para o consumidor brasileiro”, analisa Ricardo Santin, presidente da ABPA.
Fonte: ABPA

Preços em alta na suinocultura independente indicando
exportações e compras aquecidas no varejo brasileiro
Lideranças apontam que as redes varejistas já estão preparando os estoques de
carne suína para as festividades de fim de ano
Os preços do suíno no mercado independente tiveram alta nesta semana nas principais praças produtoras. Segundo lideranças do setor, as exportações em alta, as compras do varejo no mercado doméstico para formação de estoques para as festividades
de fim de ano e a oferta restrita de animais são fatores que contribuíram para a subida
de preços.
Em São Paulo, de acordo com o presidente da Associação Paulista de Criadores de
Suínos, Valdomiro Ferreira, a negociação nesta quinta-feira (8) resultou em um
aumento de R$ 0,37, chegando a R$ 8,53/kg vivo.
Minas Gerais que também negocia os animais às quintas-feiras teve valorização após
cinco semanas consecutivas de preço estável, passando de R$ 8,20/kg para R$
8,50/kg vivo. De acordo com o consultor de mercado da Associação dos Suinocultores
do Estado de Minas Gerais (Asemg), Alvimar Jalles, a Bolsa foi bastante discutida com
os frigoríficos que alegaram dificuldades de vendas, mas, ao final o mercado mineiro
subiu alinhado com as outras regiões do Brasil
"O pano de fundo da alta do mercado são as exportações para a China. O déficit lá é
tão grande que qualquer oferta é insuficiente para suprir. O aquecimento do mercado
atualmente vem do Sul do Brasil, onde as exportações são mais ativas", explicou.
Houve melhora de R$ 0,15 no preço em Santa Catarina na negociação nesta quinta-feira, atingindo os R$ 8,12/kg vivo. O presidente da Associação Catarinense de Criadores de Suínos (ACCS), Losivanio de Lorenzi, atribui parte deste aumento às redes varejistas já formando estoques para as festas no final do ano.
"Baseado no dólar alto, sem perspectiva de queda, exportações aquecidas, e ainda
sem reflexo do redirecionamento das importações de carne suína pelos países que
suspenderam as aquisições da Alemanha, afetada pela Peste Suína Africana, é possível que a China deva importar mais do Brasil. Entãoa credito que ainda tenha espaço
para mais altas", afirmou.
O mercado gaúcho de suínos independente também teve valorização, de R$ 7,38/kg
para R$ 7,55/kg. De acordo com o presidente da Associação de Criadores de Suínos do
Rio Grande do Sul (Acrismat), Valdeci Folador, o mercado segue com bom ritmo, sem
retenção de animais, sendo vendidos em peso normal.
"Ainda pode haver reajuste, talvez não tão signicativo, mas há espaço. A oferta de animais está restrita, isso se soma à demanda interna de fim de ano e as exportações
positivas, aí há essa possibilidade de subir. Mas os custos de produção também estão
aumentando diariamente, o que nos preocupa muito", disse.
No Mato Grosso, segundo o presidente da Associação de Criadores de Suínos do Mato
Grosso (Acrismat), Itamar Canossa, o preço segue estável em R$ 6,60/kg vivo, mas
aguardando o reflexo da alta em São Paulo e Mians Gerais nos próximos oito ou dez
dias.
"Esse novo patamar de preço já foi assimilado pelo mercado. Não há aquele alvoroço
em comercializar, então os animais estão saindo da granja com peso normal. Tanto
comprador quanto consumidor final na gôndola e produtor já se acostumaram com
esse valor em alta", explicou.
Por: Letícia Guimarães
Fonte: Notícias Agrícolas
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Fonte: APCS | CSP

OPORTUNIDADE
DE NEGÓCIO
Vende-se carreta para transporte de
suínos, 3 pisos para até 240 animais.
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Totalmente reformada em 2018.
Carreta pronta para uso.
Sem pneus.

Interessados contatar no número
15-996174481

COMUNICADO CSP
ABERTURA TP 1010
05/10/2020 a 07/10/2020 - 12:00h – Prazo para alimentação do sistema - CONSORCIADOS
07/10/2020 a 09/10/2020 - 15:00h – Prazo para alimentação do sistema - FORNECEDORES
Fonte: APCS | CSP

ACONTECE
Eventos

LIVE MERCADO BRASILIS
10 de Outubro de 2020 | Videoconferência

VISÃO DE PREÇOS PARA 2021
09 de Outubro de 2020 | Videoconferência

SEMANA NACIONAL DA CARNE SUÍNA
01 a 15 de Outubro de 2020 | Evento virtual

CLIQUE AQUI PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES

SÉRIE 2 | LIVE ABCS
15 de Outubro de 2020 | Videoconferência

CLIQUE AQUI PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES

FESTIVAL DO LEITÃO DE RIO VERDE
21 de Outubro de 2020 | Evento virtual

CLIQUE AQUI PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES

PORK EXPO
24 e 25 de Fevereiro, 2021 | Foz do Iguaçu, PR

CLIQUE AQUI PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES

AVESUI 2021
13 A 15 DE ABRIL, 2021 | Medianeira, PR

O Avesui América Latina divulga nova data!

CLIQUE AQUI PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES
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