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ACONTECE

01.08.19 | XVIII SEMINÁRIO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA SUINOCULTURA
RIO DE JANEIRO, RJ
SHERATON, GRAND RIO HOTEL & RESORT, LEBLON

27.03.19 | III SIMPORK
JABOTICABAL, SP
UNESP JABOTICAL

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO

14.01.19 | ASSEMBLÉIA DE AVALIAÇÃO CSP
CAMPINAS, SP
HOTEL PREMIUM

AGUARDE A PROGRAMAÇÃO

NOSSA PROGRAMAÇÃO

Clique no banner abaixo e confira a programação completade 2019

CONSÓRCIO INFORMA
Encerra-se no próximo dia 15/01/2019 às 17h00 o prazo para 
envio da planilha com as necessidades das granjas para os 
pedidos de MACRO INGREDIENTES para fábrica de ração;
Lembrando que o OBJETIVO do Consórcio é a COMPRA 
COLETIVA, dessa forma, pedimos a gentileza de evitar os pedidos 
ISOLADOS.

Equipe APCS/CSP

PLANILHA DE COTAÇÕES

Fonte: APCS/CSP
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Suíno Vivo: cenário otimista para 2019

A cotação do suíno vivo permaneceu estável nas principais praças nesta terça-feira (08), 
sendo o maior valor de negociação anotado em São Paulo, a R$4,16/kg.

O Indicador do Suíno Vivo Cepea/Esalq, referente a ontem (07), trouxe alta para grande 
parte das praças, sendo a mais expressiva a alta de 0,97% no Rio Grande do Sul, a 
R$3,11/kg.

O Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea) da Esalq/USP ressalta 
que as expectativas de aumento nos embarques de carne suína e de diminuição dos 
custos de produção indicam um possível cenário otimista para o setor em 2019.

Fonte: Notícias Agrícolas

Indústria global de carnes passa por mudanças
A política desempenhou um grande papel na agricultura no ano passado

A indústria internacional da carne está registrando uma série de mudanças importantes 
nos últimos tempos, com novas aberturas de mercado, bem como várias fusões e joint 
ventures criando novas oportunidades. As informações foram disponibilizadas pelo 
portal especializado globalmeatnews.com.

De acordo com o portal, a política desempenhou um grande papel na agricultura no ano 
passado e, sem um acordo entre o Reino Unido e a União Europeia, os comerciantes 
internacionais de carne enfrentam desafios como tarifas, verificações veterinárias e 
alfândega. Isso porque o Reino Unido ainda estuda os pontos positivos e também os 
pontos negativos do fim das negociações com o grupo maior que controla o comércio 
de seu continente.

Além disso, também permanece um dilema sobre o Reino Unido aumentar a 
flexibilidade em seus padrões de bem-estar em termos de frango e carnes 
norte-americanas contendo hormônios. Nesse cenário, as principais empresas de carne 
da Europa estão relutantes e afirmaram que não querem esse tipo de alimento no Reino 
Unido.

Depois de um ano turbulento com tarifas de retaliação impostas aos produtos de carne 
dos Estados Unidos, o presidente norte-americano, Donald Trump, está trabalhando em 
conjunto com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) para construir 
pontes com alguns dos principais mercados de proteína animal do mundo, incluindo 
China, México e Canadá. Os suinocultores do país afirmaram que os cortes e as 
retaliações haviam acarretado em um prejuízo de aproximadamente U$ 1,5 bilhão.

 Fonte: Portal do Agronegócio

Radar Investimentos: O produtor se distancia 
das negociações do milho
A dinâmica da logística deve ficar cada vez mais voltada para a soja nos próximos dias. 
Com isto, o produtor se distancia das negociações do milho. As variações do dólar 
também merecem atenção, principalmente no final desta semana. As referências em 
Campinas-SP tiveram poucas alterações.

Veja abaixo o relatório completo, com base nos dados de 08/01/2019.

MERCADO DE GRÃOS
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Fonte: Notícias Agrícolas
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