
Fim da colheita da soja aumenta o ritmo de ne-
gócios

A proximidade do encerramento da colheita de soja no Brasil e as expectativas quanto 
ao possível acordo comercial entre Estados Unidos e China – o que levaria o país asiáti-
co a voltar a comprar a oleaginosa norte-americana – têm levado sojicultores brasilei-
ros a disponibilizar maiores lotes do grão no mercado.

Quanto à demanda doméstica, indústrias adquirem apenas volumes pequenos – parte 
das fábricas indica ter estoques até meados de maio, alegando que as vendas internas 
de farelo e de óleo estão reduzidas.

Além disso, com a finalização da colheita no Brasil, consumidores do complexo soja 
esperam adquirir volumes a preços menores. Nesse cenário, o Indicador Esalq/BM&-
FBovespa da soja Paranaguá (PR) recuou ligeiro 0,3% entre 29 de março e 5 de abril, a 
R$ 77,45/saca de 60 kg na sexta-feira (05). No mesmo comparativo, o Indicador Cepe-
a/Esalq Paraná permaneceu estável (+0,01), a R$ 72,52/sc de 60 kg no dia 5.

A queda no mercado doméstico foi limitada pela valorização dos contratos futuros na 
CME Group (Bolsa de Chicago). A alta internacional, por sua vez, esteve atrelada às 
estimativas de menor área a ser semeada com soja nos Estados Unidos.

             Fonte: Suino.com

Governo anuncia a abertura do primeiro escri-
tório do estado em Shangai na China
Objetivo é facilitar a exportação de produtos paulistas para o mercado chinês.

O Governador do estado de São Paulo, João Doria, anunciou na semana passada, após 
um encontro com o embaixador da China no Brasil, Yang Wanming, a abertura de um 
escritório comercial paulista na província de Shangai. A inauguração acontece em 
agosto de 2019 e a perspectiva é que o escritório facilite a promoção do comércio, 
investimentos e o intercâmbio em áreas diversas como educação, inovação e tecnolo-
gia.

Segundo Doria, os acordos de cooperação que serão assinados contemplam as 
seguintes áreas: agronegócios, tecnologia, infraestrutura, logística e transportes, saúde, 
desenvolvimento econômico, energia e turismo. “Levaremos também os programas de 
desestatização do Governo do Estado de São Paulo, que forem pertinentes para as 
áreas de ferrovias, rodovias, aeroportos, portos e programas de desenvolvimento agrí-
cola”, disse o governador.

O embaixador da China no Brasil, Yang Wanmig, se mostrou animado com a parceria e 
destacou a importância do Estado brasileiro no mercado mundial. “São Paulo desem-
penha um papel econômico e social importantes no mundo a fora”, afirmou Wanmig. 
De acordo com ele, mais produtos brasileiros agrícolas, como a soja, serão importados.

Este será o primeiro escritório comercial do Estado fora do país. A expectativa é que a 
iniciativa seja ampliada para outras cidades chinesas. “Temos uma relação de confiança 
e de muita expectativa com nossos parceiros chineses, que estão entre os mais fortes 
do estado e com quem queremos fortalecer e ampliar relações econômicas, mas 
também institucionais, em múltiplos setores. Nossa missão é detectar oportunidades 
de investimentos e seguir no fortalecimento para aproximação do Estado de São Paulo 
e China”, afirmou o Secretário de Relações Internacionais, Julio Serson.

          Fonte: Suinocultura Industrial
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Ministra da Agricultura defende fim da tabela 
do frete rodoviário

A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, defendeu nesta segunda-feira a extinção da 
tabela do frete rodoviário, considerada "perversa", na medida em que eleva custos do 
setor produtivo.

A avaliação da ministra foi feita em um momento em que o próprio governo busca um 
aperfeiçoamento da tabela, instituída após a greve histórica dos caminhoneiros, no 
final de maio do ano passado, em protesto contra altos custos do diesel e baixa remu-
neração do frete.

Entre os setores mais prejudicados pela tabela está o de grãos. A Associação Nacional 
dos Exportadores de Cereais (Anec) reduziu na semana passada sua perspectiva de 
exportação de milho do Brasil, citando que os embarques neste ano podem ser meno-
res que o projetado se a tabela continuar em vigor.

A ministra comentou que tem conversado sobre o problema com o ministro da Infra-
estrutura, Tarcísio de Freitas, responsável por conduzir o assunto dentro do governo e 
junto ao Supremo Tribunal Federal (STF), onde a constitucionalidade da tabela aguarda 
um julgamento desde meados do ano passado, após ações de contratantes de frete.

Uma audiência pública para estabelecer regras gerais, metodologia e indicadores dos 
pisos mínimos do frete será aberta na terça-feira, pela Agência Nacional de Transpor-
tes Terrestres (ANTT). Segundo Tereza, documento com proposta da nova tabela 
deverá ser divulgado no final de maio.

"Mas o ideal é que a tabela caísse pois, afinal, vivemos em uma economia aberta", 
defendeu. "Precisamos sentar e conversar, para chegar a um entendimento entre as 
partes e não criar lei e tabelamento", disse ela, durante a 18ª feira Tecnoshow Comigo, 
em Rio Verde (GO).

Há duas semanas, uma das entidades que representam caminhoneiros autônomos do 
país, Abcam, informou que o nível de insatisfação da categoria estava "muito grande" e 
que isso poderia resultar em uma nova greve dos motoristas.

No mesmo evento, a ministra voltou a destacar que a reforma da Previdência é "um 
assunto que o Brasil precisa resolver e não apenas o presidente Jair Bolsonaro, ou um 
ministro, ou a Câmara dos Deputados", segundo a nota do ministério.

"Eu tenho certeza de que a bancada do agronegócio sabe a importância que ela tem 
em todas as votações, principalmente, nesse momento em que pode ser o equilíbrio 
daquela casa", afirmou, em referência a uma das maiores bancadas do Congresso.

               Fonte: TV Terra Viva

EU VOU!

Fonte: APCS/CSP

O Rubens Correia, da
Byosim Saúde Anima, já
fez a sua inscrição para o
Workshop & Bate Papo
do dia 26/04.
Ouça o áudio que ele nos
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Prezados Senhores Consorciados e Fornecedores,

A Tomada de Preços de medicamentos, vacinas/injetáveis, descartáveis e materiais de 
limpeza está aberta para os consorciados até sexta-feira (12).

Acompanhe as datas:

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

Atenciosamente,
Equipe APCS/CSP

Medicamentos

Consorciado 08 a 12/04/2019
Prazo para entrega das planilhas

16 a 23/04/2019
Prazo para retorno das cotações

03/06 a 30/08/2019

Fornecedor
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