
7‘ levantamento da safra brasileira de grãos
Aestimativa da produção de grãos, para a safra 2018/19, é de 235,3 milhões de tonela-
das. O crescimento deverá ser de 3,4% ou 7,7 milhões de toneladas acima da safra 
anterior.

A área plantada está prevista em 63 milhões de hectares. O crescimento calculado foi 
de 2,1%, comparando-se com a safra 2017/18. Os maiores aumentos de área são de 
soja (626 mil hectares), milho segunda safra (702,8 mil hectares) e algodão (410,8 mil 
hectares).

Veja o arquivo completo:

Mercado de suínos reage em março e preço na 
granja sobe 10%
As cotações também se valorizaram no atacado; movimento foi gerado pela 
menor disponibilidade de animais prontos para abate

O mercado de suínos apresentou forte reação em março. Segundo levantamento feito 
pela Scot Consultoria, o preço médio nas granjas paulistas foi de aproximadamente R$ 
85 por arroba, alta superior a 10% ou alta de quase R$ 8 quando comparado com a 
média de fevereiro. No atacado, a carcaça se valorizou mais de 8%. O movimento está 
relacionado à menor oferta de animais prontos para abate. Confira a análise completa!
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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
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China compra grande volume de carne suína 
nos EUA
O USDA informa que a China fez uma grande compra de carne suína, comprando 
77.700 toneladas métricas de carne suína no período de 29 de março a 4 de abril. Isso 
é mais que três vezes maior do que o ano anterior de 23.800 toneladas, adquirido em 
março. Essa é a maior quantidade de carne suína vendida para a China desde o início 
da guerra comercial. A grande quantidade de carne suína confirma as especulações de 
que a peste suína africana continua a dizimar a população chinesa de suínos, com a 
China precisando comprar produtos dos EUA, apesar de ter uma tarifa retaliatória de 
62%. Os contratos futuros de carne suína de junho subiram 42% na CME desde que 
atingiram uma baixa no final de fevereiro, e podem subir mais em reação a essa notícia 
de hoje.

ABPA propõe formação de grupo de prevenção 
à PSA
Objetivo é reduzir os riscos de propagação da doença no País

A Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) propôs a criação de um grupo de 
trabalho voltado ao monitoramento e prevenção da Peste Suína Africana. O trabalho 
contará com a participação de representações regionais do setor produtivo e órgãos 
de pesquisa atuantes na suinocultura nacional.

O objetivo do projeto é reduzir os riscos para o setor produtivo brasileiro e terá como 
foco principal a avaliação de estratégias adotadas internamente, bem como a análise 
de erros e acertos cometidos por países que enfrentaram o problema, sob a perspecti-
va de atuação do setor privado. 

O Grupo Especial de Prevenção à Peste Suína Africana (Gepesa), como foi nomeado, 
deverá atuar em conjunto ao Conselho Diretivo, assim como já ocorre com o Grupo 
Especial de Prevenção à Influenza Aviária (Gepia). "A interação entre as várias esferas 
sociais da cadeia produtiva será importante para tornar harmônico o entendimento de 
iniciativas e o compartilhamento de responsabilidades neste trabalho de prevenção", 
ressalta o presidente da ABPA, Francisco Turra.
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"O Brasil é livre da enfermidade e esta é uma vantagem competitiva no comércio internacio-
nal que não mediremos esforços para preservar", ressalta Turra (Foto: reprodução)
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