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BOLSA DE SUÍNOS DE SÃO PAULO
Bolsa de Suínos informa
Sandra Brunelli Prada Fazenda Brasil Jambeiro /SP venda de 176 suínos em R$
81,60/@ = R$ 4,35/Kg vivo condições bolsa, entrega imediata.
No mercado regional venda de 100 suínos em R$ 83,00/@ = R$ 4,43/Kg vivo à
vista, entrega imediata.

Adolfo Arruda Granja Mariana em Iara/SP venda de 65 suínos em R$ 82,82/@
= R$ 4,42/Kg vivo condições bolsa entrega na próxima sexta (15).
Fonte: APCS/CSP

EMPRESAS ASSOCIADAS

MEIO AMBIENTE
Nota de esclarecimento
O Governo do estado de São Paulo publicou nesta terça-feira (12) o Decreto nº 64.131
que dispõe sobre a reestruturação das secretarias de Infraestrutura e Meio Ambiente
(SIMA) e de Agricultura e Abastecimento. Entre as medidas, está a transferência de 30%
dos funcionários da Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais (CBRN) para
a secretaria de Agricultura e Abastecimento, com o objetivo de incrementar a aplicação
do Cadastro Ambiental Rural (CAR/PRA).
Com esta reorganização, caberá à Agricultura a implantação dos cadastros
integralmente, uma vez que já respondia pelo cadastro de pequenas propriedades, e a
gestão das propriedades rurais privadas, já a SIMA pelo acompanhamento e
cumprimento das normas técnicas e ambientais. Com a incorporação da CBRN na
Coordenadoria de Fiscalização Ambiental (CFA), será criado o Departamento de
Fomento à Proteção na nova Coordenadoria de Fiscalização e Biodiversidade,
direcionando de maneira mais eﬁciente recursos e aumentando o seu escopo de
atuação.
Cabe esclarecer que todas as competências foram preservadas, bem como projetos e
atividades nas áreas de restauração ecológica, desenvolvimento sustentável, gestão da
fauna e fomento à certiﬁcação ambiental, entre outras.
A mudança também tem o objetivo de centralizar os serviços à população, a ﬁm de que
os cidadãos consigam orientações e façam os procedimentos de regularização em um
único local – antes eles eram direcionados para locais diferentes de acordo com o
tamanho da área.
A Secretaria de Agricultura buscará apoiar, incentivar e exigir a implementação do
Código Florestal, indispensável no processo de produção e para o desenvolvimento
rural sustentável do agronegócio paulista.

CRISE NO SETOR
Endividamento: Audiência com o Banco do
Brasil dia 18/03
Prezados (as), bom dia.
A pedido de algumas aﬁliadas da ABCS, agendamos uma audiência com o vice
presidente de Agronegócio do Banco do Brasil, Ivandre Montiel para tratar sobre crédito
agropecuário e endividamento da cadeia.
A audiência será em Brasília, na próxima segunda-feira (18/03/2019).
Dessa forma, conto com apoio dos senhores para levar ao vice presidente dados
técnicos sobre os casos de endividamento do seu estado/associação. Precisamos de
auxílio para enriquecer ainda mais a nossa reunião com a seguintes informações:
- volume de produtores endividados
- qual seria o montante (valor total aproximado da dívida) no seu estado ou região;
- quais as principais linhas de crédito que foram contratadas e que estão com
diﬁculdade de pagamento;
- quais os prazos que elas vencem;
- qual o volume de produção local e quanto que ela contribui com o município ou estado
que está localizada.
Reforço que as informações são essenciais para dar credibilidade e maior
embasamento a solicitação e ninguém melhor do que vocês para nos ajudar a recolher
estes números.
Queremos construir junto com vocês estas informações.
Obrigado!
Atenciosamente,
Marcelo Lopes
Presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Suínos
presidente@abcsagro.com.br
|61| 3030-3200/ 98123-3555
www.abcs.org.br
SIG, Quadra 01 | Lote 495 |Ed. Barão do Rio Branco | sala 118
CEP: 70610-410 | Brasília-DF

MERCADO DE GRÃOS
Itu, SP - 13/03/2019
Mercado & Preços
O mercado físico de milho Paulista volta a ser pressionado por ofertas de fora do
Estado. As ofertas começaram a surgir de forma mais consistente nessa semana,
trazendo pressão sobre os preços no estado. Até a semana passa, segundo minhas
análises, o mercado paulista estava apertado, ambiente de negócios desfavorável ao
comprador. Por outro lado, parece que essa semana a maré está mudando. Tenho
escutado por parte de compradores que ofertas estão chegando a R$ 43,00 com ICMS
incluso na região de Campinas-SP. Porém ainda não tive esse nível de oferta.
Esse sentimento e o aumento de ofertas já trouxe forte pressão de venda sobre o futuro
maio na B3, queda de mais de 1.5 real por saca, ajudando a mudar a “cara” do mercado
de milho. Sorte do comprador! No mercado físico em São Paulo os preços nas
Cooperativas também recuaram para entre R$ 38,00 / R$ 40,00 (min e max) e com leve
viés de queda. As ofertas CIF, para região de Campinas-SP, continuam rodando na casa
dos R$ 43,00/44,00 enquanto que as indicações compras já recuaram pelo menos 1 real
por saca para R$ 39,00/R$ 40,00, queda também acompanhada pelo menor interesse
de compra.
Esalq
O indicador de preço de milho Esalq (região de Campinas SP) teve uma queda
acentuada de R$ 0,87 e cotado a R$ 41,15. Não podemos esquecer que o Estado de São
Paulo ainda dispõe de pouco milho e a queda do mercado só se deu pela entrada do
milho tributado ainda tido como movimento súbito e pontual.
Exportação
Nessa 4ª-feira o Irã, principal comprador do milho brasileiro, comprou 200 mil toneladas
de milho via tender, licitação de compra. Esse volume deverá ser originado no Brasil
para embarque junho. Vemos dessa forma que o programa de exportação esse ano não
terá aquela parada como de costume. Além disso, o programa de exportação do milho
safrinha deverá começar mais cedo, tornando o tamanho do programa potencialmente
maior. Esse ponto será fundamental na deﬁnição do estoque de passagem nessa
temporada e direção dos preços durante o 2º semestre..
Idellagro (Indicador de preço de milho na região de Campinas SP)
06/03/19 – R$ 42,25
07/03/19 – R$ 42,50
08/03/19 – R$ 42,50
11/03/19 – R$ 42,11
12/03/19 – R$ 42,01
13/03/19 – R$ 41,60 - Fechado com queda de R$ 0,51

Fonte: Rodrigo Della Pace
Dellagro Corretora

MERCADO EXTERNO
Média diária de exportação de carne suína in
natura (ton)
Período analisado no gráﬁco: de 01/12/2018 a 11/03/2019

Fonte: Reprodução

EU VOU!
O Osni Soares, da Fazenda Ponte Alta, já fez a sua inscrição
para o Workshop & Bate Papo do dia 22/03.
Veja o vídeo abaixo que ele nos enviou sobre o evento.

&

WORKSHOP
BATE PAPO
22/03/2019
Faça também a sua inscrição:
www.apcs.com.br

Fonte: APCS/CSP

NOSSA PROGRAMAÇÃO
Clique no banner abaixo e conﬁra a programação completade 2019

ACONTECE
ANOTE EM SUA AGENDA

22 de Março
sexta-feira

Fábrica de ração
em uma granja
de suínos
Sustentabilidade
Produtividade

WORKSHOP

&

Produção

Esse é o caminho

BATE PAPO

PROGRAMAÇÃO
8:00h

Recepção

8:30h

Dr. Horacio Santiago Rostagno | Poli-Nutri
“Uso de ingredientes alternativos
ao milho e soja”

9:00h

Andrei Werner Borges | Farmabase
“O futuro dos antibióticos na
nutrição dos suínos”

9:30h

Edgar Victor Cattelan Júnior | M. Cassab
“Padrões de matérias primas
critérios e análises de descarga”

10:00h

10:15h
10:45h

12:00h

Cafézinho Paulista
Dr. Tiago Carina | Trouw Nutrition
“Guia para organizar a fábrica
de rações e ajustá-la a IN-14”
Mesa de debate com os palestrantes

Tema geral:
Fábrica de ração em uma granja de suínos
Público alvo:
Gerentes, encarregados e proprietários
de granjas filiadas à APCS e ao CSP
Local:
Hotel Premium, Rua Novotel, 931
Jd. Nova Aparecida, Campinas
Para maiores informações:
apcs@apcs.com.br
[19] 3651 1233
/suinopaulista

@suinopaulista

www.apcs.com.br

Almoço com carne suína

13:30h

Bate Papo exclusivo com gerentes de granjas

16:00h

Encerramento

Realização:

CLIQUE AQUI E INSCREVA-SE
Apoio: www.apcs.com.br/apoio

18.03.19 | REUNIÃO DA CÂMARA SETORIAL
DA CARNE SUÍNA
CAMPINAS, SP
MAIS INFORMAÇÕES

27.03.19 | III SIMPORK
JABOTICABAL, SP
UNESP JABOTICAL

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO

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

AGUARDE A PROGRAMAÇÃO
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