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Espírito Santo do Pinhal, SP - 15 de Março de 2019

Prezados Associados,
Por favor, não deixem de alimentar o sistema de pesquisa
de mercado da Bolsa de Suínos do Estado de São Paulo
até as 12:00h de segunda-feira (18).
É de extrema importância que todos insiram seus
registros para apurarmos os dados de forma precisa.
Gratos,
Equipe APCS/CSP
ACESSE O PAINEL
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15/03/2019

BOLSA DE SUÍNOS DE SÃO PAULO
APCS/Bolsa de Suínos informa:
Outra venda de Carlos Alberto Cunha - Brotas 420 suínos em R$83,00/@ =
R$4,43/Kg vivo condições bolsa. Entrega entre terça (19) e quinta (21)
próxima.

Outra venda de Ricardo Pereira de Mello de São Sebastião da Grama 720
suínos em R$83,00/@ = R$4,43/Kg vivo condições bolsa. Entrega na
segunda e terça próxima.

Aldo Gerente da Granja Xamego situada em MACHADO/MG venda 700
suínos em R$ 82,50/@ = R$ 4,40/Kg vivo condições bolsa. Entrega a partir
de domingo próximo.

Adolfo Arruda Granja Mariana em Iaras/SP venda de 144 suínos a R$
83,00/@ condições bolsa. Entrega na próxima segunda.

Demétrius Napoles de Monte Alegre do Sul/SP venda de 360 suínos em R$
82,00/@ A VISTA entrega. E ntre segunda a quinta-feira próxima.

Fonte: APCS/CSP
EMPRESAS ASSOCIADAS

MERCADO EXTERNO
Suíno bate limite de alta em Chicago e puxa
soja com compra da China nos EUA
Mesmo em meio à guerra comercial em andamento, a China se voltou ao mercado
norte-americano neste ﬁnal de semana e fez sua maior compra de carne suína em dois anos no
país. O avanço da peste suína africana tem reduzido os planteis chineses e a nação asiática, que
é maior consumidora global desta proteína, tem buscado alternativas para garantir seu
abastecimento.
As compras totalizaram 23,8 mil toneladas na semana encerrada em 7 de março, e registraram
também o terceiro maior volume desde 2013, segundo o USDA (Departamento de Agricultura
dos Estados Unidos).
A operação puxou as cotações dos suínos na Bolsa de Chicago, que bateram em seu limite de
alta, e acabaram puxando também os preços da soja. Por volta de 11h10 (horário de Brasília), os
futuros da oleaginosa subiam entre 6,75 e 7,25 pontos, como maio valendo US$ 9,05 por
bushel. Mais cedo, os ganhos passavam de 10 pontos.
Entre os futuros do suíno, o contrato junho chegou aos 83,6 cents de dólar por libra, marcando
um avanço de 3,4%, melhor patamar desde dezembro de 2014, de acordo com a agência
internacional de notícias Bloomberg. Nesta sexta, a máxima da posição bateu nos 86,525
cents/libra, com mais de 14 mil contratos sendo negociados.

"A virada positiva dos preços dos suínos também na China é uma força altista para o mercado,
e que puxou os preços em todo o mundo, uma vez que o país poderia se tornar um importador
ativo deste produto", dizem os analistas do Hightower Report.
Internamente, a China também tem feito compras de carne suína para ampliar seus estoques.
Em uma operação prevista para ser inciada nesta sexta-feira (15) o país deverá adquirir 50 mil
toneladas, depois de uma outra rodada na semana anterior. Em 8 de março, segundo o portal
www.boyar.cn, a China teria feito uma compra de 10 mil toneladas que ajudou os preços
internamente.
Ainda segundo a Bloomberg, os preços spot dos suínos na China subiram 12% desde o último
dia 8 e alcançou sua máximas em 23 meses.
Impactos de peste suína
Desde agosto, os casos de peste suína africana na China passam de 110 em cerca de 28 de suas
províncias e regiões. Até este momento, os últimos números mostram que aproximadamente
1 milhão de porcos já foram abatidos no país na tentativa de controlar o avanço da doença.
Não há, aﬁnal, uma cura para a doença ou uma vacina que possa preveni-la, e a mesma é
altamente contagiosa entre os animais, além de ser fatal. "A gripe suína vai reduzir a demanda,
não há como substituir esses porcos agora", explica o gerente de risco da INTL FCStone, da Ásia,
Darin Friederichs à Reuters Internacional.
Uma notícia do site especializado Suinocultura Industrial mostra que "um estudo realizado por
cientistas dinamarqueses e ﬁnanciado pelo Ministério do Ambiente e Alimentação da
Dinamarca e pela Universidade Técnica da Dinamarca, aponta que moscas que tenham se
alimentado do sangue de javali infectado pela Peste Suína Africana (PSA) antes de entrar nas
propriedades de criação de suíno representam uma rota potencial para a transmissão da
doença".
Fonte: Notícias Agrícolas

ACONTECEU
Salus visita APCS/CSP
A Salus, uma empresa especializada em nutrição e desenvolvimento de premixes e núcleos
para animais, esteve presente hoje na sede da APCS/CSP. O Júlio Becati, coordenador de
negócios, e o André Mayer, coordenador técnico, vieram representando a empresa.

Da esquerda para a direita: André Mayer, Júlio Becati e Valdomiro Ferreira Júnior
Conﬁra o vídeo que eles gravaram para o ISP sobre a reunião de hoje:

Fonte: APCS/CSP

MERCADO DE GRÃOS
Preço de milho futuro na região de Campinas

EU VOU!
O Marcelo José de Almeida, do Grupo Bressiani, 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
18.03.19 | REUNIÃO DA CÂMARA SETORIAL
DA CARNE SUÍNA
CAMPINAS, SP
Deputado Federal Arnaldo Jardim
conﬁrma presença na reunião da Câmara

Conﬁra o áudio que ele enviou ao ISP:
0:00 / 1:09

O Luciano Lagatta, médico veterinário e
diretor técnico do Centro de Defesa Sanitária
animal do Estado de São Paulo também
estará presente na reunião e reforça o
convite aos demais.
Conﬁra o áudio que ele enviou ao ISP:
0:00 / 0:31

O Godofredo Miltenburg do Colégio Brasileiro de Nutrição Animal
também estará presente e fala um pouco sobre o assunto a ser
tratado, conﬁra:

MAIS INFORMAÇÕES

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

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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