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SUÍNO PAULISTA

PRODUTO 24 MESES 12 MESES 6 MESES 1 MÊS 15/07/2020

SUÍNO VIVO
R$/@ 63,00 65,00 118,00 120,00

R$/Kg 3,10 3,25 6,29, 6,39

110,00

5,87

90,00

4,80

98,00 100,00

5,22, 5,33

CARCAÇA 
SUÍNA

Varejo 
R$/Kg 4,50 5,50 7,50 8,15 8,60 9,00 7,40 7,70

Atacado 
R$/Kg - - - - - - - -

9,10

8,90

BOI R$/@ 141,70 152,05 193,95 209,95 221,90

MILHO R$/Saca 36,70 37,21 51,70 46,96 49,83

DÓLAR R$ 3,84 3,76 4,07 4,88 5,37

Fonte: APCS | CSP

TABELA DE COTAÇÕES

 MERCADO$

Comentário sobre o mercado de suínos, Por Paulo
Junqueira
Paulo Junqueira é um suinocultor proprietário da Fazenda Santa Maria, um associado
da APCS. Sua propriedade fica localizada em São José do Rio Pardo - SP. 

Confira no áudio abaixo:

Paulo Junqueira | Fazenda Santa Maria

1:51

Fonte: APCS | CSP

http://www.apcs.com.br/
http://www.apcs.com.br/_ARQUIVOS/paulo_junqueira_14072020.mp3


MEIO AMIENTE

Norma busca agilizar o registro de fertilizantes orgâ-
nicos e de biofertilizantes

Foi publicada nesta quarta-feira (15) a Instrução Normativa (IN) nº 61, que estabelece as 
regras sobre definições, exigências, especificações, garantias, tolerâncias, registro, emba-
lagem e rotulagem dos fertilizantes orgânicos e dos biofertilizantes, destinados à agricul-
tura.

A norma busca adequar e melhorar o dispositivo legal para a concessão de registros de 
fertilizantes orgânicos e de biofertilizantes e estabelecer procedimentos mais rápidos e 
eficientes, assim como incluir parâmetros adequados às mudanças tecnológicas dos 
últimos anos.

No que se refere aos registros de biofertilizantes, em função de vários produtos terem 
sido desenvolvidos e introduzidos nos cultivos, ressalta-se a melhoria da definição de 
parâmetros na legislação, como a possibilidade de declarar ácidos húmicos e fúlvicos, 
aminoácidos, extratos vegetais e extratos de algas, em quantidades mínimas determina-
das, que garantam eficiência agronômica e melhoria no manejo para alcançar qualidade 
dos produtos e alimentos em que serão utilizados, trazendo benefícios para os agriculto-
res usuários destes produtos especiais.

Além disso, a norma faz a adequação de vários padrões dos fertilizantes organominerais, 
tornando o instrumento legal mais adequado para registro dos produtos, além de objetivi-

A IN tem o objetivo de adequar e melhorar o dispositivo legal para a concessão de 
registros de fertilizantes orgânicos e de biofertilizantes e estabelecer procedimen-
tos mais rápidos e eficientes

Fonte: APCS | CSP

Panorama do Mercado de Suínos nos estados de  MT e MG

Clique nos áudios indicados abaixo e ouça os comentários:

Itamar Canossa, Presidente da ACRISMAT

João Leite, Presidente da ASEMG

0:00

0:00

http://www.apcs.com.br/_ARQUIVOS/itamar15072020.mp3
http://www.apcs.com.br/_ARQUIVOS/joaoleite15072020.mp3


ACONTECE

SEMINÁRIO SOBRE SENECAVIRUS | ABPA

02 A 16 DE JULHO, 2020 |  ZOOM

INSCREVA-SE

dade e clareza para os consumidores destes fertilizantes.

“De acordo com informações da Associação Brasileira de Tecnologia em Nutrição Vegetal 
(Abisolo), os fertilizantes orgânicos, organominerais, biofertilizantes e fertilizantes espe-
ciais tiveram um faturamento de R$ 7,6 bilhões em 2018, compreendendo um universo de 
504 empresas registradas no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que 
empregam cerca de 20 mil trabalhadores diretamente”, destaca o coordenador de Fertili-
zantes, Inoculantes e Corretivos da Secretaria de Defesa Agropecuária, Hideraldo Coelho.

Esta IN regula insumos integrantes do recém lançado Programa de Bioinsumos.

Informações à Imprensa
imprensa@agricultura.gov.br

clique aqui e veja a normativa na íntegra.

Fonte: MAPA

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-61-de-8-de-julho-de-2020-266802148
https://svtvideo-com-br.zoom.us/webinar/register/WN_DC7kY-4PTsmb51u9qOFpGA


LIVE TÉCNICA SOLIDÁRIA | BAYER

17 DE JULHO, 2020 |  ZOOM

INSCREVA-SE

LIVE ORGULHO RURAL – EM PROL DO HOSPITAL DE AMOR
TROUW NUTRITION

19 DE JULHO, 2020 |  YOUTUBE

ACESSE

“Live Orgulho Rural – em prol do Hospital de Amor”, com participação do cantor e pecuarista 
Léo Chaves

https://svtvideo-com-br.zoom.us/webinar/register/WN_DC7kY-4PTsmb51u9qOFpGA
https://www.youtube.com/user/NutrecoBrasil
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