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CONFIRA A PROGRAMAÇÃO

ACONTECE

MERCADO

PLANILHA DE COTAÇÕES
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76,00 78,00
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Fonte: APCS/CSP

3,70

               Fonte: APCS/CSP

Eduarda Bellini Xavier fala sobre a reunião de 

licenciamento ambiental ocorrida no dia 12/11

          

LICENÇA AMBIENTAL

MERCADO DE GRÃOS

Plantio de soja 2018/19 no Brasil chega a 71%, 

em ritmo recorde

        O plantio da safra de soja 2018/19 no    

                             Fonte: SNA

Outro destaque do relatório semanal da AgRural é o avanço do plantio no Rio Grande 

do Sul, que atingiu 39% da área, mas que pode apresentar necessidade de replantio 

em alguns pontos.

Milho

“As chuvas deram uma trégua e permitiram o avanço das máquinas, mas a umidade 

alta herdada da semana passada tem resultado em tombamento e pode haver 

replantio”, informou a consultoria.

A semeadura da primeira safra de milho 2018/19 na região centro-sul do Brasil 

alcançou 82% da área, com aumento de 17% na semana e à frente dos 55% há um 

ano atrás e dos 63% na média de cinco anos. No Sul do País, o único estado que 

ainda está plantando é o Paraná, segundo maior produtor, disse a AgRural. 

        maior produtor nacional, lidera os 

trabalhos com 96% de sua área já semeada, registrando também ritmo recorde, 

contra 79% no ano passado. A AgRural acrescentou que o tempo permanece 

favorável ao plantio e que as lavouras estão se desenvolvendo bem.

        nesta semana, um aumento de 11% em

        relação à semana passada e acima dos

        informação foi divulgada pela AgRural.

        57% de um ano atrás, mantendo-se

         Brasil chegou a 71% da área estimada

        como o mais rápido da história. A

        Segundo a consultoria, Mato Grosso,

  

Durante a missão, autorizações que forem concedidas a determinadas plantas 

poderão ser replicadas a demais unidades com as mesmas características. A missão 

chinesa também visitará unidades de aves e suínos do Brasil.

                     Fonte: Estadão         

Maior fornecedor de carne bovina para o mercado chinês, o Brasil já exportou US$1,2 

bilhão dessa proteína para o país em 2018. "Estamos com grande expectativa para a 

próxima missão chinesa que virá ao Brasil para inspecionar seis plantas de bovinos", 

contou a diretora-executiva da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de 

Carnes (Abiec), Liège Vergilli, durante o Summit Agronegócio Brasil, realizado nesta 

terça-feira pelo jornal O Estado de S. Paulo.

Abiec: Brasil já exportou US$ 1,2 bi em carne 

bovina para a China em 2018

TENDÊNCIAS & DEBATES

Suínos: Bom ritmo de exportações e demanda 
interna elevam preços da carne

           Fonte: Suinocultura Industrial

As cotações da carne suína estão em alta no mercado brasileiro, devido à boa 
performance das exportações e ao aquecimento na demanda doméstica, conforme 
indicam pesquisadores do Cepea. Quanto aos embarques, dados preliminares da 
Secex indicam que, nos seis primeiros dias úteis de novembro, a média está em 3,1 
mil toneladas, ritmo 26% acima do verificado em outubro, cenário que tem animado 
agentes do setor. No mercado interno, muitos atacadistas já começam a realizar as 
compras de carne, visando as negociações em dezembro – vale lembrar que as festas 
de final de ano costumam elevar a procura pela proteína suína. 

            trimestre de 2018, foram abatidas
            11,52 milhões de cabeças de suínos,

            IBGE nesta terça-feira (13/11), no 3º

            anterior e de 4,4% na comparação com

            O peso acumulado das carcaças

                   Fonte: Suino.com.br

            representando aumentos de 6,5% em
            relação ao trimestre imediatamente

            alcançou 1,04 milhão de toneladas, no

            Segundo os dados publicados pelo

            3º trimestre de 2018, representando 
aumentos de 5,9% em relação ao trimestre imediatamente anterior e de 4,9% em 
relação ao mesmo período de 2017.

            o mesmo período de 2017.

Abate de suínos sobe na comparação com o 3º 
trimestre de 2017

MERCADO EXTERNO

EMPRESAS ASSOCIADAS

                     APCS/CSP

São Sebastião da Grama

APCS/Bolsa de Suínos informa: Ricardo Pereira de Mello 
venda de 1.632 suínos em R$ 76,00/@ condições bolsa 
entrega a partir de domingo.

                       Ferreira
 

BOLSA DE SUÍNOS DE SÃO PAULO

16/11/2018

Quarta revolução industrial - Revolução 4.0

Clique aqui e faça download do conteúdo em pdf

6,70

https://www.facebook.com/associacaopaulistadecriadoresdesuinos.apcs/
https://twitter.com/suinopaulista
https://simpork.com.br/programacao/
https://www.youtube.com/watch?v=9Hdipn9urCg
http://www.apcs.com.br/_ARQUIVOS/quarta_revolucao.pdf
http://www.apcs.com.br/_ARQUIVOS/quarta_revolucao.pdf
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