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APCS/Bolsa de Suínos sinaliza novamente manutenção 
na referência entre R$ 76,00 a R$ 78,00/@ condições 
bolsa. 

       Fonte: APCS/CSP

O MINISTRO DE ESTADO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, no uso da 
atribuição que lhe confere o art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição tendo 
em vista o disposto na Lei nº 1.283, de 18 de dezembro de 1950, na Lei nº 7.889, de 23 
de novembro de 1989, no Decreto nº 9.013, de 29 de março de 2017, e o que consta 
do Processo nº 03402.000004/2017-18, resolve:

Milho: Restrição vendedora sustenta preços
A posição firme de vendedores no mercado spot tem sustentado os preços do milho 
na maior parte das regiões acompanhadas pelo Cepea, principalmente nas consumi-
doras. Por outro lado, compradores já estão atentos à perspectiva de disponibilidade 
recorde na temporada 2018/19, o que faz com que parte desses agentes aguarde 
melhores oportunidades de negócios – contexto que limita um movimento de alta nos 
valores. Segundo a Conab, a produção brasileira na próxima temporada deve ser 
recorde. No geral, os principais estados fornecedores para demandantes paulistas 
neste período têm sido Mato Grosso do Sul e Goiás. Ainda assim, os produtores destas 
regiões também já têm elevado os valores de suas ofertas. Em Campinas (SP), base 
para o Indicador ESALQ/BM&FBovespa, os preços caíram 0,45% entre 7 e 14 de 
dezembro, fechando a R$ 37,66/saca de 60 kg na sexta-feira, 14. 
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Boletim DOU - 17 de Dezembro 
1 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Instrução Normativa nº 79, de 
14 de Dezembro de 2018
Aprova os procedimentos de inspeção ante e post mortem de suínos com base em 
risco, criados em regime de confinamento, nos seguintes sistemas de criação:
• de integração e cooperativismo; e
• de criadores independentes, devidamente registrados no serviço oficial de saúde
animal.
Segundo a presente norma, os procedimentos de inspeção ante e post mortem com 
base em risco se aplicam exclusivamente aos estabelecimentos de abate de suínos 
registrados no Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal da Secreta-
ria de Defesa Agropecuária (DIPOA/SDA).
A presente norma não se aplica aos seguintes casos:
• a suínos reprodutores;
• a outras espécies de suídeos criados sob confinamento; e
• a qualquer espécie de suídeos de vida livre ou criados a campo em qualquer
fase da produção, selvagens ou silvestres obtidos por caça.
Dos procedimentos descritos, destaca-se: 
• Requisitos dos Estabelecimento;
• Procedimentos de Avaliação, Segregação e Classificação de Suínos Vivos;
• Inspeção Ante Mortem;
• Procedimentos de Avaliação, Classificação de Carcaças, Partes de Carcaça e Vís-
ceras;
• Inspeção Post Mortem.
A solicitação para inclusão de estabelecimentos que se declararem aptos a participar 
do sistema de inspeção ante e post mortem com base em risco deve ser realizado 
mediante petição emitida ao Diretor do DIPOA. 
Os abatedouros frigoríficos terão o prazo de até dez anos a contar da data da publica-
ção desta Instrução Normativa para se adequarem ao sistema de inspeção ante e post 
mortem com base em risco, sem prejuízo ao atendimento do previsto nas legislações 
vigentes até sua completa adequação.
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Preços da soja estão pressionados no mercado 
interno
A queda dos prêmios de exportação e o baixo interesse de compradores interna-
cionais têm pressionado os valores

De acordo com as informações do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplica-
da (Cepea), as negociações de soja em grão estão lentas no mercado interno. A queda 
dos prêmios de exportação e o baixo interesse de compradores internacionais têm 
pressionado os valores domésticos.

Segundo colaboradores do Cepea, os vendedores que têm soja para comercializar no 
spot indicam preferência por vender dentro do Brasil, diante dos elevados preços dos 
fretes aos portos. Compradores domésticos, por outro lado, se mostram abastecidos e 
com intenção de retomar as aquisições somente em 2019, na expectativa de preços 
menores diante da entrada da nova safra no Brasil.

Com isso, o Indicador EsalqBM&FBovespa da soja Paranaguá (PR) registrou queda de 
1,7% entre 7 e 14 de dezembro, indo para R$ 80,70/sc de 60 kg na sexta, 14. No 
mesmo comparativo, o Indicador Cepea/Esalq Paraná recuou 1,3%, a R$ 72,52/sc de 
60 kg no dia 14.

  Fonte: Suinocultura Industrial

IEA detecta aumento do preço das carnes em 
função das festas de fim de ano
No mês de novembro, 13 dos 22 produtos de maior importância no sistema de comer-
cialização do mercado atacadista da Região Metropolitana paulista apresentaram 
queda de preços e nove tiveram alta, quando confrontados com os valores praticados 
no mês anterior, informa o Instituto de Economia Agrícola (IEA), instituição de pesquisa 
da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Os dados foram 
extraídos de um conjunto composto de 55 itens coletados diariamente e divulgados 
no boletim diário de preços do IEA.
O grupo de produtos de origem animal acompanhados pelo estudo é composto por 
dez itens, dos quais quatro apresentaram variação positiva: as carnes bovina resfriada 
traseiro com osso (+4%), suína ½ carcaça (+4,64%) e de frango (+4,11%), puxam a fila. A 
manteiga (+0,73%) completa a lista. “Esses resultados indicam que as festas de fim de 
ano e o recebimento de 13º salário podem impulsionar o consumo de carnes bovinas 
mais nobres, assim como de suíno e frango, a maior procura sem incremento na oferta 
impulsiona a alta de preços”, explica Vagner Azarias Martins, pesquisador do IEA.
Os produtos de origem vegetal que apresentaram alta de preços no período em 
novembro de 2018 foram: cebola (+45,37%), as batatas (escovada +10,93% e lavada 
+27,72%), feijão (+18,91%) e o óleo de soja (+1,28%).
Em direção contrária aparecem: as carnes bovinas, dianteiro com osso (-5,99%) e 
ponta de agulha (-6,345%); os ovos, branco (-0,73%) e vermelho (-0,48%); o leite longa 
vida (-10,04%) e o queijo mussarela (-2,24%). “Os cortes que representam menor custo 
para o consumidor, como acém e costela, não são comumente procurados para con-
sumo em festas e confraternizações, como o Natal e o Ano Novo.
A queda da procura provocou a queda de preços mais acentuada em novembro. O 
leite longa vida continua a trajetória descendente iniciada em agosto deste ano, 
embora o resultado seja positivo quando observados os últimos 12 meses”, ressalta o 
pesquisador. Os alhos, chinês (-11,34%) e nacional (-7,43%), e o arroz (-3,08%) foram os 
produtos de origem vegetal que apresentaram as maiores variações no período.
Para ler o artigo na íntegra e consultar detalhes dos 22 produtos analisados, clique 
aqui.

        Fonte: Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo (SAA/SP)
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