
INFORMATIVO

Espírito Santo do Pinhal, SP | 18 de Junho de 2020

SUÍNO PAULISTA

PRODUTO 24 MESES 12 MESES 6 MESES 1 MÊS 18/06/2020

SUÍNO VIVO
R$/@ 73,00 75,00 120,00 122,00

R$/Kg 3,89 3,99 6,40, 6,51

90,00

4,80

90,00

4,80

98,00 100,00

5,44, 5,54

CARCAÇA 
SUÍNA

Varejo 
R$/Kg 6,00 6,90 7,70 8,30 9,30 9,50 6,80 7,40

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

7,40 7,70

7,20 7,40

BOI R$/@ 138,40 150,53 216,45 194,90 206,40

MILHO R$/Saca 40,25 38,58 47,74 50,57 46,85

DÓLAR R$ 3,70 3,84 4,10 5,77 5,38

Fonte: APCS | CSP

TABELA DE COTAÇÕES

 MERCADO$

Informe de vendas da Bolsa de Suíno do Estado de
São Paulo Mezo Wolters

Carlos Alberto Cunha Fazenda Santo Ignacio de Loyola - Brotas/SP venda de 1.040 
suínos em R$ 90,00/@ = R$ 4,80/Kg vivo condições bolsa. A comercialização ocorreu 
após a realização da referida bolsa.

Apesar dos preços não terem tido altas expressivas, lideranças do setor apontam que não 
há espaço para quedas, e que as próximas semanas devem ser de estabilidade ou altas

As principais praças de suinocultura independente do país tiveram, em sua maioria, cota-
ções estáveis esta semana. De acordo com as lideranças do setor, o as negociações estão 
fluindo, e não há espaço para quedas nos preços. com possibilidade de estabilidade ou 
altas para a próxima semana.

No Rio Grande do Sul, a alta foi de R$ 0,05, chegando a R$ 4,34/kg do suíno vivo. De acordo 
com o presidente da Associação de Criadores de Suínos do Rio Grande do Sul (ACSURS), 
Valdecir Folador, mesmo que a alta tenha sido pequena, é um sinal positivo.

"A tendência é de que o mercado se mantenha forte para, quem sabe, ter mais um reajuste 
na próxima semana. A oferta e a demanda estão ajustadas, e isso faz com que pouco a 
pouco os preços vão subindo", disse.

Segundo o presidente da Associação Catarinense de Criadores de Suínos (ACCS), Losivanio 
de Lorenzi, o preço do suíno vivo no mercado independente, negociado nesta quinta-feira 
(18) passou de R$ 4,60 para R$ 4,64 o quilo.

"O volume comercializado está dentro da mpedia, e acredito que o mercado interno come-
çou a mudar um pouco, a melhorar o consumo. Acredito que na semana que vem os preços 
devam reagir mais, e haja a virada sobre os custos de produção". 

O Estado do Mato Grosso teve manutenção no preço do suíno independente em R$ 3,80/kg, 
conforme explica o presidente da Associação de Criadores de Suínos do Mato Grosso 
(Acrismat), Itamar Canossa. 

Para ele, é preciso que haja uma rotação melhor na economia interna para que os preços 
melhorem, mas afirma que os valores têm uma base firme e que as cotações devem se 
manter para a próxima semana. 

Preços do suíno independente sobem em SC e RS, 
demais praças ficam com preços estáveis



 MERCADO DE GRÃOS

 BEM ESTAR ANIMAL

Fonte: MAPA

Fonte: Agroceres PIC

Recursos vão garantir a continuidade da produção no campo e o abastecimento de 
alimentos no país durante e após a pandemia do novo Coronavírus

Quais os instrumentos vêm sendo usados para promover o deslocamento dos suínos nas 
unidades de produção? Todos eles atendem aos preceitos de bem-estar animal? As respos-
tas estão no novo episódio de “Pergunte ao Oráculo”.

Clique na imagem abaixo e faça download do arquivo para obter maiores informações

Pergunte ao Oráculo Agroceres PIC

Com mais recursos e melhores condições de financiamento, 
Plano Safra 2020/2021 tem R$ 236,3 bilhões

Também negociado nesta quinta-feira, o preço do suíno no mercado independente de 
Minas Gerais ficpu estável em R$ 5,30/kg. Alvimar Jalles, consultor de mercado da Asso-
ciação dos Suinocultores do Estado de Minas Gerais (Asemg), explica que a decisão pela 
manutenção dos preços foi justificada pela distância de preços de Minas Gerais em rela-
ção aos outros estados.

"A nossa hipótese lá no início da pandemia de que o alimento não é um produto de consu-
mo facultativo está comprovada pela prévia do abate inspecionado pelo SIF de maio, no 
auge do isolamento social, que foi equivalente foi de 99% do mês de dezembro, um mês 
de vendas elevadas".

Em São Paulo, segundo informações da Associação Paulista de Criadores de Suínos, os 
preços também ficaram inalterados em relação à semana passada, com o suíno vivo 
cotado a R$ 4,80/kg. De acordo com o presidente da associação, Valdomiro Ferreira, 
foram comercializados mais de 24 mil cabeças nesta semana.

Por: Letícia Guimarães
Fonte: Notícias Agrícolas

Tereza Cristina
Ministra da 

Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento

Eduardo Sampaio Marques
Secretário de Política Agrícola

A RETOMADA DO INVESTIMENTO E A GARANTIA DE UM ABASTECIMENTO CONTÍNUO

http://www.apcs.com.br/_ARQUIVOS/plano_safra2021.pdf
https://www.facebook.com/AgroceresPIC/videos/3350295908368384/


 BOLSA DE SUÍNOS

Fonte: APCS | CSP

Reunião aconteceu 
Aconteceu hoje, através de videoconferência, mais uma reunião da Bolsa de Suínos do 
Estado de São Paulo, contando com a presença de 13 granjas e 7 frigoríficos.

Presentes na reunião

Confira abaixo o resultado final:

LIVE ADITIVOS FITOGÊNICOS E A ENTERITE PROLIFERATIVA
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https://www.deheus.com.br/
https://polinutri.com.br
https://db.agr.br
http://agroceres.com.br/
http://alivira.com.br/Home
http://www.mcassab.com.br
https://www.trouwnutrition.com.br/
https://tectron.com
https://topigsnorsvin.com.br/
https://www.desvet.com.br/
http://www.vaccinar.com.br/
https://basetto.com.br
http://nutron.com.br
https://www.microvet.com.br/
https://www.basf.com/br/pt.html
https://farmabase.com/
https://www.nutricamp.com.br/
https://www.nutriquesttechnofeed.com.br/
https://www.ourofinosaudeanimal.com/
http://www.indukern.com.br
http://www.vitamix.com.br
http://orionvet.com.br/
https://suiaves.com.br/
http://sauvet.com.br/
http://www.suinostopgen.com.br
http://www.safeeds.com.br/
https://www.alltech.com/br
http://www.nuttria.com/
https://www.vetanco.com/br/
http://phileo-lesaffre.com.br/
http://www.quimicaanastacio.com.br/
https://austernutri.com.br/
https://www.dsm.com/latam/pt_BR/home.html
http://biosyn.com.br/



