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Clique no banner abaixo e confira a programação completade 2019
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Fonte: APCS | CSP
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SANIDADE SUÍNA

Peste suína: número de animais mortos sobe 
400 mil em duas semanas 
A Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO) informou que 
6,6 milhões de suínos já foram eliminados em países asiáticos por causa da contamina-
ção com a peste suína africana (ASF, na sigla em inglês). O número representa um 
incremento de 414.000 animais em relação ao levantamento anterior da organização, 
de 3 de outubro, com 6,2 milhões animais mortos. Os dados da FAO foram atualizados 
até a última quinta-feira, 10. Segundo a organização, o balanço da entidade compila 
informações extraídas dos órgãos federais dos países – por isso, o levantamento diver-
ge de estimativas do mercado.

          Fonte: Canal Rural

China intensifica e diversifica compras de 
carnes do Brasil 
Receitas brasileiras com carne de frango sobem 36% no ano para o país asiático e, pela 
primeira vez, os chineses adquirem peito de frango. O Brasil está vendendo peito de 
frango para a China pela primeira vez. Isso mostra como a demanda do país se intensi-
fica e se diversifica. Outro sinal de sua necessidade de proteínas são os preços. O valor 
da tonelada de pé de frango e o da tonelada de pernil de suíno exportadas para a 
China pelo Brasil subiram 50% nos últimos meses e chegaram a US$ 3.000 (R$ 12,4 
mil). Essa demanda intensa e preços acelerados são provocados pelo avanço da peste 
suína africana no mundo. "O mercado mundial vive momento delicado", diz Ricardo 
Santin, da ABPA (Associação Brasileira de Proteína Animal). São pelo menos 9.000 focos 
de peste suína espalhados pelo mundo, afetando 22 países. A Europa, com dez, e a 
Ásia, com nove, lideram. Os demais estão na África. A demanda por carne, principal-
mente pela suína, deve se acentuar mais em 2020, quando os abates serão ainda me-
nores na China, devido à redução do rebanho. Atualmente ele está com queda de 50% 
em relação ao de 2018. E a situação não será resolvida rapidamente, segundo o execu-
tivo da ABPA.

       Fonte: Folha de São Paulo

Opinião de uma jovem!

MERCADO DE GRÃOS

Millho - Itu SP 18/10/19
Mercado/Preços
Preço de milho nas Cooperativas sendo negociados a R$ 41,00, negócios registrados ! 
Volumes continuam sendo pouco deixando o comprador com a tarefa de que a guerra 
de preços está só no começo e onde estão as chuvas ?. Isso gera um preço para região 
de Campinas SP entre R$ 44,00 a R$ 46,00 (mínimo e máximo) e confesso que também 
acho meio maluco esses preços hoje, mas talvez dentro de uma realidade nos próxi-
mos dias.

Esalq/B3
O Indicador milho Esalq subiu novamente R$ 0,32 cotado a R$ 42,15 e meu ver tem 
alta programada de R$ 1,50 até 23/10, preço final R$ 43,65

Na B3 contrato ccmx19(novembro) realizando hoje cotado a R$ 43,25, quem comprou 
esse contrato dia 15/10 já está com ganho R$ 1,70, sendo assim se o investidor com-
prou 10 lotes que equivalem a 4500 sacas ele tem um resultado positivo no bolso de 
R$ 7.60,00, para o investidor uma renda adicional e para o Hedger uma opção de pro-
teção, pegar esse resultado e comprar milho no mercado físico.

Exportação
Indicação de Compra de milho em Santos, pagadores a R$ 42,00 e vendedores a R$ 
45,00.  Soja futura 2020 cotada próximo a R$ 87,00/R$ 88,00 depende do volume e 
mês de fechamento.

Idellagro (Indicador de preço de milho na região de Campinas SP) 
04/10/19 – R$ 40,00
07/10/19 – R$ 40,15
08/10/19 – R$ 40,40
09/10/19 – R$ 40,60
10/10/19 – R$ 41,00
11/10/19 – R$ 41,30
14/10/19 – R$ 41,50
15/10/19 – R$ 41,74
16/10/19 – R$ 42,00
17/10/19 – R$ 43,00
18/10/19 – R$ 43,30 – Fechado com alta de R$ 0,30

        Fonte: Rodrigo Della Pace
 Dellagro Corretora

Suínos/cepea: demanda segue firme e preço 
está em alta há seis semanas
As compras de novos lotes de suínos por parte de grandes agroindústrias e também 
de frigoríficos menores seguem aquecidas, especialmente devido ao forte ritmo das 
exportações da carne. Diante disso, os preços do animal continuam em alta, movimen-
to que vem sendo verificado há seis semanas em algumas praças acompanhadas pelo 
Cepea. Na região SP-5 (Bragança Paulista, Campinas, Piracicaba, São Paulo e Sorocaba), 
o suíno vivo registra média de R$ 5,05/kg na parcial de outubro (até o dia 16), aumento
de 9,5% na comparação com a de setembro. No mercado de carnes, as cotações
seguem a tendência de alta verificada para o vivo. No atacado da Grande São Paulo, a
carcaça especial teve média de R$ 7,44/kg na parcial de outubro, avanço de 7,6% frente
ao mês anterior.

         Fonte: Cepea

http://www.apcs.com.br/
http://facebook.com.br/suinopaulista
http://twitter.com/suinopaulista
https://www.youtube.com/watch?v=4gdclM5FnhU&feature=youtu.be
http://www.apcs.com.br/_ARQUIVOS/calendario.pdf
https://www.sympla.com.br/workshop---doencas-virais-de-importancia-na-producao-de-suinos__642326


T

EMPRESAS ASSOCIADAS

GRANJAS ASSOCIADAS

FRIGORÍFICOS

EXPEDIENTE

elefone 55 19 3651 - 1233

Rua José Zibor di, 75 - Jardim Cacilda
Espírito Santo do Pinhal / SP - CEP 13990-000

Presidente: Valdomiro Ferreira Júnior -  fj@apcs.com.br
Secretária Executiva: Priscila S. B . Romão - consorciocompras@apcs.com.br
Assistente Administrativa: Larissa Lopes - assistente5@apcs.com.br
Web Design e Comunicação: Júlia Turganti - assistente3@apcs.com.br

TechnoFeed™ 

APCS © 2019 - Todos direitos reservados

MAIS INFORMAÇÕES

MAIS INFORMAÇÕES

MAIS INFORMAÇÕES

Já estão definidas a data e o local do 14º Seminário Internacional de Suinocultura 
Agroceres PIC.

O evento acontece entre os dias 26 e 28 de agosto de 2020 no Club Med Lake Para
-dise, resort localizado a apenas 68 km de São Paulo e vai reunir, mais uma vez, a elite 

da suinocultura brasileira.

A edição de 2020 da AveSui – maior feira de proteína animal da América Latina – já 
tem data definida!
Anote na agenda: dias 28, 29 e 30 de julho, no LAR Centro de Eventos, em Medianei-

ra, no Paraná.

Acompanhe as novidades da próxima edição em nossas redes sociais e em nosso 
site

CLUB MED LIKE PARADISE

26 A 28.08.2020| SEMINÁRIO INTERNACIONAL
DE SUINOCULTURA AGROCERES PIC
SÃO PAULO, SP

LAR CENTRO DE EVENTOS

28 A 30.07.2020| AVESUI
MEDIANEIRA, PR

ITAL

HOTEL PREMIUM

26.11.2019| SEMINÁRIO AUTOCONTROLE
CAMPINAS, SP

RECANTO CATARATAS THERMAS RESORT

21 e 22.10.2020 | PORK EXPO
FOZ DO IGUAÇU, PR

11.11.2019 | ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
CAMPINAS, SP
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