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Mercado de milho segue dentro da 
normalidade
Mercado de milho segue operando dentro de uma normalidade, sem agredir preços. 
Algumas cerealistas só voltam ano que vem e por outro lado compradores mais abas-
tecidos também. Pode ser que haja ainda lentamente uma redução de lotes de milho 
de fora do Estado, ou seja milho tributado, comece a reduzir o fluxo. Detalhe que mer-
cado físico operou mais de 20 dias em tendência de baixa e pressionado por lotes de 
milho vindo de fora do Estado, hoje não temos mais este cenário, HOJE não.

Mercado de milho segue, FOB interior entre R$ 34,00 a R$ 36,00 nas cooperativas. 
Indicação de compra na região de Campinas SP no diferido a R$ 36,00/R$ 36,50 (já não 
evoluem) e no tributado entre R$ 37,50/R$ 38,00, por outro lado, ofertas R$ 38,00 a R$ 
40,00 no diferido e no tributado entre R$ 39,00/R$ 40,00, foi observado aumento de 
preços pelo lado da oferta. 

Dólar a R$ 3,89 , soja 2019 com preços de R$ 79,50 e milho safrinha R$ 37,00 são indi-
cações de compra pelas Tradings em Santos SP. O clima tem sido uma variável comen-
tada nesses últimos dias, com problema em regiões localizadas em São Paulo e uma 
situação mais complicada no oeste do Paraná, ganham tom de especulação no merca-
do.

Idellagro
06/12/18 – R$ 36,60
07/12/18 – R$ 36,60
10/12/18 – R$ 36,80
11/12/18 – R$ 36,91
12/12/18 – R$ 36,90
13/12/18 – R$ 36,90
14/12/18 – R$ 36,95
17/12/18 – R$ 37,15
18/12/18 – R$ 37,50 – fechado com alta de R$ 0,35.

Fonte: Rodrigo Della Pace | Dellagro Corretora

Exportações brasileiras de milho na segunda 
semana de dezembro seguem maiores do que 
o ano passado

O Ministério da Indústria, Comércio Exterior e  
Serviços divulgou, por meio da Secretaria de   
Comércio Exterior, seu relatório semanal que   
aponta as exportações acumuladas de diver  
sos produtos agrícolas no acumulado até a   

 segunda semana de dezembro.

Segundo o levantamento, as exportações de   
milho em grão atingiram a média de 231,1 mil  
toneladas por dia útil na semana que se encer-

rou dia 15 de dezembro. No mesmo período do ano anterior, a média diária foi 199,7 
mil toneladas. Em termos financeiros, as exportações do grão em dezembro de 2018 
já somam 433,5 milhões de dólares.

         Fonte: Notícias Agrícolas

MERCADO DE GRÃOS

Média diária das exportações de carne suína é 
14% maior que mesmo período de 2017
As exportações somaram 25mil toneladas na segunda semana de dezembro  

As exportações de carne suína chegaram a 25 mil toneladas embarcadas na segunda 
semana de novembro, um valor de  US$ 49,2 milhões. Com 10 dias úteis a média diária 
ficou em 2,5 mil toneladas, 14% a mais que a média do mesmo período em 2017. 
Porém em relação a outubro houve uma queda de 1,9%

O valor pago por tonelada também foi maior referente a novembro, foram pagos US$ 
1965,50 por tonelada em dezembro ante US$ 1855,40 no mês anterior, um crescimen-
to de 1,6% no valor. Já em relação ao mesmo período de 2017 houve uma desvaloriza-
ção de 14%, visto que o preço pago naquele período era US$ 2320,20.

 Fonte: Suinocultura Industrial
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RECEITAS NATALINAS

Porchetta (leitão assado)

Costelinha suína com farofa e quibebe

• 5 kg de leitão desossado
• 1 ramo de erva-doce
• 2,5 kg de carne de porco (pernil
cortado em cubos)

• 400 gramas de pancetta picada
(pode-setrocar por bacon)

• 15 folhas de sálvia
• 5 ramos de alecrim
• 4 folhas de louro picadas
• 5 dentes de alho espremidos
• 15 grãos de pimenta-do-reino

quebrados
• * a gosto de sal
• * a gosto de pimenta
• 1 xícara de vinho branco seco
• 1 xícara de azeite
• 1 xícara de caldo de carne (opcional)
• 2 unidades de limão espremidos
(suco)"

Em uma tigela, misture o pernil com a 
pancetta, sálvia, alecrim, louro, alho, 
pimenta-do-reino, erva doce, sal, o vinho e 
1/3 de xícara do azeite e deixe marinando 
por, no mínimo, 6 horas. Recheie o leitão 
com a marinada e costure-o.Tempere o 
leitão com sal e pimenta-do-reino e regue 
com o restante do azeite.
Asse em forno médio, coberto com 
papel-alumínio, regando com o caldo de 
carne a cada 30 minutos, por, 
aproximadamente, 3 horas. Retire o 
papel-alumínio, regue com o suco dos 
limões e volte ao forno alto (230 graus C) 
até dourar. Retire do forno e espere duas 
horas para servir.

Ingredientes Modo de preparo
• 1 kg de costelinha de porco
• 3 dente de alho
• * a gosto de semente de erva doce
• 1 unidade de limão
• 1 ramo de manjerona fresca
• 1 ramo de sálvia fresca
• * a gosto de sal
• * a gosto de pimenta dedo-de-moça
• 1 unidade de abóbora cabotiá média
• 1 unidade de cebola
• 2 dente de alho
• 1 unidade de pimenta dedo-de-moça
• * a gosto de sal
• 1 pitada de açúcar
• * a gosto de azeite de oliva
• 1 xícara de farinha
• 100 gramas de bacon
• 1 unidade de cebola picada
• 1 unidade de cenoura pequena
• * a gosto de alho-poró
• * a gosto de sal

Tempere a costelinha com todos os 
ingredientes e deixe marinar por no 
mínimo duas horas. Depois, frite na 
panela de ferro, colocando um pouco de 
água aos poucos, até que a carne fique 
bem cozida e dourada. Para o quibebe, 
refogue os temperos e acrescente a 
abóbora descascada e cortada em cubos. 
Deixe cozinhar e finalize com folhas de 
sálvia. Para fazer a farofa, frite o bacon 
com a cebola, o alho-poró e a cenoura, 
acrescente a farinha e o sal e misture 
bem. Sirva arroz como acompanhamento.

2h marinada + 1h de
preparo

Receita para 4 pessoas

Ingredientes Modo de preparo

2h marinada + 1h de
preparo

Receita para 4 pessoas

Fonte: Gazeta do Povo
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