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PRODUTO 24 MESES 12 MESES 6 MESES 1 MÊS 19/06/2020

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$/@ 137,85 151,05 223,75 194,90 212,35

MILHO R$/Saca 39,62 39,08 48,14 50,23 47,13

DÓLAR R$ 3,75 3,87 4,06 5,72 5,30

Fonte: APCS | CSP

TABELA DE COTAÇÕES

 MERCADO$

19/06/2024 meses 12 meses 6 meses 1 mês

Suíno 
vivo

Boi

R$/@

30

60

90

120

150

180

210

240

137,85

73,00

98,00

120,00

90,00
85,00

223,75

151,05

194,95

212,35

R$/�

R$/�

Comparativo Suino x Boi

19/06/2024 meses 12 meses 6 meses 1 mês

Milho

Suíno 
vivo
R$/�

R$/saca

20

40

60

80

100

120   

39,62

73,00

98,00

120,00

39,08

48,14

90,00

50,23 47,13

90,00

Comparativo Suino x  Milho



CCMN20 - bateu todos os objetivos traçados, agora 46,00 olha no grafico! Ele fica aberto 
para buscar 47,50 se fechar acima disso. Suporte é 45,40. Porto a 50,00 o contrato ganha 
força !

Mercado de Milho

Comentário sobre o mercado de milho

Clique e ouça 

CCMU20, se esse contrato fosse agora a 46,13 não teria nada de errado com o porto pagan-
do a 50,00 safrinha, diria que ainda teria mais potencial de alta. Não estou sendo altista e 
sim realista em dizer que os contratos estão caminhando para mais alta. Só inverteria 
para queda se dolar cair forte e este contrato viesse abaixo de 43,72.

Movimento 16/06

19/06/2024 meses 12 meses 6 meses 1 mês

Suíno 
vivo
US$/�

10

20

30

40

19,46

25,32

29,55

15,73

16,98

Suíno em  Dólar

Fonte: APCS | CSP

MERCADO DE GRÃOS

0:00

http://www.apcs.com.br/_ARQUIVOS/milho19062020.mp3


Governo determina medidas de prevenção e controle
da Covid-19 em frigoríficos
Objetivo é garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores e o abastecimento alimentar 
da população

Os Ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), da Economia (ME) e da Saúde 
(MS) definiram em portaria conjunta as medidas destinadas à prevenção, controle e mitigação 
dos riscos de transmissão da Covid-19 nas atividades desenvolvidas na indústria de abate e 
processamento de carnes e derivados destinados ao consumo humano e laticínios. O objetivo 
da norma, que foi elaborada após conversas com o Ministério Público do Trabalho, é garantir a 
segurança e a saúde dos trabalhadores, o abastecimento alimentar da população, os empre-
gos e a atividade econômica.

As orientações contidas na Portaria Conjunta Nº 19, publicada nesta sexta-feira (19) no Diário 
Oficial da União, são de observância obrigatória. A fiscalização ficará a cargo do Ministério da 
Economia. No mês passado, o governo já havia divulgado um manual com recomendações 
para frigoríficos em razão da pandemia, que será substituído pelas medidas previstas na por-
taria.

“Essa portaria vai harmonizar mais as ações para que os frigoríficos possam, neste momento 
de pandemia, trabalhar com a segurança de seus funcionários e também para que possam 
continuar a produção, trabalhando de maneira normal e trazendo os alimentos para abastecer 
o Brasil e o mundo”, disse a ministra da Agricultura, Tereza Cristina.

Entre as orientações trazidas pela portaria está a necessidade de acompanhamento de sinais 
e sintomas de Covid-19 e afastamento imediato por 14 dias dos funcionários que tiverem casos 
confirmados, suspeitos ou contactantes de confirmados de Covid-19. Os afastados do traba-
lho só poderão voltar às suas atividades antes de 14 dias de afastamento mediante exame 
laboratorial descartando o Covid e se estiverem sem sintomas por mais de 72 horas.

No interior das indústrias, o distanciamento entre os funcionários deverá ser de pelo menos 1 
metro, conforme recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do Ministério da 
Saúde. Se essa distância não puder ser implementada, os trabalhadores devem usar másca-
ras cirúrgicas além dos equipamentos de proteção individual (EPI), e serem instaladas divisó-
rias impermeáveis entre esses funcionários ou fornecidas viseiras plásticas ou óculos de pro-
teção, além de medidas administrativas como escalas de trabalho diferenciadas.

A organização deve promover o trabalho remoto quando possível e adotar medidas para evitar 
a aglomeração de trabalhadores na entrada e saída do estabelecimento.

As instalações devem dar preferência à ventilação natural e, se o ambiente for climatizado, 
deve ser evitada a recirculação do ar, com reforço na limpeza e desinfecção dos locais de 
trabalho.

Todos os trabalhadores devem ser orientados para a necessidade de higienização correta e 
frequente das mãos, evitando filas com distanciamento inferior a 1 metro, além de aglomera-
ções. Também deverão ser reforçados os cuidados nos refeitórios, nos vestiários e no trans-
porte dos trabalhadores, quando fornecido pelas organizações.

Quando houver a paralisação das atividades em decorrência da Covid-19, devem ser feitas a 
higienização e desinfecção do local de trabalho, áreas comuns e veículos utilizados antes do 
retorno das atividades. Também deve haver triagem dos trabalhadores por médico do traba-
lho, garantindo afastamento dos casos confirmados, suspeitos e contactantes com os confir-
mados de Covid-19.

Não deverá ser exigida a testagem laboratorial de todos os trabalhadores como condicionante 
para retomada das atividades. Quando for adotada a testagem de trabalhadores, ela deve ser 
realizada de acordo com as recomendações do Ministério da Saúde em relação à indicação, 
metodologia e interpretação dos resultados.

As empresas devem continuar cumprindo todas as normas de segurança do trabalho já pre-
vistas e outras medidas de saúde, higiene e segurança previstas em acordo coletivo. As medi-
das previstas na portaria poderão ser revistas ou atualizadas a qualquer momento, em razão 
dos avanços no conhecimento e controle da pandemia.

Apenas nos frigoríficos existem atualmente 3.299 estabelecimentos processadores de carnes 
e derivados registrados no Serviço de Inspeção Federal (SIF), dos quais, 445 comercializam 
proteína animal. Nas linhas de inspeção dos frigoríficos trabalham 1.948 pessoas. 

Fonte Suinocultura Industrial

 COVID-19
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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/
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