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Mercado mais firme
As negociações de milho ganham um tom de mercado mais firme nesse período de 
festas de final de ano. O comprador que necessita fazer suas compras não tem muita 
opção em negociar o preço para região de Campinas SP, preços no diferido entre R$ 
37,50 a 41,00 (min e max), esse spread existe hoje no mercado em função de estar 
mais regionalizado e quase sem volume no que tange a  negócios realizados, devendo 
retomar dia 26/12/18 e de forma mais acentuada em 2019.
A demanda continua muito fraca ( setor de postura, frango de corte e suinocultor tem 
reclamado muito do alto custo da matéria prima e o preço de venda que não tem 
dado uma boa margem, mas  principalmente para o setor de ovos esse período não 
deve ser nada bom). O médio e grande comprador de milho estão fora das compras 
(somente recebendo os produtos) e por outro lado as Cerealistas que estão no merca-
do esperam por oportunidades e preços melhores em função da especulação climáti-
ca existente que vem  se fortalecendo regidas pelo fenômeno El Niño, embora desta 
vez classificado como de intensidade fraca a moderada

O preço do milho, FOB interior de Paulista entre R$ 34,50 a R$ 36,50 nas cooperativas 
(inalterado). Indicação de compra na região de Campinas SP no diferido a R$ 37,00/R$ 
37,50 (inalterado) e no tributado entre R$ 38,00/R$ 38,50 (inalterado). Pelo dado da 
oferta tem preço CIF para região de Campinas SP entre  R$ 39,00 a R$ 41,00 no diferi-
do (inalterado) e no tributado entre R$ 40,00/R$ 41,00 (inalterado).

A cotações de milho na B3(BOLSA DE VALORES) estão: Janeiro/19 R$ 39,40, março/19 
R$ 39,41, maio/19 R$ 37,40 e setembro/19 R$ 34,83. Especificamente para o mês de 
Janeiro o gráfico trabalha com tendência de alta devendo buscar R$ 39,70 e mais 
acima R$ 40,40 e olhando para uma realização, se ficar abaixo de R$ 39,20 deve retor-
nar a R$ 38,70, mas a tendência no gráfico é de alta.

Indicador de milho Esalq cotado a R$ 37,99, subiu R$ 0,60 e alinhado com o Idellagro, 
mas não devemos ainda descartar as severas oscilações que estamos tendo nesses 
últimos dias, os preços seguem com volatilidade e dependendo muito do volume de 
informações que se coleta no mercado, contudo quando existe mais negócios realiza-
dos no tributado os preços tendem a cair e quando no diferido tendem a subir, confor-
me já explicado anteriormente.

Dólar hoje a R$ 3,84, preço de soja para 2019 em janeiro R$ 78,50 e milho safrinha-19 
próximo a R$ 36,00.

O relatório da Idellagro bem como o Indicador retorna dia 26/12/18 e aproveito para 
desejar aos parceiros e clientes muita paz, alegria e prosperidade ! Que Deus abençoe 
a todos !

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
19/12/18 – R$ 38,01
20/12/18 – R$ 38,09 - Fechado com alta de R$ 0,08.

Fonte: Rodrigo Della Pace | Dellagro Corretora

MERCADO DE GRÃOS

CULINÁRIA

Em nome da Associação Paulista de Criadores de Suínos e do Consórcio 

Suíno Paulista, quero inicialmente desejar a todos os nossos associados, 

empresas, colaboradores e amigos um Feliz Natal e um Próspero Ano 

Novo.

Estamos próximo ao fechamento do ano de 2.018, não temos quase nada 

para comemorar em relação ao desempenho de nosso setor. Foi um dos 

anos mais difíceis para o segmento da produção primária na suinocultura.

Lutamos dia a dia para a sobrevivência de nossas atividades, 

principalmente pelo que ela representa em termos de economia, 

qualidade de nosso produto e sua expressão na questão social. 

Desta forma, a Diretoria da APCS/CSP, homenageia nesse dia, todos os 

nossos colaboradores que não mediram esforços para nos mantermos 

vivos, competentes e prontos para reverter a situação no ano que está 

próximo de todos nós.

Viva a Suinocultura Paulista e seus membros que colocam a mão na massa 

todos os dias!

Atenciosamente,

Valdomiro Ferreira Júnior
Presidente APCS/CSP

ALGUMAS REALIZAÇÕES DE 2018

Workshop Suíno Paulista de 12 de março

Bate Papo Técnico de 5 de maio

Workshop Suíno Paulista de 23 de agosto

Workshop Suíno Paulista de 18 de
setembro

Bate Papo Técnico de 15 de junho

APCS no Rali Agroceres em 14 de maio

Reunião com o Ministério da Agricultura
em 26 de fevereiro 

APCS visita a Aurora em 21 de agosto

APCS na Pork Expo em 26 de setembro

Bate Papo Técnico de 24 de agosto

Bate Papo Técnico de 19 de outubro APCS na Agrishow em 30 de abril

Reunião da APCS (Licença Amb.)
16 de julho

Visita à Pref. de Monte Alegre do Sul -
projeto da merenda escolar em 2 de abril

Reunião com a Secretaria da Agricultura
(Licença Amb.) em 28 de março

Reunião na Secretaria da Fazenda
em 11 de julho

Criação do Grupo Tecnico Multidisciplinar
(Lincença Amb.) em 23 de outubro

Reunião APCS (Licença Amb.)
em 12 de novembro

Posse do Secretário Francisco Jardim
em 16 de abril

Workshop Suíno Paulista de
12 de novembro

Workshop Suíno Paulista de 21 de maio

Bate Papo Estratégico para a Semana
Nacional da Carne Suína de 17 de agosto

Reunião de reformulação do decreto 626973
(Licença Amb.) em 17 de janeiro

APCS no Simposio Brasil Sul em
23 de agosto

APCS no Ato Pela Agricultura em 19
de março

Reunião na ASEMG (unificaçao das bolsas)
16 de julho

Reunião na ACCS,  em Concórdia - SC
em 4 de julho

Reunião na Secretaria Estadual da Agricultura
(Licença Amb.) em 31de novembro

Jantar com o Governador Marcio França
em 7 de junho

Apresentaçao do Plano de Governo Doria
em 8 de novembro

http://www.simpork.com.br/programacao
http://www.facebook.com.br/suinopaulista
http://www.twitter.com/suinopaulista
http://www.apcs.com.br

