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Soja: estoques na China atendem apenas 20 dias de consumo 
e precisam ser triplicados. EUA passam a ser o principal
fornecedor

 MERCADO DE GRÃOS

Mas demanda chinesa pela soja americana ainda não é consistente e preços em Chicago ficam 
limitados pelo bom desenvolvimento das lavouras nos EUA e incertezas sobre relação EUA X China

O mercado da soja fechou o pregão desta terça-feira (23) com estabilidade na Bolsa de Chicago. Os 
futuros da oleaginosa encerraram o dia com leves perdas, levando o julho a US$ 8,75 e o novembro a 
US$ 8,74 por bushel. 

A pouca movimentação permanece entre os futuros da oleaginosa negociados na CBOT mesmo 
diante da notícia de uma nova venda da commodity dos EUA para a China nesta terça e da necessi-
dade crescente da nação asiática.

Segundo explica o analista de mercado Mário Mariano, da Novo Rumo Corretora, os estoques chine-
ses de soja atendem apenas 20 dias de consumo e precisam ser triplicados. Com a oferta escassa e 
restrita no Brasil, os EUA são o principal fornecedor.

Mariano complementa explicando, no entanto, que a consistência das compras nos EUA pela China 
segue fraca, o que mantém a movimentação limitada em Chicago, como vem sendo registrado o 
movimento nas últimas semanas. 

Além disso, o bom desenvolvimento da nova safra americana ajuda a limitar ainda mais o espaço 
para uma recuperação das cotações no mercado futuro norte-americano. São 70% das lavouras de 
soja em boas ou excelentes condições, de acordo com os números do USDA (Departamento de 
Agricultura dos Estados Unidos), com o plantio concluído em 96% da área. 

PREÇOS NO BRASIL

No Brasil, os preços também cederam e de forma mais intensa. O dólar caiu mais de 2% frente ao 
real - fechando em R$ 5,15 - e ajudou a pressionar as cotações tanto no interior, quanto nos portos do 
país. 

No terminal de Paranaguá, a soja disponível fechou com R$ 110,00 e queda de 2,22%e R$ 105,00 para a 
safra nova, recuando 0,94%. Em Rio Grande, são R$ 108,50 e R$ 102,00, respectivamente, com perdas 
de 1,36% e 0,97%. 

Por: Aleksander Horta e Carla Mendes
Fonte: Notícias Agrícolas

CSP realiza fechamento de mais uma TP

O CSP (Consórcio Suíno Paulista) realizou hoje um levantamento dos dados referentes à 
última Tomada de Preços de Antibióticos, de número 1006, a alimentação do sistema por 
parte dos consorciados e fornecedores aconteceu entre os dias 08 e 12 de Junho.

Foram contabilizados um total de 10.322 kg de produtos comprados para 9 diferentes con-
sorciados produtores de suínos, que somam um valor total exato de R$ 790.120,09 compra-
dos de 8 fornecedores eleitos como vencedores.

A próxima Tomada de Preços de Antibióticos deverá acontecer no início do mês de Julho.

Deseja se tornar um consorciado ou um fornecedor? Entre em contato através do e-mail 
contato@apcs.com.br

Fonte: APCS | CSP

https://youtu.be/B7IU5XILOyY


 MERCADO$

Bolsa de Suínos do Estado de São Paulo mantém os preços
pela 3ª semana consecutiva

PRODUTO 24 MESES 12 MESES 6 MESES 1 MÊS 25/06/2020

SUÍNO VIVO
R$/@ 66,00 68,00 120,00 122,00

R$/Kg 3,52 3,62 6,40, 6,51

90,00

4,80

88,00

4,69

105,00 107,00

5,60, 5,71

CARCAÇA 
SUÍNA

Varejo 
R$/Kg 5,50 6,20 7,80 8,40 9,30 9,50 6,80 7,40

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

7,40 7,70

7,20 7,40

BOI R$/@ 139,05 151,90 210,40 206,65 218,95

MILHO R$/Saca 37,76 38,58 48,39 51,14 47,18

DÓLAR R$ 3,75 3,87 4,06 5,72 5,31

Fonte: APCS | CSP

TABELA DE COTAÇÕES

Fonte: APCS | CSP

Fonte: APCS | CSP

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

Ianni Agropecuária em Itú/SP venda de 160 suínos em R$ 90,00/@ = R$ 4,80/Kg vivo 
condições bolsa, entrega no início da próxima semana. 

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, entrega na próxima semana. 

Negócios efetuados após a realização da Bolsa de hoje. 

Aconteceu na data de hoje por videoconferência mais uma Bolsa de Suínos do Estado de 
São Paulo com comercialização.  A reunião contou com a presença de 13 granjas e  6 frigorí-
ficos.

Confira abaixo o resultado da bolsa por Valdomiro Ferreira Júnior, Presidente da APCS | CSP

https://www.youtube.com/watch?v=iC0OYFPFYTQ&feature=youtu.be


ACONTECE

MUNDO DAS CARNES PÓS COVID-19 | TECTRON
29 DE JUNHO, 2020 |  SKYPE

TRAJETÓRIA E IMPACTOS DO CORONAVÍRUS NO AGRONEGÓ-
CIO | ABCS
01 DE JULHO, 2020 |  333

INSCREVA-SE

ACESSE

https://join.skype.com/r44vfCTWuuyX
https://bit.ly/ABCS-3
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