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SUÍNO PAULISTA

 MERCADO$

PRODUTO 24 MESES 12 MESES 6 MESES 1 MÊS 26/03/2020

SUÍNO VIVO
R$/@ 60,00 62,00 83,00 85,00 92,00 94,00

sem referênciasem referência

sem referência

R$/Kg 3,20 3,30 4,42 4,53 4,96 5,06

CARCAÇA 
SUÍNA

Varejo 
R$/Kg 5,00 5,60 6,60 7,20 7,70 8,40 8,70

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

BOI R$/@ 143,90, 155,30 158,60 198,40 199,50

MILHO R$/Saca 41,27 38,84 38,79 52,32 59,49

DÓLAR R$ 3,29 3,79 4,17 4,36 5,00

Fonte: APCS | CSP

Fonte: APCS | CSP

Ferreira Jr, Presidente APCS | CSP

Participantes da reunião de hoje:

Resultado da Bolsa de Suínos do Estado de São Paulo

Resultado da Bolsa de Suínos de Minas Gerais

Resultado da Bolsa de Suínos de Santa Catarina

ACCS/Bolsa de Suínos de Santa Catarina tem a projeção de comercialização para a 
próxima semana de 15.422 animais, com peso médio de 115Kg, num preço médio de 
R$5,37 com prazo estimado de 17 dias.

Dentro da nova dinâmica da bolsa, de apresen-
tar valores apenas quando ocorre de fato as 
negociações, a entidade publicou dados confor-
me banner abaixo. A Bolsa de Santa Catarina, 
informou negócios com preço médio em R$ 
5,37/Kg vivo. Minas Gerais sinalizou R$ 5,20/Kg 
para o período de 27/março a 02/abril.

Na opinião de Ferreira Júnior, presidente da 
Bolsa de Suínos, “o fato de não ocorrer negocia-
ções, sinaliza claramente o momento que esta-
mos atravessando, de incertezas e prejuízos 
consideráveis ao produtor.” 
Duas semanas atrás o produtor de São Paulo 
chegou a comercializar em R$ 112,00/@. Hoje o 
mercado aguarda as próximas horas para bali-
zar os novos preços no mercado paulista.

Bolsa de São Paulo fecha sem referência

A Bolsa de Suínos do Estado de São Paulo “Mezo Wolters” em sua reunião no dia de hoje 
(26) via videoconferência, não chegou a um acordo entre os produtores e frigoríficos. É a 
segunda semana consecutiva que não ocorre acordo entre as partes.

/suinopaulista apcs.com.br
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CURSO DE SANIDADE SUÍNA | FZA - USP
12 A 13 DE MAIO, 2020 | PIRASSUNUNGA, SP

MAIS INFORMAÇÕES

WEBINAR FÁBRICA DE RAÇÃO | Rehagro e 3r Lab
31 DE MARÇO, 19H | ONLINE
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China corta importações de carne bovina e expande a
suína
O crescimento foi de 160% sobre o mesmo período de 2019 e, no Brasil, os embarques para lá
subiram 200%.

Entrevista com Péricles Salazar - Presidente da Associação Brasileira Frigoríficos (Abrafrigo)

A China segurou as importações de carne bovina no primeiro bimestre – inclusive 
nas primeiras semanas de janeiro antes da explosão do coronavírus – mas não cedeu 
nas compras de proteína suína. O crescimento foi de 160% sobre o mesmo período de 
2019 e, no Brasil, os embarques para lá subiram 200%.

“O volume foi comprado antes do surto do vírus e grande parte foi mantido em arma-
zenamento refrigerado, pois os restaurantes não estavam totalmente abertos”, disse 
Lin Guofa, analista sênior do Bric Agriculture Group, consultoria com sede em 
Pequim.

“Começamos a ver um retorno da demanda na China e isso é encorajador quando 
pensamos no resto do mundo”, disse Brian Sikes, responsável pela divisão de proteí-
na e sal da Cargill.

A unidade de processamento de aves da empresa na China opera com capacidade de 
pelo menos 80%, acima dos 30% a 40% durante a pior fase do surto, segundo Sikes.

Os chineses aproveitaram a queda dos preços no mercado internacional, enquanto a 
carne bovina estava em alta (apesar do recuo desde dezembro sobre as expressivas 
elevações até novembro), mais a alta do dólar aqui, e aceleram os pedidos de embar-
ques.

“Em janeiro e fevereiro, a China representou 54% de todas as exportações brasileiras 
de carne de porco e Hong Kong 15%”, explica Valdecir Folador, presidente da Asso-
ciação dos Criadores de Suínos do Rio Grande do Sul (ACSURS).       .

O mercado produtor gaúcho e o catarinense são os principais fornecedores daquele 
país, depois vindo o Paraná.

De acordo com Folador, indústrias gaúchas interlocutoras diretas com a entidade, 
“estão surpresas com o apetite chinês”, o que deve ter um fator adicional com a 
melhora das condições sanitárias e o controle aparente da pandemia.

E o ano poderá ser muito favorável por esse ângulo do hoje principal mercado do 
suíno nacional – que já foi a Rússia – na esteira da demorada recuperação da produ-
ção chinesa após os prejuízos com a peste suína africana.

E será um balanço favorável ao mercado interno brasileiro que sofrerá redução nos 
próximos meses com as restrições impostas e recuo da atividade econômica, mas 
sem prejuízo, do ponto de vista sanitário e de produção nas indústrias, na expectativa 
de Folador.

“As indústrias estão tomando todo o cuidado necessário e rígido para manter a pro-
dução alinhada à demanda e se houver alguma queda de produção será pontual”, 
avalia.

Fonte: Bloomberg

Mercado não aguenta mais 10 dias de paralisação; precisamos
romper o isolamento, diz Abrafrigo

A questão não é o abastecimento, mas sim a demanda; estamos com abates ociosos, os 
supermercados estão bem abastecidos, mas cadê o consumidor? Não aguentamos mais 
esta situação", diz o presidente da Abrafrigo, Péricles Salazar.

Representado o setor de carnes do País, Péricles continua confinado em sua residencia 
em Curitiba, mas absolutamente inconformado com a situação:

--"Não é possivel continuarmos com essa irracionalidade, é preciso selecionar os grupos 
de riscos, mantê-los em isolamento, e liberarmos a produção e o consumo dos demais; a 
vida tem de voltar ao normal no Brasil".

O presidente da Associação Brasileira dos Frigorificos estima em 10 dias, no máximo, a 
data-limite para o retorno do comércio à normalidade.

-- "Os pecuaristas estão com bons pastos, a engorda continua, mas precisamos restabele-
cer a normalidade nas áreas urbanas; por isso vejo como inevitável os pecuaristas pressio-
narem seus sindicatos, que irão pressionar as federações  que, por sua vez, vão pressionar 
as Confederções (CNA, CNI) para que o comércio reabra, e tudo volte ao normal".

Péricles insiste que algo precisa ser feito em no máximo 10 dias. A partir daí, segundo suas 
previsões, as quebradeiras serão invitávies. "Temos de preservar a saude das pessoas, mas 
temos também de preservar a saúde da economia do País", alertou.

(acompanhe a entrevista acima).

Por: João Batista Olivi
Fonte: Notícias Agrícolas

Tema: Fábrica de ração - Uma introdução ao universo de fábrica de ração
Palestrante: Stefan Rohr

Médico Veterinário Consultor Especialista em fábrica de ração

31/03, terça-feira, às 19h.

Inscreva-se aqui: http://bit.ly/fábricaderação Compartilhe é 100% gratuito!
#rehagro #3rlab #webinar #mg

https://vimeo.com/401028580
https://podcast.noticiasagricolas.com.br/audios/708323000-2020-03-26-13-25-15.mp3
http://bit.ly/f�bricadera��o
http://bit.ly/f�bricadera��o
http://consuitec.com.br/
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