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MERCADO

MERCADO DE GRÃOS

SANIDADE

PLANILHA DE COTAÇÕES

PRODUTO

R$/@

R$/kg
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30/10/2019

77,00 79,00

4,11 4,21
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R$/saca

R$
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3,24
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3,72

147,65

34,55

154,25

33,80

3,94

160,70

38,88

4,16

166,90

42,55

4,02

Varejo R$/kg

Atacado R$/kg

Carcaça suína

Boi

Milho

Dólar

5,90 6,60

31,99

6,60 7,05 7,70 7,90 8,20
7,70 8,00

Fonte: APCS | CSP

Clique no banner abaixo e confira a programação completade 2019

NOSSA PROGRAMAÇÃO

ACONTECE

Mercado de milho | Itu SP 30/10/19
Mercado/Preços
No relatório do dia 24/10/19 foi comentado, “deixo um alerta de que algumas variáveis 
que estávamos acompanhando nos últimos dias perderam força no curto prazo, dólar 
enfraqueceu, chuvas estão à vista e alguns produtores que ainda não venderam come-
çam a se interessar pelas vendas e assim aproveitar os níveis de preços.”, realmente 
isso aconteceu, Cooperativas que estavam vendendo FOB a R$ 42,00 hoje tem vendas 
a R$ 38,00/R$ 39,00, mercado CIF que estava sendo negociado a R$ 45,00, agora está
sendo negociado próximo a R$ 42,00, mercado esfriou por hora.

Muito oportuno reforçar que variáveis importantes que contribuíram para queda de 
preços nesses últimos diasforam dólar e o clima,sobre dólar opera acima de R$ 4,00 na 
bolsa, porém com viés mais baixista no curto prazo e no que tange a clima, houveram 
chuvas, mas insuficientes, dito isto, temos que intensificar o acompanhamento destas 
variáveis, elas podem tentar incendiar as cotações de novo.

Exportação
Preço de compras para milho em Santos a R$ 38,00/R$ 40,00, preço da soja 2020 entre 
R$ 84,00 a R$ 86,00, mercado morno e sem grandes alardes.

Indicador Esalq e B3
O indicador Esalq caiu R$ 0,19 cotado a R$ 42,55, ainda possui viés de queda, preços 
FOB recuando podem traze-lo mais para baixo, no momento sem agressividade.
Na B3 mercado tem viés de queda porem esboça uma recuperação devido o dólar que 
tem sido o motor dos negócios, CCMX19 R$ 42,75 precifica acima do indicador Esalq e 
CCMF20 cotado a R$ 43,30 e CCMH20 R$ 43,13, vem apresentando dificuldades para 
cair, talvez já precificando um estoque de passagem curto e dificuldades com clima e 
uma retenção de ofertas para final e começo do ano.

Idellagro (Indicador de preço de milho na região de Campinas SP) 
18/10/19 – R$ 43,30
21/10/19 – R$ 43,65
22/10/19 – R$ 44,00
23/10/19 – R$ 44,22
24/10/19 – R$ 43,80
25/10/19 – R$ 43,51
28/10/19 – R$ 42,99
29/10/19 – R$ 42,24
30/10/19 - R$ 42,20 – Fechado com queda de R$ 0,04.

       Fonte: Rodrigo Della Pace
Dellagro Corretora

Senado aprova crédito de US$ 195 milhões 
para investimentos em defesa agropecuária
Tereza Cristina pediu aos secretários de Agricultura que alertem os  governado-
res sobre a importância da questão sanitária

A ministra Tereza Cristina (Agricultura, Pecuária e Abastecimento) anunciou nesta quar-
ta-feira (30), durante a reunião do Conselho Nacional dos Secretários de Estado de 
Agricultura (Conseagri), a aprovação pelo Senado de um empréstimo de US$ 195 
milhões do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para investimentos no 
sistema brasileiro de defesa agropecuária.

“Ontem eu tive a boa notícia, sofrida, suada, mas conseguimos finalmente aprovar um 
financiamento no Senado de US$ 195 milhões para ajudar a defesa sanitária brasileira”, 
informou aos secretários estaduais reunidos na sede do Mapa, em Brasília. “Não é a 
fundo perdido, mas é a juros baratos, e isso é importantíssimo para organizar o siste-
ma sanitário como um todo”, completou a ministra. “Vamos agora lutar no Ministério da 
Economia para esse dinheiro vir (logo) para cá”.

Tereza Cristina pediu aos secretários de Agricultura que alertem os  governadores 
sobre a importância da questão sanitária. “Precisamos  trabalhar na mesma régua. Não 
podemos ter dois Brasis em sanidade”, alertou a ministra.  “Está na nossa mão trazer 
renda e novos investimentos. Temos de pensar grande”, afirmou, referindo-se à possi-
bilidade de todos os estados brasileiros exportarem seus produtos agropecuários, em 
especial para a China, hoje nosso principal parceiro comercial.

Crescer mais  

“Estamos montando aqui no Ministério um núcleo China que vai trabalhar num fuso 
meio de dia e meio de noite para atendê-los, para a gente ter o que entregar”, infor-
mou. Tereza Cristina relatou que, durante a reunião na semana passada, em Pequim, o 
presidente da China, Xi Jinping, pediu ao presidente Jair Bolsonaro para ajudar a resol-
ver o problema deles (de abastecimento de proteína animal, causado pela dizimação 
de parte do rebanho atingido pela peste suína africana).

“Ele (o presidente chinês) pediu para o Brasil habilitar mais plantas para exportar carne 
para a China; nós conseguimos habilitar 25 frigoríficos; eles querem mais”, destacou. 
”Nós podemos crescer muito mais, em outras cadeias, além de carne, soja, milho, algo-
dão - e não só para a China”, acrescentou Tereza Cristina. A ministra informou ainda 
que os chineses querem importar café do Brasil. “Nos ajudem a trazer mais café para a 
China. Foi o que ouvi”, relatou.

“Está na nossa mão ser proativos”, alertou a ministra. “Não adianta pensar que os chi-
neses precisam da nossa proteína animal e vegetal, se não tivermos sanidade. Não 
adianta ter boa produção e boa higiene, se não respondermos os questionários (sani-
tários, exigidos para exportação). Deixaremos espaço para outros que sabem preen-
cher papel melhor do que nós; me ajudem nisso”, apelou aos secretários de Agricultu-
ra.

A autorização do Senado para o governo brasileiro contratar operação de crédito 
externo, no valor total de até US$ 195 milhões com o Banco Interamericano de Desen-
volvimento (BID) foi publicada no Diário Oficial da União de hoje. Os recursos da opera-
ção de crédito destinam-se a financiar parcialmente o Programa de Modernização e 
Fortalecimento da Defesa Agropecuária - ProDefesa.

 Fonte: Notícias Agrícolas
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Já estão definidas a data e o local do 14º Seminário Internacional de Suinocultura 
Agroceres PIC.

O evento acontece entre os dias 26 e 28 de agosto de 2020 no Club Med Lake Para
-dise, resort localizado a apenas 68 km de São Paulo e vai reunir, mais uma vez, a elite 

da suinocultura brasileira.

A edição de 2020 da AveSui – maior feira de proteína animal da América Latina – já 
tem data definida!
Anote na agenda: dias 28, 29 e 30 de julho, no LAR Centro de Eventos, em Medianei-

ra, no Paraná.

Acompanhe as novidades da próxima edição em nossas redes sociais e em nosso 
site

CLUB MED LIKE PARADISE

26 A 28.08.2020| SEMINÁRIO INTERNACIONAL
DE SUINOCULTURA AGROCERES PIC
SÃO PAULO, SP

LAR CENTRO DE EVENTOS

28 A 30.07.2020| AVESUI
MEDIANEIRA, PR

ITAL

HOTEL PREMIUM

26.11.2019| SEMINÁRIO AUTOCONTROLE
CAMPINAS, SP

RECANTO CATARATAS THERMAS RESORT

21 e 22.10.2020 | PORK EXPO
FOZ DO IGUAÇU, PR

HOTEL MABU INTERLUDIUM IGUASSU CONVENTION

01 A 03.09.2020 | PORK EXPO
FOZ DO IGUAÇU, PR

11.11.2019 | ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
CAMPINAS, SP

http://www.avesui.com/?fbclid=IwAR1yeT-QnE-R9KPeV-BlEAQ5JTh22IjnPsgI6lMUeY2IdYxSRUjtE3eNi4M
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fagrocerespic.com.br%2F14o-seminario-internacional-de-suinocultura-agroceres-pic-sera-em-sao-paulo-em-2020%2F%3Ffbclid%3DIwAR0y6z0seaag7nAblujWCyDcTju_6YSYxJVP-KCAMxo9KVThc84dvi4SUV0&h=AT2lwGeTd85KfNcM5RjbNv1qW2Zp4_E6zLne_ZQB7jJGSxJAu2Il_hEBbGTa-uK0Uqo2qLn5FD0PFARTb20GlOsgZKihacEvKANcXBDx7zUmsDfOQVSQy_LCZsmiDW8_ZcRuxo7fMzBsQe0J9jlTuodCOzD0fdQAK_v5UEs7Nto813gmXys3ggijwqwdyFO2WGgkRHJlixNEw5eRp5GMa2yx3kWYiP-ymodLNXZWW5v9AsdLN8QcU17qC0oKqs8TNgrDtWS-hufTeHXKRyQ0xiIDOfm5ncheTxISK0mVkJ-tEEoxqEq4m5BtAwyVDxKQ9EcITG74KUUHy0YFOi0V3uFIYELN1SBbHkRbUIkuLBXqS7z5fpgKlRI1W1HAdpfAni9IF8ZNiwzT0u9qkxYtNf-I58OSVbly-DXoXzDQ72qaAiShzGU_Dq33DSHgkOtRvzTWoqEf8asr0yia2ZMOse7tYR0cHwMaoKTCIYu89-N5n-bZu41nQw8_9NAjA6D8YYs0ujeHHAd50BmH0U6ix8aCKlfUtK_DS10D8suVX45ueRMMITLlIK3Vtr6PtlvswPdyHBDNo-zaSjpFuSEtYOjI-_aSbb91Fq2NgL_pdQSVVHLc33Zoai_OM6Uyc7VZVgFWceVm
http://www.porknutrition.com.br/
https://www.deheus.com.br/
https://suiaves.com.br/
https://www.nutriquesttechnofeed.com.br/
http://nutron.com.br
https://topigsnorsvin.com.br/
http://agroceres.com.br/
http://www.safeeds.com.br/
http://alivira.com.br/Home
https://www.desvet.com.br/
https://www.microvet.com.br/
https://www.ourofinosaudeanimal.com/
http://sauvet.com.br/
https://polinutri.com.br
http://www.mcassab.com.br
http://choice-genetics.com/ptbr/a-empresa/
https://www.trouwnutrition.com.br/
https://www.nutricamp.com.br/
https://basetto.com.br
https://tectron.com
https://db.agr.br
http://www.suinostopgen.com.br
http://www.indukern.com.br
http://www.indukern.com.br
http://www.vitamix.com.br
http://agroceres.com.br/
http://orionvet.com.br/
http://www.nuttria.com/
https://www.basf.com/br/pt.html
http://www.quimicaanastacio.com.br/
http://phileo-lesaffre.com.br/
https://austernutri.com.br/
https://www.instagram.com/PORKEXPOBRASIL/

