CONSELEITE – MATO GROSSO DO SUL
CONSELHO PARITÁRIO PRODUTORES/INDÚSTRIAS DE LEITE
DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.
RESOLUÇÃO Nº 05/2020
A diretoria do Conseleite – Mato Grosso do Sul atendendo os
dispositivos do seu Estatuto, aprova e divulga os valores de referência para a
matéria-prima, referente ao leite entregue no mês de Abril de 2020 e a projeção
dos valores de referência para o leite a ser entregue no mês de Maio de 2020.
Os valores divulgados compreendem os preços de referência para o leite
padrão levando em conta o volume médio mensal de leite entregue pelo
produtor.
VALORES DE REFERÊNCIA (*) PARA A MATÉRIA-PRIMA (LEITE)
Matéria-prima

Variação
Valores finais
Valores finais
(Abril - Março)
MARÇO/2020
ABRIL/2020
(Leite entregue em março a ser (Leite entregue em abril a ser
Em valor
Em %
pago em abril)
pago em maio)

LEITE PADRÃO (R$/litro)

1,0408

Matéria-prima

Valores finais
ABRIL/2020
(Leite entregue em abril a ser
pago em maio)

LEITE PADRÃO (R$/litro)

1,0224

1,0224

-0,0184

-1,77%

Variação
Valores projetados
(Maio - Abril)
MAIO/2020
(Leite entregue em maio a ser
Em valor
Em %
pago em junho)

0,9777

-0,0447

-4,37%

OBS: (1) Os valores de referência da tabela são para a matéria-prima leite “posto
propriedade”, o que significa que o frete não deve ser descontado do produtor rural.
Nos valores de referência está incluso Funrural de 1,5% a ser descontado do produtor
rural
(2) O valor de referência para o “Leite Padrão” corresponde ao valor da matéria-prima
para um volume médio diário de até 100 litros por dia, com 3,00 a 3,5% de gordura,
2,90% a 3,30% de proteína, 200 a 400 mil c/ml de células somáticas e 150.001 a 300
mil ufc/ml de contagem bacteriana.
(3) Visando apoiar políticas de pagamento da matéria-prima leite conforme parâmetros
de qualidade e volume, o Conseleite Mato Grosso do Sul disponibiliza um simulador
para o cálculo de valores de referência para o leite analisado em função do volume
e de seus teores de gordura, proteína, contagem de células somáticas e contagem
bacteriana. O simulador está disponível no seguinte endereço eletrônico:

sistemafamasul.com.br/conseleitems/
Campo Grande, 15 de Maio de 2020.
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