CONJUNTURAL AGROPECUÁRIO
Trigo: Com a predominância de dias ensolarados, a
retirada do trigo da lavoura se deu de forma rápida,
atingindo o processo de colheita em praticamente toda a
área implantada, à exceção das lavouras cultivadas na
região Serrana e em algumas outras áreas pontuais. A
produtividade continua sendo aquém do esperado, ficando
em torno de 2,2 e 3,3 t/ha de qualidade regular, com PH
médio em torno de 75. Mesmo com baixo PH, em muitas
regiões o produto não teve redução da sua qualidade
farinácea, pois apresenta-se com boa força para expandir a
massa (força W). Há muitos pedidos de Proagro em razão
das perdas ocorridas. O mercado se encontra lento; os
triticultores acreditam na alta dos preços, para isso
seguram o trigo, preferindo ofertar o milho e a soja nesse
momento.
Arroz: Com a intensificação da semeadura no
Estado, o plantio está praticamente finalizado em todos os
municípios, com a exceção de áreas pontuais e, em alguma
área da região Central. O clima favoreceu a germinação e
emergência dos grãos. Também ocorrem a aplicação de
herbicidas pré e pós-emergentes e o início da irrigação.
Na região Sul, houve um pequeno aumento na área
implantada de 1,5% sobre a estimativa inicial.
Milho: Semeadura em evolução, se aproximando
de finalização do primeiro plantio, com cerca de 89% já
implantada. Em algumas regiões (em especial a Fronteira
Noroeste e Missões) será implantado o restante das áreas
a partir de janeiro de 2019 (segundo plantio), ainda dentro
do zoneamento agroclimático, considerado pelos
produtores como milho “safrinha”.

Fonte: Emater

Soja: Os trabalhos de semeadura estão
chegando ao final, faltando aproximadamente 13% da
área destinada à soja no Estado. As lavouras que estão
sendo implantadas por último localizam-se nas áreas
de resteva de trigo, painço e no pós-colheita do milho.
As lavouras a campo estão com bom stand, com
germinação satisfatória das sementes, beneficiada
pelas chuvas ocorridas nos últimos dias. Nas áreas
mais fortes de concentração de lavouras, a opção é
pelo grupo de espécies com maturação precoce e pelo
aumento do espaçamento entre as linhas (50 cm)
visando tornar mais eficiente a ação dos fungicidas.

SOJA - CHICAGO
Após meses de espera a especulações, o
aguardado jantar entre Donald Trump e xi Jinping
aconteceu durante a reunião do G20 e parece ter dado
uma sinalização positiva para a soja, segundo
informações de agências internacionais. A expectativa
dos especialistas é que o resultado do encontro possa
dar uma "sacudida positiva" nos preços da oleaginosa.
Em um comunicado divulgado no fim da noite
de ontem, após o jantar, a Casa Branca informou que a
China começará a comprar produtos agrícolas norteamericanos "imediatamente". O anúncio foi recebido
com otimismo e, segundo analistas, representa um
avanço significativo em um caminho para começar a
dar fim na guerra comercial.

Fonte: NotíciasAgrícolas

Dados Meteorológicos

Previsão do tempo: Não há previsão de chuva para essa semana para os estados do Rio Grande do Sul e
Santa Catarina.

Prognóstico Out/Nov/Dez: Para o mês de outubro precipitações dentro do padrão no oeste e noroeste
e acima nas demais áreas. Para os meses de novembro e dezembro são esperadas precipitações acima
do padrão climatológico em todas as regiões, com destaque para a parte oeste do Estado.

Cotações

--- Unifertil --Soja (Saco de 60 kg) nos portos em 03/12:
> Paranaguá/PR:

- R$ 83,00

> Rio Grande/RS:

- R$ 84,50
Fonte: Carlos Cogo

Relação de troca - adubo/produto agrícola
03/12/2018 -26/11/2018 – Dezembro 2017

ARROZ (04.17.27)

1,94

1,94

1,59

MILHO (05.20.20)

2,19

2,19

2,09

SOJA

(02.20.20)

0,99

0,99

0,83

TRIGO (05.20.20)

1,96

1,96

1,89

Cotações Ano Anterior (04/12/2017)
Soja: R$ 63,75 - Milho: R$ 27,00 - Trigo: R$
29,83 - Feijão: R$ 115,00 - Arroz: R$ 35,94.

Fonte: Notícias Agrícolas

Mercado da Soja
Os preços do milho negociados na Bolsa de
Chicago (CBOT) seguem a tendência apresentada pela
manhã e apresentam alta durante o pregão desta
segunda-feira (03). Por volta das 11h44 (horário de
Brasília), os valores registravam elevação entre 4 e 4,75
pontos. A cotação para dezembro/18 operava a US$
3,71 por bushel e o março/19 trabalhava a US$ 3,81 por
bushel.
As flutuações positivas seguem a tendência
imposta pela cotação da soja após as sinalizações do
acordo entre China e Estados Unidos na reunião do G20
neste final de semana. Segundo a Reuters
Internacional, traders chineses disseram que a China
precisará abandonar suas altas tarifas impostas a uma
série de produtos agrícolas norte-americanos no início
deste ano, antes de poder cumprir sua promessa de
comprar uma quantidade "muito substancial" de
produtos norte-americanos.

Fonte: NotíciasAgrícolas.com.br

Ainda refletindo a trégua proposta por Donald
Trump e Xi Jinping após seu encontro na reunião do
G20 no último final de semana, os preços da soja
continuam a trabalhar em campo positivo na Bolsa d
Chicago na sessão desta segunda-feira (3).
Os futuros da oleaginosa, por volta de 13h30
(horário de Brasília), subiam entre 16,75 e 17,50
pontos, com o janeiro/19 valendo US$ 9,12 e o
maio/19, US$ 9,37 por bushel. Mais cedo, as altas
passavam de 2% e o maio chegou a bater nos US$ 9,40.
Como explicou o economista e analista de
mercado Camilo Motter, da Granoeste Corretora de
Cereais, "o mercado trabalha agora um pouco mais de
otimismo sobre a possibilidade de um acordo, porém,
ainda ao sabor das próximas negociações, que vão
continuar acontecendo".
Um acordo, afinal, ainda não foi firmado entre
China e Estados Unidos, e os efeitos dessa trégua de 90
dias ainda estão sendo avaliados. Até este momento,
portanto, embora o anúncio desse consenso entre os
líderes seja importante, ainda não muda a situação
atual e que já se estende desde meados de maio.
A tarifação de 25% da China sobre a soja norteamericana continua e, portanto, como explicam os
especialistas, ainda "não há soja mais barata para a
China vinda dos Estados Unidos". E a demanda
permanece forte e focada, por parte da nação asiática,
focada no Brasil.

Fonte: NotíciasAgrícolas.com.br

Indicadores

Eventos

A Unifertil foi patrocinadora do evento “Só para
mulheres” realizado pela Coperacel, onde o objetivo
é Confraternizar, reunir amigas e parceiras e celebrar
a vida e conquistas. A iniciativa celebra a presença
feminina no mercado de trabalho e suas conquistas
frente a uma cultura masculina. Quebras de
paradigma, evolução e transformação marcam a
trajetória de muitas mulheres, mas ainda há muito
avanços a alcançar. A atuação feminina em Campos
Novos está muito bem representada por mulheres de
garra e força.

A Unifertil também participou do Dia de Negócios
no Comercial Tipuanas em Vera Cruz/RS.

