CONJUNTURAL AGROPECUÁRIO
Trigo: A cultura acelera o processo de emissão da
espiga e florescimento, momento este muito suscetível a
geadas, como as que ocorreram no final de semana em boa
parte das regiões produtoras. Nesse sentido as regiões
mais adiantadas de Ijuí e Santa Rosa estão 23% e 32%,
respectivamente, nesta fase. Na média estadual as
lavouras atingem, no momento, 75% em desenvolvimento
vegetativo, 22% em floração e 3% em enchimento de grão.
A formação da geada deixou os produtores apreensivos
com a possibilidade de danos à cultura. Geadas nesta
época costumam causar sérios danos e diminuir
significativamente a produtividade da cultura, mas até o
momento poucos sintomas de danos são observados.
Tecnicamente há necessidade de três a quatro dias para
visualizar os sintomas de possíveis danos às plantas. A
avaliação dos danos será mais fácil e precisa durante as
semanas subsequentes, quando poderão ser mais bem
observados os possíveis prejuízos nas lavouras atingidas.
Até o momento as lavouras apresentam excelente
desenvolvimento, com baixa incidência de doenças e
pragas. Produtores seguem realizando os manejos
adequados que contribuem para a manutenção da boa
qualidade das lavouras até o momento.
Citrus: Na regional de Erechim é intensa a colheita
de laranja da cultivar Valência, sendo que em alguns
municípios a colheita já se aproxima da fase final. As geadas
ocorridas no período provavelmente ocasionaram danos à
cultura que está em fase de brotação e floração, mas tais
estragos ainda não foram quantificados. O preço praticado
é de R$ 0,38 a R$ 0,42/kg da fruta (indústria) tirada na
propriedade. Esta variação se deve a ter ou não sistema de
carregamento (carregador). Preço de fruta para mercado
entre R$ 0,50/kg, porém com dificuldades de
comercialização para variedades umbigo.
Fonte: Emater

NOTÍCIAS AGRÍCOLAS
Dólar inicia setembro em alta: O dólar abriu
em alta nesta segunda-feira (3), primeiro pregão do
mês de setembro, voltando a ser negociado acima de
R$ 4,10, com os investidores de olho na corrida
eleitoral após o início da propaganda dos candidatos
na televisão.
Às 9h47, a moeda norte-americana subia
1,47%, a R$ 4,1320.
Na sexta-feira, o dólar fechou em queda de
1,72%, a R$ 4,0721, acumulando baixa de 0,79% na
semana. No acumulado em agosto, contudo, a moeda
teve alta de 8,49%, o maior avanço mensal desde
setembro de 2015. No ano, a valorização é de 22,89%.
O feriado do Dia do Trabalho nos Estados
Unidos deve enxugar a liquidez nesta sessão,
distorcendo um pouco o mercado, já que poucos
negócios são capazes de influenciar a tendência,
destaca a agência Reuters.
O Banco Central brasileiro realiza nesta sessão
leilão de até 10,9 mil swaps cambiais tradicionais,
equivalentes à venda futura de dólares para rolagem
do vencimento de outubro, no total de US$ 9,801
bilhões. Se mantiver essa oferta diária e vendê-la até o
final do mês, terá feito a rolagem integral.

Fonte: Notícias Agrícolas

Dados Meteorológicos

Previsão do tempo: A chuva dará trégua na região Sul a partir de terça-feira. As temperaturas começam a
subir durante a semana.

Prognóstico Ago/Set/Out: Para o mês de agosto, tendência de predominar precipitações pouco acima
do padrão no nordeste e dentro do padrão nas demais regiões. Para o mês de setembro, são esperadas
precipitações acima do padrão em todo o Estado. Para o mês de outubro a tendência é de ocorrer
precipitação pouco acima do padrão, especialmente nas regiões da metade leste do estado.

Cotações

--- Unifertil ---

Soja (Saco de 60 kg) nos portos em 03/09:
> Paranaguá/PR:

- R$ 92,50

> Rio Grande/RS:

- R$ 92,50

Relação de troca - adubo/produto agrícola
03/09/2018-27/08/2018–AGOSTO 2017

Fonte: Carlos Cogo

ARROZ (04.17.27)

1,86

1,90

1,29

MILHO (05.20.20)

2,12

2,13

2,21

SOJA

(02.20.20)

0,95

0,97

0,80

TRIGO (05.20.20)

1,94

1,96

1,62

Cotações Ano Anterior (04/09/2017)
Soja: R$ 59,06 - Milho: R$ 23,33 - Trigo: R$
32,61 - Feijão: R$ 120,00 - Arroz: R$ 38,17

Fonte: Notícias Agrícolas

Mercado da Soja
Os valores do milho registraram movimentos
distintos entre as regiões acompanhadas pelo Cepea
no encerramento de agosto, influenciados pelas
demandas e ofertas regionais. Enquanto a retração de
produtores ainda elevou as cotações do milho nas
regiões do Centro-Oeste e do Sul, a maior
disponibilidade pressionou os valores no mercado
paulista. Entre 24 e 31 de agosto, o Indicador
ESALQ/BM&FBovespa (Campinas, SP), caiu 1,3%,
fechando R$ 41,10/sc de 60 kg na sexta-feira, 31. No
balanço do mês, no entanto, os preços acumularam
forte elevação. A sustentação veio da retração de
vendedores, diante da menor produtividade e das
incertezas quanto aos fretes. Assim, a média mensal
em agosto foi 10,6% superior à de julho e 54,4% maior
que a de agosto/17, em termos nominais.

Fonte: NotíciasAgrícolas.com.br

Mais ajuste nos gastos e mais ingressos para
exibir um déficit fiscal igual a zero no próximo ano e
garantir o pagamento das dívidas. Estes são os
conceitos básicos dos anúncios de hoje do governo
argentino para chegar a um novo acordo com o Fundo
Monetário Internacional (FMI). O ministro da Fazenda
do país, Nicolás Dujovne, será o encarregado de
explicar as medidas, que ontem foram antecipadas
para as autoridades do Fundo pelo presidente Maurício
Macri e pelo ministro.
A intenção é confirmar a volta dos direitos de
exportação, as chamadas retenciones, mas não apenas
para o campo, como para as exportações em geral. Isso
também retardaria a queda de impostos inclusa na
reforma tributária.
Segundo fontes oficiais, a ideia é que o novo
acordo com o FMI seja anunciado em 10 dias úteis,
antes da terceira semana de setembro. O Governo
argentino considera que não haverá problemas para a
aceitação deste acordo, já que ele está ao encontro do
objetivo principal: chegar ao equilíbrio fiscal.
Fontes do setor agropecuário que participaram
das reuniões com o Governo indicaram que a ideia é
aplicar direitos de exportação de 5% sobre as
exportações de trigo, milho e cevada, hoje extintas. E
aumentariam os direitos de exportação de farelo e óleo
de soja para igualar ao valor do grão, que hoje tem uma
alíquota de 25,5%. Isso tudo somaria uma arrecadação
de US$1,5 bilhões por parte do setor.
Além disso, as exportações industriais e
minerais teriam um direito de exportação de 5% a 10%,
para sinalizar que todos os setores devem contribuir
com a redução do déficit.
Fonte: NotíciasAgrícolas.com.br

Indicadores

