CONJUNTURAL AGROPECUÁRIO
Milho: A umidade do solo em demasia
desfavoreceu o andamento do plantio, prejudicando um
avanço mais efetivo do percentual semeado, que no
momento se estima em 47% da área. Lavouras plantadas
recentemente
apresentam
boa
emergência
e
desenvolvimento inicial adequado, com poucas delas
necessitando controle em relação ao ataque de lagartas.
Nas semeadas há mais tempo, segue aplicação de
adubação nitrogenada em cobertura e de herbicidas para
controle de invasoras.
Feijão 1ª safra: Produtores continuam
implantando as lavouras em todo o Estado, já alcançando
cerca de 52% da área prevista. A fase é de germinação e
desenvolvimento vegetativo. Os agricultores também já
estão realizando a adubação nitrogenada em cobertura nas
primeiras lavouras semeadas. O período foi favorável
quanto à temperatura e boa umidade no solo; tais
condições beneficiaram a cultura, que apresenta boa
sanidade. Até o momento, há pouca presença de pragas e
doenças,
não
sendo
necessários
tratamentos
fitossanitários nas lavouras. Na região Centro-Serra, as
lavouras semeadas apresentam boa germinação e
emergência, além de ótimo estande de plantas; o clima
mais seco nas semanas anteriores favoreceu essas fases.
Trigo: O clima adverso dos últimos dias, com
chuvas intensas acompanhadas de granizo e ventos fortes,
causou acamamento das plantas em diversas lavouras. No
Noroeste do Estado, segundo relato de técnicos dessa
região, há várias áreas afetadas, fato que deverá trazer
prejuízo aos triticultores afetados. No momento, é
prematura qualquer inferência sobre o impacto que esses
eventos recentes poderão trazer para a produção total
esperada para o Estado.

Fonte: Emater

NOTÍCIAS AGRÍCOLAS
Previsão do tempo para o Brasil:
A circulação de umidade em diversos níveis da
atmosfera forma grandes áreas de instabilidade sobre
o centro-sul do país nesta segunda-feira. Há condições
para chuva de até forte intensidade em todo o Sul, em
SP, nas áreas do sul de MG e no RJ. Pancadas de chuva,
mas com fraca intensidade também no ES e leste e
oeste de MG. Chuva passageira no leste do Nordeste e
no sul do MA. Calor e pancadas de chuva no CentroOeste e na maior parte do Norte do país.
Arábia Saudita deve retomar compra de carne
do Brasil:
O Ministério da Agricultura informou que a
Arábia Saudita abriu seu mercado para o mel
produzido no Brasil e acertou a retomada das
importações de carne. Em nota, o secretário de Defesa
Agropecuária, Luis Rangel, disse que, durante reunião
no Ministério da Agricultura do país, foram fechados
os últimos detalhes dos certificados zoosanitários
internacionais relativos à exportação de gado vivo.
"É um mercado interessante, que importa de
diversas origens cerca de 7 milhões de animais por
ano", disse o secretário. De acordo com Rangel, missão
da Arábia Saudita no Brasil neste mês verifica não só
garantias sanitárias às exportações, mas também as
características do abate halal, abate religioso que tem
uma exigência complementar sanitária.

Fonte: Notícias Agrícolas

Dados Meteorológicos

Previsão do tempo: A segunda semana de outubro inicia com tempo seco, porém com previsão de
possibilidade de altos volumes de precipitações já nesta segunda- feira estendendo-se até a quarta- feira.
Ao fim da semana a chuva cessa, mas a nebulosidade se mantém.

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 08/10:
> Paranaguá/PR:

- R$ 93,50

> Rio Grande/RS:

- R$ 94,50
Fonte: Carlos Cogo

08/10/2018 09h00min
DÓLAR (PTAX) venda
3,751
Venc. Soja Bolsa de Fechamento
R$/ 60
Chicago - Pregão
(US$ /
kg
Diurno
Bushel)
nov-18
8,68
71,78
jan-19
8,81
72,85
mar-19
8,92
73,76
Venc. Soja BM&F Fechamento
R$/ 60
Pregão Regular
(US$ / 60 kg)
kg
0,00
Fonte: Notícias Agrícolas

Relação de troca - adubo/produto agrícola
08/10/2018 - 02/10/2018–Outubro 2017

ARROZ (04.17.27)

1,82

1,86

1,53

MILHO (05.20.20)

2,03

2,10

2,15

SOJA

(02.20.20)

0,90

0,93

0,87

TRIGO (05.20.20)

1,88

1,96

1,77

Cotações Ano Anterior (09/10/2017)
Soja: R$ 59,44 - Milho: R$ 25,31 - Trigo: R$
30,80 - Feijão: R$ 120,00 - Arroz: R$ 36,33

Mercado da Soja
Na
avaliação
da
T&F
Consultoria
Agroeconômica, os preços do milho no mercado
brasileiro podem até parar de cair, mas tem poucas
chances de voltar ao alto patamar anterior. De acordo
com o analista Luiz Fernando Pacheco, a retração dos
vendedores poderá estancar a queda livre nas
cotações. “Dizemos ‘poderá’, porque a intenção deles
realmente é esta, de criar escassez no mercado para
ver se o preço volta a subir. Mas, há algo que eles não
podem esconder, que são os estoques. Como vimos
dizendo há bastante tempo, quanto menos eles
venderem, mais aumentam os estoques”, explica o
especialista. Isso porque, justifica ele, toda a safrinha
já foi colhida e a quantidade do milho é conhecida: “Ela
já era alta, mas foi aumentado consideravelmente pela
queda do volume das exportações, projetadas
inicialmente para 30 MT e agora aceitas como 20MT.
“A menos que segurem os estoques de uma
safra para outra (e, com isto, só aumentarão ainda mais
estes estoques, porque a safra de verão está chegando
daqui há dois meses) ou que ocorra uma catástrofe
climática com a safra de verão (que não é impossível,
dados os prognósticos de falta de chuva no período de
outubro a dezembro, como mostramos abaixo) os
preços têm pouca chance de subir novamente”,
assinala.

Fonte: Agrolink.com.br

Os preços da soja iniciam a semana operando
com estabilidade na Bolsa de Chicago e, no pregão
desta segunda-feira (8) testam ligeiras baixas de pouco
mais de 1 ponto entre os principais contratos. O
vencimento novembro/18, que ainda é o mais
negociado neste momento, tinha US$ 8,67, enquanto
o maio/19, referência para a nova safra brasileira, valia
US$ 9,04 por bushel.
De acordo com informações de consultorias
internacionais, o mercado ainda trabalha com atenção
ao clima nos Estados Unidos e ao excesso de chuvas
que vem atrapalhando os trabalhos de colheita no Corn
Belt, ao mesmo tempo em que se ajusta ao novo
boletim mensal de oferta e demanda do USDA
(Departamento de Agricultura dos Estados Unidos),
que será reportado na quinta-feira (11).
"O final de semana foi de chuvas intensas no
Meio-Oeste americano, aumentando as preocupações
com as lavouras de soja e milho. Os campos, por conta
do clima, já mostram alguns sinais de perda de
qualidade. A soja está mais suscetível aos danos nesse
momento, com essas chuvas prolongadas e
temperaturas mais frias", dizem os analistas da
consultoria internacional Allendale, Inc.
O USDA traz, no fim do dia de hoje, seu novo
reporte semanal de acompanhamento de safras, onde
atualiza a evolução da colheita e as condições das
lavouras norte-americanas. Outro boletim chega com
os dados dos embarques semanais de grãos dos EUA.

Fonte: NotíciasAgrícolas.com.br
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