CONJUNTURAL AGROPECUÁRIO
Trigo: O retorno das chuvas nas principais regiões
produtoras do grão propiciou o avanço significativo na
implantação da cultura no Estado. Na região de Ijuí, por
exemplo, o plantio está muito avançado em relação ao
mesmo período do ano anterior, quando pesadas chuvas
impediam a normalidade dos trabalhos, atrasando o
processo. Nessa região, no momento o percentual alcança
pouco mais de 50% do previsto para esta safra de 2018. Na
região de Santa Rosa, também importante produtora, a
evolução do plantio segue a contento e atinge metade da
área prevista para 2018. Em termos estaduais, o percentual
é estimado em 30% para esta semana, ficando dentro da
média dos últimos anos que é de 33% para o período, e
implantando a cultura dentro do período recomendado. As
lavouras semeadas apresentam excelente emergência,
com uniformidade de stand e desenvolvimento inicial
rápido.
Cebola: As condições climáticas na região Serrana
foram favoráveis ao desenvolvimento e manutenção da
sanidade das mudas das variedades precoces. Sementeiras
das tardias, principalmente da Crioula, iniciam a
emergência das plântulas, demonstrando bom estande e
uniformidade. A procura por sementes vem confirmando a
tendência de acréscimo na área a ser cultivada. Resta saber
se essas sementes se converterão em mudas aptas ao
transplantio, pois o período de sementeira é longo, e as
mudas são mais suscetíveis aos fatores climáticos e de
fitossanidade. São iniciados o transplantio das variedades
precoces e a preparação dos canteiros para as tardias, com
a incorporação de adubos orgânicos.
Fonte: Emater

NOTÍCIAS AGRÍCOLAS
Clima RS: A segunda-feira (11) começou com
chuvas e trovoadas no Rio Grande do Sul,
especialmente na região de fronteira com o Uruguai.
As instabilidades iniciaram na noite de ontem (10),
associadas a uma área de baixa pressão atmosférica, e
já trouxeram temporais a partir do estado gaúcho.
Chama a atenção as intensas rajadas de vento
registradas entre ontem e hoje no estado: foram
92,5km/h em Canela, 87,8km/h em São José dos
Ausentes, 80,6km/h em Serafina Corrêa, 77,8km/h em
Soledade, 74,5km/h em Teutônia e 72,4km/h em Santa
Maria. Os dados são do Instituto Nacional de
Meteorologia (INMET). Até o fim do dia esta área de
baixa pressão dá origem a uma frente fria sobre a
Região Sul e os temporais percorrem todo o estado
gaúcho a partir do sul e da fronteira oeste.
Dólar: O dólar operava com leves oscilações
ante o real nesta segunda-feira, após o Banco Central
anunciar intervenção no mercado, ofuscando a
influência externa e a tentativa de correção ao tombo
de mais de 5 por cento da última sessão. Às 10:35, o
dólar avançava 0,29 por cento, a 3,7174 reais na venda,
depois de despencar 5,59 por cento na sexta-feira,
maior queda em quase 10 anos.Na máxima do dia, a
moeda norte-americana foi a 3,7309 reais e, na
mínima, a 3,6932 reais. O dólar futuro tinha baixa de
cerca de 0,20 por cento.

Fonte: Notícias Agrícolas

Dados Meteorológicos

Previsão do tempo: O início da semana é marcado pela chuva em praticamente em todo o estado. A partir
de quarta-feira a previsão é de céu limpo tanto para o RS quanto par SC.

Prognóstico Jun/Jul/Ago: Para o mês de junho, tendência de predominar precipitações pouco abaixo do
padrão na maior parte do Estado, exceto no oeste e noroeste onde deve ficar dentro do padrão. O
prognóstico para as temperaturas mínimas indica, para o mês de valores mensais predominando pouco
abaixo do padrão no norte e nordeste e dentro nas demais regiões. Já para as temperaturas máximas
o modelo indica para os meses de junho e julho, temperaturas médias mensais pouco acima do padrão,
especialmente nas regiões oeste, sul e centro do Estado.

Cotações

Soja (Saco de 60 kg) nos portos em 04/06:
> Paranaguá/PR:
> Rio Grande/RS:

- R$ 86,50
- R$ 85,50
Fonte: Carlos Cogo

Relação de troca - adubo/produto agrícola
--- Unifertil --11/06/2018 - 04/06/2018– JUNHO 2017

ARROZ (04.17.27)

1,92

2,02

1,33

MILHO (05.20.20)

1,95

1,98

2,30

SOJA

(02.20.20)

0,92

0,92

0,85

TRIGO (05.20.20)

1,76

1,82

1,67

Cotações Ano Anterior (12/06/2017)
Soja: R$ 59,35 - Milho: R$ 22,50 - Trigo: R$
31,14 - Feijão: R$ 120,00 - Arroz: R$ 39,23.

Fonte: Notícias Agrícolas

Mercado da Soja
A colheita da segunda safra de milho já
começou em Mato Grosso. Mas no Paraná, ainda não.
Veja a situação nos dois estados, que são os maiores
produtores do Brasil.
O pesadelo dos produtores da região oeste
do Paraná começou quando a soja demorou a sair do
campo. O atraso na colheita fez com que o milho
passasse do período ideal para ser plantado. As
lavouras ainda ficaram um mês inteiro sem receber
chuva, prejudicando o desenvolvimento das espigas.
Depois de tantos dias de seca, a chuva veio,
mas trouxe junto uma outra dor de cabeça para os
produtores: ventos fortes, de quase 100 km/h,
derrubaram boa parte da plantação.

Fonte: NotíciasAgrícolas.com.br

Durante o pregão desta segunda-feira (11), os
futuros da soja negociados na Bolsa de Chicago (CBOT)
ampliaram as perdas. Perto das 11h48 (horário de
Brasília), as principais posições da commodity exibiam
quedas de mais de 11 pontos, uma desvalorização
acima de 1%. O julho/18 era cotado a US$ 9,57 por
bushel, enquanto o agosto/18 operava a US$ 9,63 por
bushel. O novembro/18 era negociado a US$ 9,78 por
bushel.
As cotações recuam diante das condições
climáticas favoráveis no Meio-Oeste americano,
reportam as agências internacionais. "A precipitação é
esperada em partes de Iowa e Nebraska ao longo dessa
semana, juntamente com altas temperaturas, o que
deve ajudar as plantações recém-emergidas",
informou o site internacional Agriculture.com.
E, diante das chuvas já registradas no cinturão
de produção, os traders esperam a continuidade das
boas condições das lavouras. Na semana anterior,
cerca de 75% das lavouras americanas de soja
apresentavam boas ou excelentes condições,
conforme boletim do USDA (Departamento de
Agricultura dos Estados Unidos).

Fonte: NotíciasAgrícolas.com.br

Indicadores

