CONJUNTURAL AGROPECUÁRIO
Trigo: As lavouras começam a entrar de forma
acelerada na fase de maturação, sendo que 1% da área
cultivada nesta safra já foi colhida. Estas primeiras áreas já
colhidas se localizam principalmente nas regiões de Santa
Rosa e Frederico Westphalen e apresentaram
produtividades que variam entre 2,8 mil e três mil quilos
por hectare, com boa qualidade. Nas lavouras em fase de
enchimento de grão, os trabalhos de campo se concentram
na aplicação de fungicidas visando proteger as espigas de
infecções de septoria e giberella e de inseticidas protetores
do pulgão da espiga.
Milho: As chuvas fortes e a ocorrência de granizo,
registradas no início deste mês de outubro, não
provocaram danos significativos para a cultura como um
todo, embora algumas lavouras apresentem redução do
potencial produtivo, principalmente nos locais onde houve
queda de granizo com maior intensidade. Essas mesmas
intempéries têm causado atraso na implantação das
lavouras em algumas áreas específicas e localizadas.
Porém, o percentual de plantio atingido no momento, em
nível estadual, se aproxima da média dos últimos anos, que
é de 50% para esta época. De maneira geral as lavouras
apresentam bom desenvolvimento, e a germinação das
sementes nas áreas plantadas recentemente tem sido
acelerada com a manutenção das temperaturas mais
elevadas.
Feijão 1ª safra: A evolução na semana se mostrou
lenta na implantação da cultura no Estado em decorrência
de a umidade do solo estar acima da ideal para a operação.
Os agricultores do Baixo Vale do Rio Pardo iniciam a
realização da adubação nitrogenada em cobertura nas
primeiras lavouras semeadas. Na região Centro-Serra as
áreas semeadas apresentam boa germinação e
emergência, com ótimo estande de plantas.
Fonte: Emater

NOTÍCIAS AGRÍCOLAS
Índices acionários chineses ampliam perdas
com diminuição da confiança: Após uma semana de
quedas, os índices acionários chineses não mostraram
sinais de recuperação nesta segunda-feira, com os
investidores aguardando medidas mais concretas das
autoridades para sustentar a economia. O índice de
Xangai teve queda de 1,49 por cento.
O índice CSI300, que reúne as maiores
companhias listadas em Xangai e Shenzhen, recuou 1,4
por cento, com seu subíndice do setor financeiro
registrando queda de 1,37 por cento.
O recuo aconteceu após uma semana de
quedas que levaram o índice de Xangai a níveis que não
eram vistos desde 2014.
Embora as vendas generalizadas da semana
passada tenham sido impulsionadas por turbulências
em Wall Street, a permanência do movimento nas
ações de grandes empresas da China esta semana
mostra que os investidores chineses têm pouca
confiança na disposição do governo em sustentar o
mercado, disse um operador em Pequim.
"A mensagem do banco central tem sido muito
positiva", disse ele. "No entanto, os mercados estão
esperando por ação, não palavras, para apoiar as
empresas".
O corte de 1 ponto percentual que o Banco do
Povo da China realizou nos compulsórios, anunciado
pelo banco central em 7 de outubro, entrou em vigor
nesta segunda-feira, reduzindo a pressão sobre o iuan.
Mas isso não bastou para restaurar a confiança nas
ações, disse o operador.

Fonte: Notícias Agrícolas

Dados Meteorológicos

Previsão do tempo: A chuva dará uma trégua nessa semana. Na quinta-feira, volta a chover mas já na sexta
a chuva para, retornando no domingo.

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

Soja (Saco de 60 kg) nos portos em 15/10:
> Paranaguá/PR:

- R$ 90,50

> Rio Grande/RS:

- R$ 92,50

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

Fonte: Carlos Cogo

ARROZ (04.17.27)

1,79

1,82

1,53

MILHO (05.20.20)

2,05

2,03

2,15

SOJA

(02.20.20)

0,92

0,90

0,87

TRIGO (05.20.20)

1,92

1,88

1,77

Cotações Ano Anterior (16/10/2017)
Soja: R$ 60,75 - Milho: R$ 25,50 - Trigo: R$
30,80 - Feijão: R$ 120,00 - Arroz: R$ 35,33
Fonte: Notícias Agrícolas

Mercado da Soja
Os futuros do milho têm um início de semana
estável na Bolsa de Chicago. As cotações do cereal, por
volta de 9h30 (horário de Brasília), perdiam menos de
1 ponto entre os principais vencimentos e o
dezembro/18 era cotado a US$ 3,73 por bushel.
Depois de duas sessões de altas intensas, o
mercado passa por uma ligeira correção técnica, mas
segue de olho em seus fundamentos. E nesta semana,
um dos mais importantes é o quadro climático no
Meio-Oeste americano.
"O mercado de grão vai monitorar as previsões
climáticas nesta semana para saber se a colheita nos
Estados Unidos consegue retomar seu ritmo mais forte.
Por hora, janela para a colheita ainda se mostra
confortável", explicam os analistas da consultoria
internacional Allendale, Inc.
E segundo informações da Reuters
Internacional, há um tempo mais seco sendo esperado
para a segunda metade desse mês de outubro, porém,
as chuvas intensas da última semana podem ter
prejudicado algumas lavouras no Corn Belt.
No fim da tarde, após o fechamento dos
negócios em Chicago, o USDA (Departamento de
Agricultura dos Estados Unidos) traz seu novo reporte
semanal de acompanhamento de safras e atualiza o
índice de lavouras colhidas até o último domingo (14)
nos EUA.
Ainda nesta segunda, serão atualizados
também os dados dos embarques semanais, os quais
podem mexer com o mercado.
Fonte: NotíciasAgrícolas.com.br

A forte queda do dólar frente ao Real
pressionou os valores domésticos da soja, mas a baixa
disponibilidade doméstica limitou o movimento de
queda. Grande parte dos produtores consultados pelo
Cepea, que se mostra capitalizada e com pouco volume
disponível para venda, se ausentou das
comercializações – esses agentes direcionam as
atenções ao avanço do semeio no Brasil e também à
colheita nos Estados Unidos. Do lado da demanda, a
procura por soja, especialmente para exportação, está
firme, mas a liquidez é baixa, em decorrência da
retração vendedora. Entre 5 e 11 de outubro, o
Indicador ESALQ/BM&FBovespa da soja Paranaguá
(PR) recuou 3,3%, a R$ 90,98/saca de 60 kg na quinta.
No mesmo comparativo, o Indicador CEPEA/ESALQ
Paraná caiu 4,2%, a R$ 83,89/sc de 60 kg no dia 11.

Fonte: NotíciasAgrícolas.com.br
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