CONJUNTURAL AGROPECUÁRIO
Trigo: Com o tempo transcorrendo sem a
ocorrência de chuvas, muitos agricultores têm aproveitado
o período para reformar terraços, subsolar áreas
compactadas e aplicar calcário. Todavia, em alguns
munícipios a prática foi suspensa em função da
indisponibilidade de insumos devido à greve dos
caminhoneiros. Segundo produtores e técnicos, alguns
produtores relatam a falta de produtos para a continuidade
dos trabalhos, levando alguns deles a paralisarem o plantio
ou mesmo a efetuá-lo sem aplicação imediata de adubo.
Nesse sentido, e comparada com a média dos últimos anos,
a área semeada está defasada. No momento o percentual
não ultrapassa 5%, quando o normal para a época deveria
alcançar 12%.
Cevada: Mesmo com área infinitamente menor do
que a do trigo no Estado, muitos produtores deram
prioridade à cevada em relação ao trigo para a semeadura
das áreas de destino, em razão dos contratos com
empresas de bebidas/maltarias.
Alho: Os alhicultores da região da Serra seguem
muito preocupados com a situação da cultura, que
praticamente não mudou nas últimas semanas. Isso pelo
fato de que é cada vez mais exíguo o período para a tomada
de decisões quanto à futura safra. Temas como área a ser
cultivada e nível tecnológico a ser implementado são as
duas principais dúvidas dos produtores. Bulbos-semente
em período de vernalização; variedades precoces em
implantação das lavouras. Os valores oferecidos pelo
mercado não cobrem o custo de produção dos bulbos da
safra pretérita.
Fonte: Emater

NOTÍCIAS AGRÍCOLAS
Frente fria: O frio voltou a tomar conta de
várias regiões do Brasil nos últimos dias. Uma delas, a
Centro-Oeste, característica pelas altas temperaturas.
No final de semana, uma nova frente fria avançou pelo
Centro-Sul e sua massa de ar polar conseguiu entrar
em parte da região que é umas mais importantes
produtoras de grãos do país, com queda de
temperatura em todo o Mato Grosso do Sul e áreas do
Mato Grosso. "O contraste térmico entre o ar frio
trazido pela massa polar e o ar quente que estava
sobre o Centro-Oeste favoreceu a formação de muitas
nuvens em parte da região", noticiou a Climatempo.
Na manhã de domingo, por exemplo, praticamente
todo o Mato Grosso do Sul teve temperaturas abaixo
de 15ºC, inclusive na capital Campo Grande. Enquanto
que no Sul e Sudoeste de Mato Grosso, as
temperaturas ficaram entre 14°C e 16°C.
Combustível: Com o fim da greve dos
caminhoneiros –que resultou em desconto de R$
0,46 no litro do óleo diesel– e a normalização do
abastecimento de combustíveis, o comando do
Congresso não vislumbra um cenário de queda de
preços de gasolina, etanol e gás de cozinha. Em
Brasília, o litro da gasolina é vendido à população por
aproximadamente R$ 5 nos postos. O botijão de gás
chega a R$ 80. Para os presidentes do Senado, Eunício
Oliveira (MDB-CE), e da Câmara, Rodrigo Maia (DEMRJ), a margem de manobra orçamentária é muito
pequena para o governo atuar na redução do patamar.

Fonte: Notícias Agrícolas

Dados Meteorológicos

Previsão do tempo: A chuva volta a aparecer na terça-feira em todo o estado de Santa Catarina e nas regiões
Nordeste Noroeste, Metropolitana e Sudeste do Rio Grande do Sul. De quarta até sábado a chuva para,
retornando no domingo.

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$ 87,50
- R$ 86,50
Fonte: Carlos Cogo

Relação de troca - adubo/produto agrícola
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ARROZ (04.17.27)

2,02

2,02

1,33

MILHO (05.20.20)

1,98

2,03

2,30

SOJA

(02.20.20)

0,92

0,90

0,85

TRIGO (05.20.20)

1,82

1,82

1,67

Cotações Ano Anterior (05/06/2017)
Soja: R$ 57,50 - Milho: R$ 22,50 - Trigo: R$
30,83 - Feijão: R$ 120,00 - Arroz: R$ 39,23.

Fonte: Notícias Agrícolas

Mercado da Soja
Os futuros do milho negociados na Bolsa de
Chicago (CBOT) ampliaram as perdas durante o pregão
desta segunda-feira. Às 12h51 (horário de Brasília), os
vencimentos da commodity exibiam quedas entre 7,75
e 8,75 pontos. O julho/18 operava a US$ 3,82 por
bushel, enquanto o setembro/18 trabalhava a US$ 3,92
por bushel.
As cotações recuaram e já atingiram o nível
mais baixo desde meados de abril, conforme dados
reportados pela Reuters internacional. A queda é
decorrente da perspectiva de clima favorável nos
EUA."Os preços do milho estão sendo arrastados pelas
perspectivas de uma colheita abundante no país em
meio ao clima favorável crescente, informou a agência
de notícias.
Até a semana anterior, cerca de 79% das
lavouras cultivadas apresentavam boas ou excelentes
condições, conforme dados do USDA (Departamento
de Agricultura dos Estados Unidos). O plantio já estava
completo em 92% da área esperada para essa
temporada. As informações serão atualizadas no final
da tarde desta segunda-feira

Fonte: NotíciasAgrícolas.com.br

A semana começa com o mercado
internacional da soja sentindo o peso das novas
tensões comerciais entre China e Estados Unidos. Na
Bolsa de Chicago, as cotações perdiam mais de 10
pontos no pregão desta segunda-feira (4), voltando a
se aproximar dos US$ 10,00 por bushel.
"Depois de uma trégua, negociada há duas
semanas, as tensões voltaram a dominar o cenário,
com a determinação norte-americana de taxar
produtos importados de diversos países, sobretudo da
China.
Com a trégua, algumas negociações com soja
voltaram a acontecer; porém, novas operações
voltaram a ficar ameaçadas", explica o economista e
analista de mercado da Granoeste Corretora de
Cereais, Camilo Motter.
No Brasil, diferente do que houve na primeira
vez em que as notícias da disputa comercial entre
chineses e americanos fez com que os prêmios
explodissem no mercado interno, a movimentação dos
indicativos dá início à semana com moderação. Tanto
os prêmios, quanto as referências para a soja nos
portos se mostram mais retraídas, segundo relata o
consultor de mercado Vlamir Brandalizze, da
Brandalizze Consulting.

Fonte: NotíciasAgrícolas.com.br
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