CONJUNTURAL AGROPECUÁRIO
Arroz: Faltando poucas áreas a serem colhidas no
Estado - resta cerca de 1% da área semeada -, os resultados
apontam para uma safra de boa produtividade. Acima dos
7,5 t/ha.
O que continua a preocupar a classe produtiva é o
valor da saca de arroz recebido pelo produtor,
impossibilitando-lhes de fazerem investimentos nas
lavouras. A comercialização permanece lenta, pela maior
oferta e contínua entrada de produto do Paraguai.
Em Pelotas, um dos principais polos de produção e
comercialização de arroz do Estado, de acordo com
informações colhidas na semana junto às indústrias locais,
a saca de 50 kg, está sendo negociado a valores de R$
36,20. Tendência de estabilidade nessa cotação com o
avanço da colheita.
Milho: Cultura em final de colheita no Estado,
restando basicamente às lavouras cultivadas de 2º plantio.
A produtividade das áreas já colhidas permanece ao redor
de 105 sacas por hectare, de boa qualidade. A falta de
chuvas está prejudicando o desenvolvimento da cultura
nos diferentes estágios atuais e poderá reduzir os
rendimentos das áreas não colhidas do 2º plantio.
A comercialização atinge aproximadamente 70%
da safra em andamento. Os negócios andam estáveis, com
os produtores aguardando melhor definição do mercado e
esperando o resultado do desenvolvimento da safrinha
brasileira e das condições da safra americana.
Soja: Cultura basicamente colhida no RS, restando
apenas lavouras ou parte de lavouras pontuais nas regiões
Sul, Campos de Cima da Serra e Fronteira Noroeste.

Produtividade se aproximando das três toneladas por
hectare, obtidas dentro do esperado, mas com
grande variação entre lavouras e épocas de plantio.
A manutenção do preço do produto em patamares
mais elevados possibilita boa rentabilidade. Alguns
produtores aproveitam o bom momento, para fazer
contratos de insumos para a próxima safra,
principalmente de adubo e parte dos tratamentos
fúngicos. Os produtores aguardam preços acima de
R$ 76,00 para comercializarem o grão. Mais de 60%
da safra já foi comercializada. Diferente do ano
passado quando neste mesmo período somente
cerca de 50% estava vendida.

SOJA - CHICAGO
O secretário do Tesouro dos Estados Unidos,
Steven Mnuchin, afirmou neste domingo que o
governo do presidente Donald Trump colocou “em
suspenso” a imposição de tarifas à China, após dias
de negociações entre as partes. Segundo ele, porém,
Trump pode no futuro impor tarifas, caso Pequim
não leve adiante suas promessas. “Conseguimos
progresso muito significativo com a China nas
negociações comerciais”, afirmou Mnuchin, durante
entrevista à emissora Fox News. Segundo ele, foi
fechado um marco, uma estrutura entre as partes,
que incluirá uma redução “significativa” do déficit
comercial americano com a potência asiática.
Fonte: EMATER/Carlos
Cogo/IRGA/NotíciasAgrícolas

Dados Meteorológicos

A previsão é de céu limpo para todas as regiões dos estados de RS e SC para toda a semana.

Cotações

Soja (Saco de 60 kg) nos portos em 21/05:
> Paranaguá/PR:
> Rio Grande/RS:

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

Relação de troca - adubo/produto agrícola
--- Unifertil --21/05/2018 - 14/05/2018– MAIO 2017

ARROZ (04.17.27)

2,04

2,04

1,32

MILHO (05.20.20)

2,04

2,08

2,37

SOJA

(02.20.20)

0,89

0,91

0,86

TRIGO (05.20.20)

1,86

1,94

1,77

Cotações Ano Anterior (22/05/2017)
Soja: R$ 59,80 - Milho: R$ 22,40 - Trigo: R$
30,53 - Feijão: R$ 105,00 - Arroz: R$ 39,23.

Fonte: Notícias Agrícolas

Mercado da Soja
Na BM&F Bovespa, os futuros do milho operam
em campo negativo no pregão desta segunda-feira
(21). Às 12h02 (horário de Brasília), as principais
posições da commodity exibiam perdas entre 0,39% e
1,12%. O vencimento julho/18 era cotado a R$ 43,15 a
saca e o setembro/18 operava a R$ 42,05 a saca.
Os analistas destacam que as cotações
acompanham a queda registrada no câmbio. A moeda
norte-americana registrava forte queda nesta
segunda-feira e operava próximo de 3,7103 na venda,
com perda de 0,78%, às 12h04 (horário de Brasília).
"O dólar voltou a rondar o patamar de R$ 3,70
após o Banco Central reforçar ainda mais a intervenção
no mercado e avisar que poderia ampliar o movimento,
em meio ao cenário externo de pressão no câmbio",
informou a Reuters.
Além disso, a questão climática e a segunda
safra de milho no Brasil permanecem no radar. "Há
previsões de algumas chuvas. O momento é de cautela
com possível volatilidade", reportou a Radar
Investimentos, em seu comentário diário.

Fonte: NotíciasAgrícolas.com.br

O mercado da soja na Bolsa de Chicago registra
uma segunda-feira (21) de fortes altas e vem
intensificando seus ganhos no início da tarde de hoje.
Os contratos mais negociados, por volta de 12h15
(horário de Brasília), subiam cerca de 2%, ou algo entre
20,75 e 22 pontos, com o julho/18 de volta aos US$
10,20 e o agosto/18 sendo cotado a US$ 10,24 por
bushel. Os futuros da commodity repercutem a
'suspensão' da disputa comercial entre China e Estados
Unidos registrado durante este final de semana.
"EUA e China chegaram a uma espécie de
acordo, pois, eles podem até não gostar um do outro,
mas são grandes demais para se ignorarem", diz o
diretor de estratégia agrícola do Commonwealth Bank
da Australia, Tobin Gorey.
Embora as negociações ainda não estejam
finalizadas, os traders receberam com otimismo a
notícia, uma vez que há ainda a informação de que os
EUA querem aumentar de forma expressiva suas
exportações de itens agrícolas para os chineses neste
ano em algo entre 35% e 40%.
"Embora não tenha havido um compromisso
com valores, a China se comprometeu a aumentar as
importações de produtos norte-americanos para aliviar
o desequilíbrio comercial entre os dois países. Em
troca, os dois países se comprometeram, por
enquanto, a não aplicar retaliações", explica o
economista e analista de mercado da Granoeste
Corretora de Cereais, Camilo Motter.
Ainda segundo o executivo, dado o fato de a
China ser uma grande produtora industrial, de fato,as
compras do país deverão aumentar entre as matériasprimas, especialmente os produtos agrícolas.
Fonte: NotíciasAgrícolas.com.br

Indicadores

Eventos

Palestra sobre Corretivos de solo em Venâncio Aires/RS

Treinamento técnico sobre calcário com clientes de
Ilópolis em Visita a Unical de Pantono Grande.

Palestra Técnica em Capão do Cipó/RS na Agrobio.

Palestra sindicato rural de Manoel Viana – DM
Sementes

Treinamento na Cotrijuc em Júlio de Castilhos/RS.

