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Cotação de Preços (18/09/06)

Recortes

GRÃOS (Preço líquido pago ao produtor)
Feijão Carioca1 - R$ 43,00 a 48,00 / sc de 60 kg
Milho2 – R$ 14,00 / sc de 60 kg
Soja2 – R$ 23,00 / sc de 60 kg
HORTALIÇAS3 (Preço líquido pago ao produtor
Alface – R$ 4,00 / cx de 7 kg
Beterraba – R$ 9,00/ cx 20 kg
Cenoura – R$ 15,00 / cx 20 kg
Chuchu – R$ 16,00 / cx 20 kg
Couve Manteiga – R$ 0,50 / (maço 500 g)
Couve Flor – R$ 10,00 / Dz
Mandioca – R$ 7,00 / cx 20 kg
Morango – R$ xxx / caixa (04 cumbucas de 350 g)
Pimentão – Campo R$ 7,00; Estufa R$ 9,00 / cx 12 kg
Repolho – R$ 5,00 / sc 20 kg
Tomate – R$ 9,00 / cx 20 kg

Preço do feijão sobe mesmo com supersafra
Mesmo com uma colheita excelente de feijão, que deverá
totalizar 3,6 milhões de toneladas com o final da terceira
safra no mês que vem, os preços iniciaram trajetória de
recuperação na última semana que pode durar até o início
de 2007. O preço médio, que em março estava em R$ 111
a saca de 60 quilos e recuou até R$ 58,6 em agosto
último, já está em R$ 62 este mês. "Poderá ultrapassar os
R$ 100 em janeiro", disse Élcio Bento, consultor da
Safras & Mercado. Os preços são da Bolsa de Cereais de
São Paulo. A safra de feijão, que termina em outubro,
produziu 3,6 milhões de toneladas e deixou um excedente
de 500 mil de toneladas, já que o consumo doméstico é
de 3,05 milhões de toneladas.
Fonte: Gazeta Mercantil

FRUTICULTURA 3 (Preço líquido pago ao produtor)
Goiaba – R$ 28,00/ cx 20 kg
Maracujá – R$ 1,10 / kg
Tangerina Ponkan – R$ xxx / cx 20 kg
Limão – R$ 30,00 / cx 20 kg
PECUÁRIA

Bovino
Arroba4 – R$ 54,00 Não Rastreado e R$ 56,00
Rastreado
Bezerro 8 a 12 meses (nelore ou anelorados )5
- R$ 320,00- R$ 330,00

Leite
Litro6 – Latão: R$ 0,00 ; Tanque: R$ 0,55

Suíno7 - Vivo
Kg – R$ 2,10

Aves7 – Frango Vivo
Kg – R$ 1,15

Carneiro8
Kg - R$ 3,50 (Borrego) – carcaça R$ 7,00; R$ 2,50
ovelha e carneiro para descarte – carcaça R$ 5,80

Peixe9 (Tilápia) (Preço líquido pago ao produtor)
Kg – R$ 2,50

Avestruz10 – vivo
Kg – R$ 7,00

Produção mundial de milho é estimada em 696 milhões de toneladas
O Conselho Internacional de Grãos (CIG) reviu para cima sua estimativa para a produção mundial
de milho na safra 2006/07. De acordo com a entidade, a colheita deve atingir a marca de 696 milhões de
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toneladas, o que significa um aumento de 4 milhões de toneladas em relação à estimativa realizada em
julho. O volume também é 3 milhões de toneladas maior do que o apurado na safra 2005/06.
A melhora no cenário de abastecimento deve-se ao crescimento das safras nos Estados Unidos e na
China. Os americanos devem colher 278 milhões de toneladas, o que significa um avanço de 3 milhões de
toneladas em relação ao relatório passado. No entanto, o volume indica uma queda de 4,3 milhões de
toneladas em relação à safra 2005/06. Já os chineses devem produzir 140 milhões de toneladas, mesmo
patamar da safra passada, mas 3 milhões de toneladas maior do que a estimativa divulgada na safra
passada.
Já os estoques de passagem devem encerrar o ciclo 2006/07 em 100 milhões de toneladas, 6
milhões acima do que o CIG previa no mês passado. No entanto, o volume ainda é 26 milhões de toneladas
menor do que o estimado para a safra 2005/06. De acordo com a entidade, apesar da melhora nas
projeções, trata-se dos menores níveis desde o biênio 1983-1984.
Fonte: Dow Jones

