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Economista afirma que alta do preço do feijão já passou 
Argemiro Brum fala sobre o mercado dos principais produtos agrícolas 

Brasil Rural 

No AR em 16/04/2019 - 06:17 

Terça-feira é dia de Mercado e Cotações e Argemiro Brum, professor da Universidade Regional do 
Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul - Unijuí fala sobre os preços do arroz, feijão, soja, milhos e 
o mercado das carnes. 

 

Os preços do arroz estão melhorando e a CONAB  já confirmou que a safra ficará em 10,6 millhões de 
toneladas. Até o meio do ano, o saco deve chegar a R$ 45,00. A média gaúcha fechou em R$ 41,00 e R$ 
42,00, saco de 50 kg. O Saco de 60kg em Sorriso-MT fechou em R$ 48,00. 

Para o feijão, os produtores comemoram as chuvas, o que ajuda no desenvolvimento das lavouras. Dessa 
forma, os preços do feijão acabaram recuando:  

"Aqueles altos preços que identificamos em um determinado momento em semanas 
anteriores passaram e o mercado está com preços mais estáveis e dentro de uma certa 
normalidade", afirma. 

  

O saco de 60kg do feijão carioca em Goiás ficou entre R$180,00 e R$190,00. O Feijão preto ficou entre R$ 
140,00 e R$ 180,00 na parte sul brasileira. 

O mercado das carnes, segundo pesquisa da Esalq, acumulou alta de 3,32% e a carcaça registrou 
desvalorização de 1,4%. A média do boi gordo fechou em R$ 157,81. 

Nesta ultima semana, o frango teve valorização de 14,5% em São Paulo e  o quilo vivo fechou em R$ 3,55. Já 
no no Rio Grande do Sul ficou em R$ 3,00.  

O Brasil Rural vai ao ar, de segunda a sexta-feira, às 5h, pelas rádios Nacional AM Brasília e Nacional AM Rio; 
sábado, às 5h, pela Rádio Nacional do Alto Solimões e, às 7h, pelas rádios Nacional AM Brasília e Nacional da 
Amazônia. 
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