
Este ano está sendo desafiador, principalmente
para os que mais necessitam de recursos. Por
isso, a Capal, seus cooperados e colaboradores
se uniram para uma série de doações ao longo
de 2020. Atitude que reforça os valores da
cooperativa e o comprometimento com a
sociedade.

No primeiro semestre, a Capal realizou
doações a entidades do sistema de saúde
como aos hospitais das Clínicas (Curitiba), 18
de Dezembro (Arapoti), São Sebastião
(Wenceslau Braz), Santa Casa de Misericórdia
de Taquarituba e secretarias de Saúde dos
municípios onde tem Unidade. O Hospital São
Sebastião, por sinal, usou os recursos para
finalizar a obra de uma ala da enfermaria, que
teve a capacidade instalada aumentada dos
atuais 33 para 51 leitos. Somado a isso, em
atendimento às necessidades urgentes das
instituições de saúde, devido à pandemia, a
Cooperativa juntou recursos próprios e
também doações dos cooperados entregando
uma série de produtos e equipamentos de
proteção individual (EPIs), como álcool em gel,
óculos de proteção, máscaras e tenda de
apoio.
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EM PAUTA

Iniciativas da Capal, associados e colaboradores
beneficiam entidades sociais em 2020

Pandemia de Covid-19 dificulta obtenção de recursos, mas ações garantem reformas de unidades de
saúde, arrecadação de fundos e entregas de EPIs e cobertores

Também realizou doações de recursos à
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
(Apae) em Arapoti, que promove um jantar
anual. Em 2020, o evento se transformou em
uma entrega pelo sistema drive-thru de leitões
assados, que têm a função de arrecadar fundos
para a entidade.

Entrega de materiais de
proteção e higiene em

Santana do Itararé, Joaquim
Távora e Taquarivaí 



“A Capal não deixou de apoiar os eventos que
as entidades sociais realizaram, o ano foi difícil
principalmente para eles, por isso, iniciativas
que solicitaram apoio da cooperativa e que
cumpriram as regras de saúde e sanidade,
foram beneficiadas”, explica a analista de
Comunicação e Marketing da Capal,
Alessandra Heuer.

Como parte da campanha do Dia de Cooperar
(Dia C), foram doados 1.370 cobertores em 11
municípios onde a cooperativa está presente,
nos estados do Paraná e São Paulo. As
iniciativas do Dia C são vinculadas aos
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
(ODS) da Organização das Nações Unidas
(ONU), que visa, dentre outras medidas,
erradicar a pobreza, cuidar do meio ambiente e
proporcionar saúde e bem-estar às pessoas.
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Entrega de doações da
Campanha do Cobertor -

Dia C em Taquarituba,
Itararé, Ibaiti e Curiúva 

18/12 - não haverá expediente.
19/12 - plantão comercial: defensivos, fertilizantes e sementes.
A partir de 26/12 - somente defensivos. 

AVISO

18/12 - Feriado em Arapoti
18/
dez

AVISO

Comunicamos aos cooperados que está aberta a data de fixação de preços para a
cevada Safra 2021.

A política de fixação permanece igual a dos anos anteriores, podendo o cooperado fixar
até 2500 kg por ha. A vantagem de fixação agora é a garantia da tela de CBOT
dezembro /2021 e câmbio futuro, uma boa opção para garantia de preços futuros para
boa parte da produção.

Cooperados que tiverem interesse, favor procurar o Departamento Comercial.

CEVADA



Informações de Mercado

PARANÁ
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SÃO PAULO



CBOT encerrou com preços em baixa. O
mercado foi pressionado pelo sentimento de
que o número para as exportações semanais
dos Estados Unidos, que será divulgado nesta
quinta-feira, não será consistente. A definição
de cotas e tarifas sobre as exportações russas
também mereceu atenção do mercado, o país
pode contribuir para uma redução na oferta
global. Mercado interno chega ao meio desta
semana ainda repercutindo um cenário de
atenção a oscilação cambial, bem como a baixa
liquidez atual no âmbito doméstico. As
principais praças de comercialização do país

voltaram a apresentar recuo sutil nas
indicações, seguindo basicamente o câmbio,
tendo em vista a perda de competitividade do
trigo nacional frente o importado. Importante
destacar, que estas variações são em grande
parte apenas nominal, devido a ausência de
maiores reportes de negócios, com boa parcela
da indústria reduzindo seus trabalhos ao longo
deste mês, e devendo ter boa parte da sua
rotina encerrada a partir da próxima semana.
Desta forma o mercado deve voltar a ter maior
movimentação somente no decorrer das
primeiras semanas de janeiro.

CBOT segue em sua postura de estabilidade.
O mercado segue testando a resistência de
US$ 5.30/bushel e com certa aposta de que a
China retomará as compras de milho norte-
americano em breve. Chuvas esperadas para
boa parte da Argentina neste final de semana
podem conter um pouco as expectativas de 

altas para a CBOT. No mercado interno estão
de lado na maioria das praças. O
vendedor/produtor limita as ofertas neste
momento como um todo, enquanto os grandes
compradores devem voltar ao mercado apenas
no início de 2021.

Na CBOT, os contratos futuros do complexo
fecharam em queda no grão e no óleo, e misto
sno farelo nesta quarta-feira. Com sinais de
boa demanda nos Estados Unidos, ainda
reflexo do forte processamento de novembro,
e em meio a incertezas com oclima na América
do Sul, janeiro testou a barreira de US$ 12,00
por bushel. Mas o movimento perdeu força e
os agentes corrigiram tecnicamente. As
preocupações com a greve de esmagadores na
Argentina ajudaram na sustentação do
mercado em boa parte do dia.  Os fundos e
especuladores, no entanto, buscam um melhor
posicionamento frente ao relatório de

exportações semanais que será divulgado
nesta quinta-feira pelo USDA. Mercado interno
continuou travado nas principais praças de
negociação do país. Na sessão de hoje, a
commodity voltou a se aproximar dos níveis de
US$ 12,00 por bushel em Chicago, mas perdeu
força e encerrou praticamente estável. Já o
câmbio fechou no campo positivo,
contribuindo para o avanço das cotações da
safra nova. O mercado permanece vazio de
ofertas e os agentes continuamdistantes das
negociações, mantendo o foco na finalização
dos trabalhos de plantio.

Informações de Mercado

Soja

Trigo

Milho
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Boi Gordo

Leite

• Leite UHT: Na última semana, o mercado se
mostrou mais difícil para os derivados lácteos,
com baixo volume de vendas.
• Murçarela: o produto apresentou queda de
preços pela segunda semana consecutiva, 

demonstrando um cenário mais difícil neste
mês;
• Leite em pó: embora com preços ainda se
sustentando, o giro de vendas de leites em pó
foram baixos na última semana.

Informações de Mercado
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PREÇOS MÉDIOS DE LEITE SPOT



O mercado futuro do café arábica encerrou o
pregão desta quarta-feira (16) com valorização
para os principais contratos na Bolsa de Nova
York (ICE Future US). Os principais contratos
registraram altas de 195 pontos. Março/21
encerrou valendo 126,60 cents/lbp, maio/21
valendo 128,45 cents/lbp, julho/21 negociado
por 130 cents/lbp e setembro/21 encerrou
valendo 131,35 cents/lbp. De acordo com o
site internacional Barchart, os preços voltaram
a subir após novos dados de estoques serem
divulgados. "O café arábica subiu devido aos
sinais de oferta menor depois que os dados da

A dinâmica do mercado interno seguiu
inalterada no decorrer desta semana. O viés
para os preços é negativo, dado a atuação
comedida dos frigoríficos nas negociações,
com o escoamento da carne evoluindo abaixo
do esperado, mesmo com a proximidade dos
feriados. A carne bovina também vem em
queda no país sendo também um fator
negativo. Outro ponto, é que há a sinalização
de posições confortáveis por parte das
indústrias para atender o mercado neste
período de final de ano. Deste modo, a
expectativa é que o ambiente de negócios
fique mais arrastado no curto prazo.

tarde de terça-feira da Green Coffee
Association mostraram que os estoques de
café verde dos EUA em novembro caíram
16,1%. As altas, no entanto, foram limitadas
pelas previsões de novas chuvas nas principais
áreas produtoras do mundo. "Os preços do
café caíram com a previsão de clima úmido
para o Brasil", afirma o Barchart. Ainda de
acordo com a análise, a Somar Meteorologia
disse na última terça-feira (15) que durante a
próxima semana, Minas Gerais pode receber
até 100 mm de chuva.
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Informações de Mercado

Café

Suínos

O dólar comercial fechou em alta de 0,41%
cotado a R$ 5,1070, em sessão volátil e
descolado do exterior, com o mercado local
elevando o sentimento de cautela com o
cenário fiscal após a aprovação do texto-base
da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de
2021 no Congresso, no início da tarde. Dentre
os fatores de precificação, destacaram-se a

Dólar

manutenção dos juros baixos nos EUA, com a
indicação do FOMC de que a economia norte-
americana deve se recuperar mais rápido do
que o previsto e a expectativa pelo início da
vacinação em massa na Europa e EUA.
Durante o dia, a moeda norte-americana
oscilou entre a mínima de R$ 5,0630 e a
máxima de R$ 5,1430.

A grande preocupação do produtor, além do
preço do suíno vivo é que o milho começa a
ensaiar novo movimento de alta, o que acaba
pesando sobre as margens da atividade. Vale
destacar que o cenário para o milho no
primeiro semestre tende a ser difícil, devido a
uma safra verão menor, quebras no Sul e
logística centrada na soja. Deste modo, os
produtores devem se atentar no alojamento e
no peso médio dos animais. O ponto positivo
diz respeito as exportações, com registro de
melhora dos embarques na segunda semana de
dezembro, possivelmente pela atuação da
China.
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