
Os associados da Capal já começaram  a
conhecer os grandes números do exercício de
2020. No dia 18/02, as unidades Wenceslau
Braz e Arapoti realizaram pré-assembleias para
seus cooperados.

No dia 22/02 será a vez de Itararé, Taquarivaí
e Fartura; no dia 23/02 a pré-assembleia
acontece em Carlópolis e Curiúva. Nas
Unidades de Taquarituba, Joaquim Távora,
Santana do Itararé e Ibaiti não haverá pre-
assembleia por conta de restrições municipais.

Haverá também uma sessão online no dia
24/02, às 8h30, que estará disponível para os
cooperados de todas as Unidades, mediante
inscrição. Caso o cooperado queira participar
na presencial e na online, é necessário fazer
duas inscrições.

O presidente executivo da Capal, Adilson
Fuga, destaca a  relevância do evento.
"Sabemos da importância das pré-assembleias
para favorecer a proximidade com os
cooperados. Um resultado tão bom como de 
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2020 precisa ser apresentado", aponta. Para
participar das pré-assembleias, é necessário
fazer inscrição, que está disponível no código
QR ou no link abaixo.

Capal promove Assembleia Geral Ordinária em março;
pré-assembleias já estão acontecendo nas Unidades
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EM PAUTA

No dia 18/02, reunião aconteceu em Wenceslau Braz e Arapoti; ao longo da semana, evento
será em outras Unidades

Acesse o código QR ou o link 
 para preencher o formulário de
inscrição para a pré-assembleia

https://cutt.ly/skJOqQR

A Assembleia Geral Ordinária (AGO) será
realizada no dia 03 de março, às 14h, na
ASFUCA, em Arapoti. Na próxima semana,,
divulgaremos mais informações sobre a
inscrição na AGO.

Confira o horário e local das pré-assembleias:

https://cutt.ly/skJOqQR
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Fitopatologia (Senio José Napoli Prestes) -
TS em soja e o momento da primeira
aplicação, dando enfoque nas perdas em
produtividade.

Fitotecnia (Helio Antônio Wood Joris) -
Posicionamento de cultivares de soja.

Forragens e grãos (Richard Paglia de
Mello) - Genótipos de Milho e Sorgo para a
safrinha.

Solos e Nutrição de Plantas (Gabriel Barth)
- Manejo de calagem e gesso para altas
produtividades.

O Tec Campo, tradicional evento realizado
pela Capal Cooperativa Agroindustrial, é um
elo entre os cooperados e os resultados de
pesquisas desenvolvidas pela Fundação ABC.

A novidade nesta edição é a realização total-

Inscreva-se! Tec Campo Online é na próxima quinta-feira (25)

INSCREVA-SE PARA PARTICIPAR!
Acesse o código QR ou  o link:

https://cutt.ly/4kKsXKy

CONVITE

 VENDE-SE - Terreno urbano em Carambeí-PR, com área de 2 hectares.
Contato: Frederik Kok - (43) 3557-1190.

CLASSIFICADOS

VENDE-SE - Carreta Basculante p/ silagem 12m³ - Incorodas.
Ensiladeira 2 linhas JF.C120, espaçamento 45, revisada. Contato:
Albert Cristian Kok - (43) 99914 3007 (somente WhatsApp). 
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Entomologia (Elderson Ruthes) - Ocorrência da broca das axilas e lagarta falsa medideira em
soja Bt (Intacta) e a importância da amostragem para definição das estratégias de controle de
pragas.

mente virtual, devido à pandemia de Covid-19. O produtor poderá interagir por mensagens durante
a live, inclusive tirar dúvidas. O Tec Campo é um evento exclusivo para associados Capal. Confira os
temas que serão apresentados!

https://cutt.ly/4kKsXKy


Informações de Mercado

PARANÁ
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CBOT encerrou com preços acentuadamente
mais altos. O mercado foi impulsionado pela
força dos preços do trigo nas bolsas europeias
e pela fraqueza do dólar, que favorece o grão
dos Estados Unidos no mercado internacional.
Segundo a Reuters, seguem as preocupações
quanto a possíveis perdas sobre as lavouras
norte-americanas do cereal. Mercado interno
se aproxima do encerramento desta semana
reduzida, devido ao feriado de carnaval
mantendo ritmo lento para a comercialização
doméstica. Segue o cenário de baixa liquidez
interna, tendo em vista uma indústria de
maneira geral bem abastecida, enquanto o lado
da oferta se mantém atento ao ingresso das
culturas de verão, permanecendo retraído para
as culturas de inverno. Apesar disso, o mercado
permanece atento ao cenário internacional e
suas alterações. Muitos países ainda
repercutem a pandemia de Covid-19 e

avaliam garantir o abastecimento interno, além
de buscar a manutenção da oferta nos seus
respectivos mercados a fim de pressionar os
preços, buscando assim frear a inflação em
produtos básicos como os alimentos.
Destaque para a Argentina, que apesar de sua
quebra de safra mais expressiva apresentou
recuou nas cotações recentemente. Mesmo
assim, o governo do país ainda avalia a
possibilidade de restringir as exportações, ou
taxá-las a fim de manter a oferta
internamente. As bolsas internacionais
também repercutem a situação climática nos
Estados Unidos, tendo em vista o inverno mais
intenso que atinge o país podendo causar
estragos significativos nas lavouras. Esta safra
de inverno é a maior do país, e por ser um
importante fornecedor mundial uma quebra no
país tende a impactar os preços externos.

Na CBOT alguma acomodação no dia, apesar
da recuperação nos preços do trigo. O
mercado chinês retornou do seu feriado local
com altas na Bolsa de Dailan, com sintomas de
que a situação do milho local não se
acomodará antes da colheita 2021 ou, ainda,
de importações maiores. O Fórum do USDA
realizado nesta semana apontou para uma
queda de área no milho de 90,8 para 90
milhões de acres. A estimativa pode refletir
realmente o maior apelo por área na soja, mas
não combina com o perfil do produtor local,
bem mais centrado no milho. A real Intenção
de Plantio somente será divulgada pelo USDA
no dia 31 de março e é provável que as duas
commodities registrem aumento de área nos 

EUA no plantio 2021. Incertezas plenas sobre
a atitude da China no mercado internacional
de milho pesam neste movimento de preços e
demanda global. Mercado interno se manteve
estável refletindo o baixo volume de ofertas.
Analistas começam a repercutir a elevação das
chances de atrasos na colheita do cereal de
segunda safra. Segundo o mais recente
levantamento da IHS Markit, o plantio de
segunda safra alcançou 18% da área agrícola
prevista, um atraso de cerca de 14 dias em
relação ao ano anterior. Com isso, cresce a
pressão sobre os preços e entregas previstas
para o mês de julho a ser renegociadas pelos
vendedores.

Na CBOT  os contratos futuros do complexo
fecharam mistos no grão, no farelo e no óleo
nesta quinta-feira. O mercado foi pressionado
pela sinalização de aumento consistente na
área a ser plantada nos Estados Unidos em
2021. Durante a abertura do Fórum Anual do
Departamento de Agricultura dos Estados
Unidos (USDA), o economista-chefe, Seth
Meyer, indicou plantio nos Estados Unidos em
2021 de 90 milhões de acres. O mercado
trabalhava com número de 89,4 milhões de
acres. No ano passado, a área totalizou 83,1
milhões de acres. O Fórum se estende esta 

sexta-feira (19/02), quando os quadros
completos de oferta e demanda serão
divulgados. Além dos números fechados do
Fórum, os agentes também deverão avaliar o
resultado das exportações semanais,
principalmente os embarques para a China.
Mercado interno permaneceu calmo nas
diferentes praças de negociação do país. Com
os principais referenciais em direções opostas,
os preços físicos da oleaginosa tiveram
oscilação mista e somente lotes pontuais
foram comercializados. Os prêmios também
recuaram, contribuindo para uma queda mais
consistente nas cotações em algumas das
principais regiões.

Informações de Mercado

Soja

Trigo

Milho
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Boi Gordo

Leite

SPOT
- O leite spot apresentou estabilidade nos preços da
segunda quinzena de fevereiro. O mercado de derivados
lácteos segue com dificuldades, porém, as negociações
do leite spot tem se sustentado; 
- Analisando os volumes negociados, é possível notar
aumento da demanda de leite spot -vindo,
principalmente, de grandes empresas. Do lado da oferta,
houve alguma redução de volume de queijeiros e, ao
mesmo tempo, redução da produção e volume disponível
de empresas especializadas na venda do spot.

- O mercado de leite UHT apresentou, novamente, um
cenário complicado  na semana. O pouco poder de
compra do consumidor final e o varejo  comprando "da
mão para boca" tem pressionado os preços; 
- Quanto aos queijos, o mercado também apresentou
dificuldades de negociações com o varejo. Houve alguns
relatos de laticínios que apresentaram melhor giro nesta
semana; 
- Os leites em pó também tiveram um cenário  difícil em
termos de demanda enfraquecida, embora os preços
ainda estejam se sustentando.
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Pelo terceiro dia consecutivo o mercado futuro
do café arábica encerrou mais uma sessão com
valorização para os principais contratos na
Bolsa de Nova York (ICE Future US). Mais uma
vez, os preços foram sustentados por uma
redução na oferta e otimismo da demanda nos
Estados Unidos, principal consumidor do café
brasileiro. Março/21 teve alta de 190 pontos,
valendo 127,60 cents/lbp, maio/21 também
teve valorização de 190 pontos, negociado por
129,30 cents/lbp, julho/21 subiu 195 pontos,
valendo 131,20 cents/lbp e setembro/21 teve
alta de 190 pontos, negociado por 132,95
cents/lbp. "O encolhimento da oferta de café
nos EUA é positivo para os preços depois que
os dados de terça-feira da Green Coffee
Association mostraram que os estoques de
café verde dos EUA em janeiro caíram -12,4%
para 5,84 milhões de sacas. Os preços do café
também estão obtendo apoio com a queda do 

Mercado brasileiro se deparou com  preços
mais altos ao longo da semana, os
suinocultores conseguiram repassar o adicional
de custos ao longo da cadeia produtiva,
recuperando parte das margens. O cenário
para o primeiro semestre permanece
preocupante, principalmente no que diz
respeito ao abastecimento de milho. As
exportações são outro aspecto que gera 

nível de infecção da pandemia nos Estados
Unidos, o que pode impulsionar a demanda e o
consumo de café, uma vez que o
abrandamento dos bloqueios permite que
restaurantes e cafeterias reabram", voltou a
destacar análise do site internacional Barchart.
Na análise de Saulo de Carvalho Faleiros,
diretor comercial da Cocapec, as altas dos
últimos dias são influenciadas pelas questões
cambiais. "O café está oscilando muito,
sobretudo nas últimas três semanas. Assim
como nas demais commodities, o mercado está
especulativo e muito influenciado pelo
câmbio", comenta. Em relação à seca sofrida
pelo Brasil no ano passado, o especialista
afirma que o mercado ainda não precifica com
base na quebra do Brasil e que os números
oficiais da safra, com o início da colheita em
três meses, pode chegar a dar suporte aos
preços nesse sentido.
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Produção: Setor de Comunicação e Marketing

Foto - Capa: Comunicação e Marketing Capal - 
Pré-assembleia 2021

Fale Conosco: comunicacao@capal.coop.br 
(43) 3512 1092 / (43) 99152 0678

/cooperativacapal            @capal_cooperativa
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Café

Suínos

O dólar comercial fechou em alta de 0,55%,
cotado a R$ 5,4430 para venda, no maior valor
de fechamento em duas semanas,
acompanhando a desvalorização das moedas
de países emergentes em meio à busca por
ativos de renda fixa nos Estados Unidos.

Dólar
Aqui, o movimento de cautela prevaleceu com
investidores atentos à política local, à espera
de novidades em relação ao auxílio
emergencial. Durante o dia, a moeda norte-
americana oscilou entre a mínima de R$
5,3870 e a máxima de R$ 5,4530.

preocupação no setor. A voracidade de compra
da China só será mais evidente no retorno do
feriado (Ano Novo Chinês), ou seja apenas em
março. A média diária das exportações
brasileiras de carne suína fresca, refrigerada ou
congelada, subiu 5,3% em fevereiro até dia 14
em relação ao mesmo mês do ano anterior,
para 3,4 mil toneladas, segundo dados
divulgados pelo Ministério da Economia.
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