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EM PAUTA

Conteúdo técnico de qualidade e uma boa
conversa. Essa é a proposta do TecTalk, o
podcast que lançamos neste mês de
comemoração dos nossos 60 anos. 

Com conteúdo produzido especialmente para
nossos associados, o podcast traz informações
sobre agricultura, pecuária e tudo o que 
 envolve o agronegócio.

No primeiro episódio  conversamos  sobre
mastites com Jéssica Quirino, da equipe de
assistência técnica  para pecuária leiteira na
Cooperativa. 

Durante a conversa, fique por dentro dos
riscos associados às  mastites, das principais
características da doença e das medidas de 
 prevenção e tratamento, no empenho por
produzir leite de qualidade com excelência.

Conheça o TecTalk, o podcast da Capal

Para ouvir, você tem três opções!

 1. Acesse o site: 
http://anchor.fm/cooperativacapal
 
2. Procure por "TecTalk - o podcast da
Capal" no Spotify 

3. Acesse o site da Capal e visite a página
"Podcasts" (está entre "Informativos" e
"Previsão do Tempo" na barra verde da
página inicial). 

http://anchor.fm/cooperativacapal


A lagarta elasmo ou broca-do-colo ataca
culturas como a soja e o feijão. Ocasiona
danos principalmente nas fases iniciais de
desenvolvimento da cultura, formando galerias
nas hastes das plantas e danificando os vasos
condutores de água e nutrientes. Ocorre
murcha, morte das plantas e, por sua vez,
redução de estande.

A praga é favorecida por anos mais secos e
períodos de estiagem prolongada no início de
desenvolvimento da cultura.

Dentre as medidas de manejo e supressão da
praga estão o tratamento de sementes
(Fipronil) e a formação de palhada na área.
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A CAMPO

Colaboração: Fabio Junior Talaxka - Departamento
de Assistência Técnica Itararé

Atenção, produtores! O treinamento para o
sigmaABC tem novas datas para o mês de
outubro: 01, 08, 15, 22 ou 29/10. Gerentes,
funcionários, agrônomos e assistentes técnicos
também podem se inscrever. O treinamento é
remoto (on-line), portanto, após a inscrição,
será enviado um link para entrar na plataforma.

Antes do treinamento, é importante assistir aos
tutoriais  que estão disponíveis no site
https://tutorial.sigmaabc.org/. Isso tornará a
capacitação  mais eficiente e dinâmica. 

Requisitos: Notebook com Google Chrome e
celular Android com sistema operacional maior
ou igual ao 7.

Dúvidas sobre o treinamento:  falar com Fábio
Crestani - (42) 98887-8070.

Escolha uma data e inscreva-se!
Acesse: http://gg.gg/aprendasigmaabc

Novas datas de treinamento para o sigmaABC

CONVITE

https://tutorial.sigmaabc.org/
http://gg.gg/aprendasigmaabc


AVISO

Lotes: 
• VW/BMB 24.250 CNC, 8X2 (2011) - Branco
• Gol 1.6 Power (2009) - Vermelho
• Gol 1.0 Track (2013/2014)
• Gol 1.6 (2012/2013) -Prata
• Toyota Hilux 4x4 SRV (2012/2013)
• M Benz L608 D (1976)
• M Benz LA 1113 (1970)
• M Benz L1313 (1981)
• M Benz L 1513 (1981) - Caminhão Pipa

1º Leilão: de 22/09/20 às 16h
até 25/09/20 às 16h00

2º Leilão: de 25/09/20 às
16h00 até 22/10/20 às 16h00 

LEILÃO - VEÍCULOS E CAMINHÕES (AVARÉ-SP)

Informações sobre os veículos - fotos, valor de avaliação -,  estão disponíveis no site do leiloeiro:
www.albertomacedoleiloes.com.br/leiloes/466-veiculos-e-caminhoes-avare-sp
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Não perca tempo, inove na forma de fazer a
gestão de sua propriedade. O Software
AgriWin é integrado e homologado pela
Cooperativa. Dessa forma, todas as notas
fiscais de compras, vendas, entrega de
produções, lançamentos financeiros e plantios
são sincronizadas automaticamente ao sistema.
O AgriWin também fornece além de todo o
controle financeiro a gestão de máquinas e 

operações de campo tanto para a atividade
agrícola como da pecuária de leite. Totalmente
seguro, os dados são de uso restrito do
produtor, sem acesso pela Cooperativa. Tenha
todas as vantagens em um software
totalmente online e adaptável a qualquer
dispositivo. Entre em contato para saber mais
sobre o sistema com Carlos Proença (42)
99126-4020.

CLASSIFICADO

ACONTECEU

Palestra on-line marcou aniversário da Cooperativa

Na última terça-feira (22), cooperados e
colaboradores da Capal participaram de um
momento de reflexão e aprendizado.  A
palestra com o médico e professor Eugênio
Mussak foi uma das atividades de
comemoração dos 60 anos da Capal.

A palestra teve início com as palavras do
presidente do Conselho de Administração, Erik
Bosch, que relembrou momentos decisivos
para a história da Cooperativa. 

O presidente-executivo da Capal, Adilson
Fuga, também fez memória dos anos iniciais,
homenageando os pioneiros e indicando o
desenvolvimento que a Cooperativa teve 
 desde então.

Durante a apresentação, Eugênio Mussak
refletiu sobre virtudes, trazendo indicação de
livros e lições práticas para a vivência das
virtudes na vida cotidiana. 



Informações de Mercado
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PARANÁ

SÃO PAULO



CBOT encerrou com preços levemente mais
altos. O mercado foi sustentado por um
movimento de recuperação diante das fortes
perdas acumuladas na semana. Desde a última
sexta-feira, os contratos já caíram mais de 4%,
devido ao dólar forte que, nos maiores
patamares em dois meses, tira a
competitividade do grão norte-americano no
cenário exportador. As vendas líquidas norte-
americanas tiveram um recuo de 34% sobre a
média das últimas quatro semanas. Mercado
interno segue avaliando as condições das
lavouras na Argentina, que tiveram uma piora
considerável.

Esta semana 44% das lavouras do país se
encontram em condições ruins, contra 40% da
semana anterior. O mercado brasileiro deve
sofrer impacto de novas retrações na produção
da Argentina, principalmente se afetar
significativamente os excedentes exportáveis.
Este cenário pode potencializar a sustentação
dos preços no Brasil, mesmo com período de
entrada de safra, e inclusive, reverter o viés
para altista, caso haja indicação de dificuldade
de aquisição do cereal, ampliando a
possibilidade de custos mais altos para
aquisição por parte da indústria brasileira no
mercado internacional.

Na CBOT, mercado tem dia de ótimos
números na exportação semanal, porém com
forte realização de lucros fazendo com que as
cotações recuassem novamente. O clima seco
para as próximas duas semanas, pelo menos,
deverá favorecer o avanço rápido da colheita
em todo o Meio-Oeste. Mesmo que o USDA
traga algum corte de produtividade para a
safra dos EUA em outubro, isto não alterará a
pressão de entrada de uma safra de 378
milhões de toneladas. O número de
exportação semanal em 2,14 milhões de tons
foi um fator neutralizador da pressão nas
cotações no dia, porém, boa parte deste 

volume já estava precificado por se tratar de
compras realizadas pela China. Foco agora é o
ritmo de colheita nos EUA. Mercado doméstico
com poucas novidades. As perdas relevantes
do dólar e da CBOT nesta quinta-feira serviram
para frear um pouco o ímpeto dos
compradores, e com os vendedores sem muita
disposição em baixar suas pedidas, o dia foi de
pouco movimento. A questão clima segue
preocupando. As chuvas da semana não
podem ser consideradas favoráveis e as
próximas duas semanas não têm boa previsão
de chuvas. Apenas para o Sul do PR há chances
para o início da semana.

Na CBOT os contratos futuros do complexo
fecharam mistos no grão e no óleo, e em
queda no farelo nesta quinta-feira. O mercado
enfileirou a quarta sessão de baixa, com
fundos se desfazendo de posições e
acelerando o movimento de realização de
lucros com base em fatores técnicos. O avanço
da colheita nos Estados Unidos traz pressão
sazonal, com as cotações recuando no
mercado físico. O aumento da oferta serve
de pretexto para os fundos embolsarem lucros,
após as cotações atingirem os maiores níveis
em dois anos na semana passada. O mercado
financeiro também tem contribuído para a
correção. Em meio às preocupações com os
novos casos de Coronavírus, os investidores
procuram por opções mais seguras e saem do
mercado de commodities. 

Em termos fundamentais, o cenário segue
positivo. Apesar do USDA não ter anunciado
novas vendas por parte dos exportadores
privados, após uma longa série de operações
diárias, os números para as exportações
semanais americanas superaram as
expectativas. Mercado interno esteve lento nas
diferentes praças de negociação do país. Em
Chicago, a commodity enfileirou o quarto
pregão consecutivo de queda, o câmbio
também teve um dia negativo, onde oscilou
entre R$ 5,49 e R$ 5,62 e fechou nos
patamares de R$ 5,51 por dólar. Apesar da
queda dos principais referenciais, os preços
permanecem regionalizados. Nas regiões onde
a indústria segue demonstrando maior
agressividade, os preços continuam subindo.
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Soja

Trigo

Milho



Boi Gordo

Leite

Mercado de Derivados Lácteos
• Negociações acirradas entre indústria e
varejo
• Mercado ainda está com baixos estoques
• Mais uma semana de redução/estabilidade
nos preços 

Leite UHT
• Varejo apenas comprando para
reabastecimento 
• Preço reduzindo R$ 0,05/litro

Muçarela
• Mercado travado, com poucas vendas
• Preço reduzindo R$ 0,50/kg

Leite em Pó Integral Industrial
• Cenário um pouco mais positivo que para
outros derivados. Baixos estoques. 
• Estabilidade de preços

Perspectivas para Outubro
• Preços possivelmente em queda
•  Aumento da Disponibilidade
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A quinta-feira (24) finalizou sem grandes
variações para os preços do café na Bolsa de
Nova York (ICE Future US). O mercado teve
um dia tranquilo e com altas técnicas para as
principais referências. "Os preços do café
fecharam na quinta-feira com
ganhosmoderados, uma vez que consolidaram
acima das mínimas de 2 meses nesta quarta-
feira", destacou o site internacional Barchart
em sua análise diária. Dezembro/20 teve alta
de 65 pontos, valendo 111,15 cents/lbp,
março/21 subiu 60 pontos, negociado por

Mercado brasileiro teve uma semana de
preços firmes, tanto no atacado como para o
vivo. A dinâmica do mercado seguiu inalterada
no decorrer desta quinta-feira, ou seja, o
ambiente de negócios esteve acirrado, com
frigoríficos tentando segurar novos reajustes
para o vivo, alegando que o escoamento da
carne está perdendo força à medida que se
aproxima o final do mês, resultado da menor
capitalização do consumidor. Já os granjeiros,
estão preocupados com a tendência de alta
do custo de produção e buscam por correções
para a manutenção de suas margens.

De um modo geral, a disponibilidade de carne
está enxuta nos estados e tende a se manter
assim nas próximas semanas, considerando o
alto fluxo de exportações e pelos animais que
continuam leves. Mercados seguem atentos a
situação da Alemanha, com registro de 29
casos de PSA em javalis selvagens, não
atingindo fazendas até o momento. Vale
destacar que a China fechou a importação com
a Alemanha o que pode beneficiar os
embarques de carne suína dos EUA, Canadá,
Brasil, Espanha.

112,85 cents/lbp, maio/21 teve valorização de
60 pontos, negociado por 114,30 cents/lbp e
julho/21 subiu 50 pontos, negociado por
115,65 cents/lbp. Segundo a análise
internacional, preocupações com a demanda
de café voltaram a sondar o mercado neste
pregão. "As preocupações com a demanda
continuam pesando sobre os preços do café,
uma vez que o ressurgimento da pandemia
global de Covid pode levar os países a impor
restrições que controlem o crescimento
econômico e o consumo de café", afirmou.
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Café

Suínos

O dólar comercial fechou em queda de 1,43%
no mercado à vista, cotado a R$ 5,5120 para
venda, interrompendo uma sequência de
quatro altas seguidas, em sessão de forte
volatilidade e amplitude da moeda seguindo o
exterior onde as divisas de países emergentes
buscaram correção, em meio às quedas
recentes.

Dólar
Nos Estados Unidos, o ambiente ficou mais
positivo após sinais de que o pacote de
estímulo fiscal poderá voltar a ser discutido no
Congresso. Durante o dia, a moeda norte-
americana oscilou entre a mínima de R$
5,4930 e a máxima de R$ 5,6240.


