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EM PAUTA

Capal presta homenagem a famílias
pioneiras e aos presidentes
Ex-presidentes e familiares dos primeiros sócios-fundadores receberam estátua simbolizando o trabalho
realizado nos primeiros anos da cooperativa

Nos dias 6 e 15 de outubro, a presidência da Capal homenageou os imigrantes que deram início à
cooperativa e os presidentes que fizeram parte desta trajetória. Apesar da restrição imposta pela
Covid-19, que exigiu a realização de uma cerimônia reservada a um pequeno grupo, o momento foi
significativo para celebrar e registrar a memória da Capal.

A escultura entregue aos homenageados,
chamada O Semeador, representa o trabalho
realizado por eles nos 60 anos de história.
Além das atividades agrícolas e pecuárias, a
construção da cooperativa também foi
marcada pelo cultivo de valores e princípios.
Os primeiros imigrantes vindos da Holanda
para a colônia de Arapoti foram pioneiros ao
lançar aqui as sementes do cooperativismo,
junto à fé e à valorização do conhecimento.
Richard Kok, bisneto de Hendrik de Jonge e
neto de Jan Kok – ambos sócios-fundadores da
Capal – afirmou sentir orgulho e gratidão pelo
legado a primeira geração deixou para os mais
jovens.
O
senhor
Gerrit
Verburg,
representando o pai Willem Verburg, recordou
que certa vez ouviu dizer que a colônia de
Arapoti estava falida e não tinha futuro.
Quando contou isso ao pai, teve como
resposta: “não, nós vamos resistir até o último”.
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Assim, a história da Capal é marcada pela
tenacidade e determinação dos produtores,
como ainda hoje se percebe nos mais de três
mil associados.
Nas duas cerimônias, o presidente do Conselho
de Administração, Erik Bosch, recordou as
situações difíceis e as decisões que mudaram o
rumo e trouxeram prosperidade à cooperativa.
O presidente executivo da Capal, Adilson Fuga,
agradeceu a todos pelo trabalho realizado.

A CAMPO
Semana de plantio em uma grande região, com
acompanhamento da assistência técnica. A
contagem de sementes no plantio é feita
porque cada variedade tem uma população por
hectare determinada e, por isso, tudo deve ser
bem calculado.
Faz-se contagem para ver se a distribuição
pela plantadeira está correta, pois deve-se
regular tanto a quantidade de sementes por
metro, quanto a quantidade de adubo.
É importante conferir se o plantio está sendo
feito de maneira adequada, na velocidade,
profundidade e população corretas.
Se o produtor negligenciar essa etapa, as
consequências podem impactar diretamente
na produtividade.

Colaboração: Fernando Evangelista - Departamento
de Assistência Técnica Fartura
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AVISO

Informe-se sobre a retirada do
brinde de 60 anos!
Prezado(a) Cooperado(a),
sentimos orgulho por contar com você em
nosso quadro de associados. Sua excelência
produtiva, combinada à nossa missão de
agregar valor, forma uma parceria de sucesso.
Para comemorar nossos 60 anos, mesmo que à
distância por causa da pandemia, queremos
brindar a essa parceria e fazer votos de que ela
perdure, gerando mais desenvolvimento e
prosperidade.

Por isso, preparamos um presente especial
para você: um par de taças comemorativas
para marcar nosso aniversário.
Informe-se em sua Unidade para saber se seu
presente já está disponível para retirada!

AVISO
LEILÃO - VEÍCULOS E CAMINHÕES (AVARÉ-SP)
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

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

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

CLASSIFICADO
Égua Crioula (4 anos), deve estar prenhe de quarto de milha, foi domada,
está sem ser montada. A potranca, Quarto de Milha, tem 1 ano. Aceito
troca em vaca de leite ou venda. Contato: (15) 99845 4080 - falar com
José Renato.
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CONVITE
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Informações de Mercado

PARANÁ

SÃO PAULO

Informações de Mercado
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Soja
Na CBOT, os contratos futuros do complexo
fecharam mistos no grão e no farelo, e em
queda no óleo nesta quinta-feira. As primeiras
posições subiram, impulsionadas pela demanda
firme pela soja americana. As demais foram
pressionadas por um movimento de realização
de lucros e pelo clima de maior aversão ao
risco no cenário financeiro. O Departamento
de Agricultura dos Estados Unidos (USDA)
anunciou nova venda do grão para a China,
dessa vez, a operação envolveu 261 mil
toneladas vendidas pelos exportadores
privados. O atraso no plantio no Brasil, devido
à falta de chuvas completou o cenário positivo
para os primeiros contratos.

Trigo

CBOT encerrou a quinta-feira com cotações
mais altas. Numa base contínua, as cotações
chegaram ao maior nível desde 29 de
dezembro de 2014. No comparativo com os
preços de fechamento, a posição dezembro
esteve no maior nível desde 23 de dezembro
daquele ano. Segundo a Reuters, o trigo foi
impulsionado pelo clima seco nos EUA, na
Rússia e na Argentina, que ameaçam as
perspectivas de produção. A Bolsa de Rosário
reajustou sua projeção para a produção
argentina de trigo de 18 para 17 milhões de
toneladas. Além disso, a demanda global pelo
grão permanece firme, com países buscando

As posições com vencimentos mais distantes
sucumbiram a um movimento de realização de
lucros. Com o aumento dos casos de
coronavírus na Europa e a indefinição em torno
de um pacote de estímulo nos Estados Unidos,
o clima de aversão ao risco no cenário
financeiro aumentou, com investidores se
desfazendo de posições em commodities e
procurando aplicações mais seguras. Mercado
interno se manteve lento de negócios nesta
quinta-feira. Com o retorno das chuvas, apesar
de escassas, os agentes aproveitam para
plantar e a comercialização permanece travada,
limitada a volumes pouco relevantes por
necessidades locais.

assegurar seu abastecimento. Mercado interno
com uma semana de preços firmes. O mercado
doméstico reage aos fatores de retração da
oferta disponível, bem como o clima
significativamente desfavorável na Argentina,
levando o país a novos reajustes de potencial
de produção. Com estas perdas, o mercado
avalia preços de compra do cereal no mercado
externo mais elevados, além da manutenção da
desvalorização cambial do real frente o dólar
que colabora para o aumento dos custos de
aquisição pelas paridades de importação,
abrindo espaços para reajustes nos preços
internos mesmo neste período de colheita.

Milho
A colheita de milho nos EUA vai avançando de
forma normal e não há sinais de problemas
regionais para uma alta forte de preços. A
China realizou nova compra de 420 mil tons, o
que parece natural para atender a demanda do
Sul do país. Este movimento já está
consolidado na previsão das exportações
norte-americanas e na cota de 7 milhões de
tons autorizada para importações pelo
governo chinês. O clima na América do Sul é
ponto de atenção a partir de agora. Mercado
interno mercado segue com preços firmes,

com o setor consumidor com dificuldade de se
abastecer diante do volume pequeno de
ofertas e preços elevados. A outra variável é
que os exportadores seguem participando do
mercado e o câmbio é a variável volátil de toda
a semana. O clima já preocupa pelo atraso do
plantio de verão. Outro ponto é de a soja
também estar atrasada e levará a uma safrinha
tardia em 2021. Não há qualquer movimento
de compra de milho pela China no mercado
brasileiro neste momento.

Informações de Mercado
Leite

Boi Gordo
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Café
As cotações do mercado futuro do café arábica
iniciaram o pregão com baixas expressivas
nesta quinta-feira (15) na Bolsa de Nova York
(ICE Future US), mas finalizou o dia apenas
com variações técnicas para os principais
contratos. Dezembro/20 teve baixa de 10
pontos, valendo 109,50 cents/lbp, março/21
encerrou com queda de 10 pontos, valendo
112,10 cents/lbp, maio/21 teve baixa de 10
pontos, negociado por 113,60 cents/lbp e
julho/20 encerrou com baixa de 20 pontos,
valendo 114,90 cents/lbp. De acordo com
análise do site internacional Barchart, os
preços abriram em queda devido à
preocupação com as novas medidas de
combate à uma nova onda de contaminação do
Coronavírus na Europa.

"A França impôs na quinta-feira um toque de
recolher em 9 de suas maiores cidades entre
21h e 6h por quatro semanas a partir de
sábado, e os londrinos serão proibidos de se
misturar com outras famílias em ambientes
fechados a partir deste fim de semana",
destacou a publicação. A notícia de novas
chuvas nas áreas de produção de café no Brasil
voltam a rondar os preços no exterior, depois
do longo período de estiagem registrado em
2020, que pode comprometer a safra 21. De
acordo com as previsões mais recentes do
Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a
tendência é de chuvas volumosas para Minas
Gerais, o que deve levar certo alívio ao
produtor de café.

Dólar
O dólar comercial fechou em alta de 0,41% no
mercado à vista, cotado a R$ 5,6260 para
venda, no terceiro pregão seguido de alta, em
sessão de volatilidade e forte aversão ao risco
no exterior em meio ao receio com o avanço da
Covid-19 nos principais países da Europa, o
que eleva as incertezas em relação à

recuperação
econômica
da
região.
Investidores também adotaram cautela visto
que a aprovação de um novo pacote de
estímulo fiscal nos Estados Unidos tem ficado
mais distante com a aproximação das eleições
presidenciais.

Suínos
Mercado brasileiro teve uma semana de
consistente movimento de alta para o suíno
vivo. Os fatores presentes no mercado
apontam para a continuidade da tendência,
começando pela oferta justa de animais nos
estados frente a boa demanda dos frigoríficos.
Além disso, os suínos estão leves, de acordo
com os relatos, o que é um regulador da
disponibilidade de carne no mercado
doméstico. O alto custo de produção faz com
que os produtores retenham os animais nas
granjas por menor tempo o que explica parte
deste quadro.

O custo de produção em alta também leva os
granjeiros a buscarem por correções, para a
manutenção das margens da atividade. Outro
ponto importante é o ritmo da exportação, que
vem em ritmo acelerado, por conta da atuação
da China, enxugando a oferta nacional,
principalmente nos estados do Sul. Quanto a
demanda pelos cortes suínos no mercado
interno, tende a desacelerar um pouco no
decorrer
da
segunda
quinzena,
com
descapitalização das famílias, contudo, o alto
preço da carne bovina pode trazer algum
fôlego para carne suina.
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