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EM PAUTA

Assitência Técnica apresenta resultados do
Programa de Boas Práticas Agrícolas
Apresentação foi referente à safra 19/20

Nos dias 3, 4 e 5 de novembro, o
Departamento de Assistência Técnica Agrícola
da Capal apresentou os resultados do
Programa de Boas Práticas Agrícolas (PBPA).
Em cerimônias restritas, por causa das
condições
impostas
pela
pandemia,
produtores, gestores, agrônomos e outros
membros da equipe técnica se reuniram para
assistir à exposição dos dados e à premiação
dos melhores índices.
Em Itararé, as informações foram relativas a
todos os cooperados do estado de São Paulo
inscritos no programa. A cerimônia em Arapoti
foi referente aos cooperados do município que
integram o PBPA. Em Wenceslau Braz, além
dos cooperados da cidade, o evento abrangeu
produtores inscritos de Curiúva.
Entre os itens avaliados na safra 2019/2020,
estão a plantabilidade, o monitoramento da
cultura, diagnósticos de alvos, orientações e
recomendações técnicas, além de outros
critérios de produtividade.
O Diretor Comercial da Capal, Eliel Magalhães

Apresentação de Resultados em Arapoti/PR

Leandro, ressaltou a importância e a
neutralidade do PBPA. Além disso, apontou
que mesmo o produtor que não levou as
primeiras colocações é merecedor, por integrar
o programa.
Os prêmios foram escolhidos para servir como
ferramenta de trabalho. Produtores e técnicos
receberam smartwatches. O primeiro e o
segundo lugar geral (produtor) receberam um
drone; o primeiro e segundo lugar geral
(agrônomo) tiveram como prêmio um
notebook. Também foi indicada a continuidade
do programa para as próximas safras, manter o
atual objetivo de desenvolver um modelo de
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Apresentação de Resultados em
Itararé/SP e Wenceslau Braz/PR

gestão técnica da produção agrícola, contribuir
para o uso racional de insumos, buscando
sempre elevar a renda da atividade agrícola dos
cooperados da Capal e a sustentabilidade técnica,
financeira, social e ambiental. Para mais
informações sobre o programa entre em contato
com seu agrônomo!

Confira abaixo a lista dos premiados em seus respectivos critérios
Cooperado

GRUPO 1 - ARAPOTI

Técnico

GRUPO 2 - WENCESLAU BRAZ E CURIÚVA

Cooperado

Técnico

GRUPO 3 - SÃO PAULO

Cooperado

Técnico
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AVISO

Calendário - Leite e Ração 2021

Unidades do Paraná e São Paulo

AVISO

Fixação do Preço da Cevada
O prazo para fixação do preço da cevada é 30/11. Dúvidas, falar com setor Comercial.

CONVITE

É necessário se inscrever com o setor de Comunicação para receber o link da reunião
- Peça o link de inscrição pelo WhatsApp - (43) 999269466

CLASSIFICADOS
VENDE-SE - Land Rover Freelander 2 2007
130.000 km - 25.000,00 à vista - Tratar com
Ellen Salomons Biersteker - (43) 98801 5197

VENDE-SE - Vagão misturador Haramaq - 7
m3 - Super mix
com balança
- Valor
60.000,00 - 43 991734976 falar com Tais - 43
998553448 falar com Bruno

Informações de Mercado

PARANÁ

SÃO PAULO
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Informações de Mercado
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Soja
CBOT os contratos futuros do complexo
fecharam mistos no grão e no farelo, e em
queda no óleo nesta quinta-feira. Após atingir
os maiores patamares em mais de quatro anos,
o mercado sucumbiu a um movimento de
realização de lucros por parte de fundos e
especuladores. Com a recente recuperação
dos contratos futuros, os produtores estão
aproveitando para acelerar as vendas no
mercado americano. Em termos fundamentais,
as perspectivas seguem positivas. A demanda
pela soja americana permanece firme e há
preocupação com o avanço do cultivo da

oleaginosa no Brasil e na Argentina, devido ao
clima seco. O aperto nos estoques americanos
também é um fator altista. Mercado interno
permaneceu lento nas principais praças de
negociação do país. Após três sessões
consecutivas de importantes ganhos, a
commodity realizou lucros em Chicago. O
câmbio permanece bastante volátil, ampliando
os ganhos ao longo do pregão e fechando na
máxima do dia. Com os principais referenciais
em direções opostas, as cotações tiveram
oscilação mista no mercado doméstico.

Trigo
CBOT encerrou com preços acentuadamente
mais baixos. O mercado estendeu as perdas de
quarta-feira, com os investidores voltando a
embolsar lucros. O clima favorável nos Estados
Unidos também pesa negativamente. Além
disso, a forte queda do milho contribuiu para a
desvalorização. Mercado interno com uma
semana de poucas mudanças no cenário de
comercialização, a qual permaneceu lenta no
decorrer desta semana. Produtores buscam
maiores valorizações de seu produto,
favorecidos por um cenário relativamente

recente de retração da oferta mundial, frente
estimativas iniciais, com quebras resultantes do
clima desfavorável não só no Brasil mas em
diversos produtores mundiais, com destaque
para a Argentina. Por outro lado, a indústria de
maneira geral se encontra abastecida e sem
maior necessidade de novas aquisições no
curto prazo e também refletindo uma retração
cambial, que vem sendo minimizada por
recuperações ao longo dos últimos pregões
desta semana.

Milho
Na CBOT, mercado tem maior pressão de
venda pelo produtor norte-americano após o
relatório do USDA e altas mais fortes na
CBOT. Com a colheita chegando ao final, os
produtores vão tomando decisões de venda na
medida que as cotações sobem. A
possibilidade de novas paralisações regionais
de atividade econômica devido ao avanço da
pandemia nos EUA e Europa sugeriu novo
impacto negativo para o perfil da demanda.
Ausência da China em novas compras e
previsão de chuvas para a América do Sul
nesta segunda quinzena de novembro aliviam
as tensões na CBOT.

Mercado interno seguiu com baixa liquidez de
negócios
entre
as
diversas
praças
comercializadoras do país. As efetivações
continuam envolvendo pequenos lotes tanto
em função da fraca atuação da ponta
vendedora como pela cautela dos compradores
que seguem de olho na paridade internacional.
O foco dos produtores e de outros agentes do
mercado é com o desenvolvimento da safra de
milho verão, sobretudo na região do Sul país,
onde períodos de chuvas irregulares e
temperaturas elevadas deve ter reduzido o
potencial produtivo de algumas lavouras,
sobretudono RS e SC.

Informações de Mercado
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Leite
Oferta/Disponibilidade
• Importações aumentam disponibilidade de
leite no 2º semestre
• Produção tende a apresentar algum
crescimento até outubro, em função da melhor
rentabilidade (RMCR)
• Disponibilidade per capita segue crescendo
• Preços ao produtor no pagamento de
novembro (leite de outubro) em queda
Demanda
• Movimento de preços no varejo sinaliza que
chegamos próximos ao teto do consumidor
final.
• O preço médio do leite UHT apresentou leve

Boi Gordo

valorização na última semana, apesar dos
comentários de fortes repasses de tabela de
preço pela indústria. Por outro lado, os
volumes de venda foram bastante reduzidos,
com pouco impacto prático no resultado
comercial de um preço um pouco maior;
• A muçarela apresentou um cenário de
estabilidade na semana, apesar também dos
vários comentários que também indicavam
forte subida de preços;
• O mercado de leites em pó tem se mostrado
ainda com demanda desaquecida e com maior
competição em função da entrada de produtos
importados;

Informações de Mercado
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Café
O mercado futuro do café arábica encerrou o
pregão desta quinta-feira mantendo as altas
para os principais contratos na Bolsa de Nova
York (ICE Future US). Dezembro/20 teve alta
de 100 pontos, valendo 110,10 cents/lbp,
março/21 registrou alta de 100 pontos,
negociado por 112,95 cents/lbp, maio/21
também teve alta de 100 pontos, valendo
114,80 cents/lbp e julho/21 encerrou valendo
116,45 cents/lbp, também com valorização de
100 pontos. "O café arábica tem suporte na
recente seca nas regiões cafeeiras do Brasil.
Dados da Somar Meteorologia na segundafeira mostraram que as chuvas em Minas
Gerais, a maior região produtora de café
arábica do Brasil, mediram 8,2 mm na semana

passada, ou apenas 19% da média histórica",
destacou o site internacional Barchart em sua
análise diária. O mercado já começa entender
que as áreas de cultivo de café de Minas Gerais
enfrentaram temperaturas acima da média e
uma falta de chuvas significativas nos últimos
cinco meses, o que esgotou os níveis de
umidade do solo e os recursos hídricos para
irrigação. Apesar disso, analistas destacam que
a pressão de alta nos preços na Bolsa deverão
ser observadas no primeiro trimestre de 2021,
quando os números reais da perda forem
divulgados. No Brasil, o mercado físico
encerrou o pregão com valorização nas
principais praças produtoras do país.

Suínos
Mercado brasileiro com uma semana de pouca
movimentação de preços. O ambiente de
negócios está truncado com frigoríficos
tentando impedir novas altas para o
suínoalegando que repasses para a ponta final
tendem a dificultar o escoamento da carne. Por
outro lado, a oferta de animais permanece
equilibrada
nos
estados
eprodutores
preocupados em torno do quadro de custos,

devido ao preço do milho edo farelo de soja. A
reposição entre atacado e varejo evolui dentro
da normalidade, com perspectiva positiva para
as próximas semanas com preparativos para o
atendimento da demanda das festividades de
final de ano. O preço da carne bovina também
é um elemento a ser considerado, podendo
levar parte dos consumidores a optarem por
cortes suínos.

Dólar
O dólar comercial fechou em alta de 1,19%
cotado a R$ 5,4840, no maior valor de
fechamento em uma semana, em dia de forte
oscilação da moeda estrangeira seguindo o
exterior mais avesso ao risco em meio à cautela
com o avanço da Covid-19 nos Estados Unidos
e influenciado pelo reajuste no

mercado de ações. Na reta final dos negócios,
declarações dos presidentes dos Bancos
Centrais dos Estados Unidos e da Europa
elevaram a aversão ao risco. Durante o dia, a
moeda norte-americana oscilou entre a mínima
de R$ 5,3550 e a máxima de R$ 5,4840.
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