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Atualização do rebanho é prorrogada até 20 de dezembro
Pecuaristas que não fizerem o cadastro dos animais até a data terão
a emissão da GTA bloqueada
A Campanha de Atualização do Rebanho no Paraná foi prorrogada até o dia 20 de dezembro. A decisão partiu
da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapa), por meio da Portaria 366 de 2019, publicação em Diário
Oficial, no dia 29 de novembro. No total, pecuaristas paranaenses das 243,1 mil propriedades rurais cadastradas
no Estado precisam fazer o cadastro dos animais pelo site da Agência, em uma unidade física da entidade, em
um escritório de atendimento municipal autorizado ou mesmo nos sindicatos rurais autorizados. O trâmite é
gratuito.
O procedimento é obrigatório para todos os produtores que tenham animais com interesse econômico no
Estado. O prazo para fazer a atualização do rebanho começou no dia 1º de novembro. Porém, a um dia para o
fim do prazo da campanha (30 de novembro), 45,2% das propriedades estão cadastradas.
A medida obrigatória vale para propriedades com animais de produção ou trabalho, como bovinos, bufalinos,
cabras, ovelhas, suínos, cavalos, jumentos, mulas, galinhas, peixes, além de caixas de abelhas.
A atualização do rebanho junto ao órgão responsável faz parte da gama de ações que substituem a vacinação
obrigatória de bovinos e bufalinos contra febre aftosa. A Instrução Normativa 47, do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento (Mapa), previu a suspensão da vacina para esses dois grupos de animais, que
acontecia em duas fases anualmente (maio e novembro). Desta forma, sem a necessidade de vacinar, o cadastro
do rebanho é a forma de se ter o controle quantitativo e das movimentações dos rebanhos do Estado.
Punição
O pecuarista que não cumprir as exigências para a melhoria na sanidade das criações voltadas à produção de
proteínas animais no Paraná até o dia 20 de dezembro poderá sofrer punições. O produtor está sujeito a multa
ou, ainda, o bloqueio de atividades pecuárias, como a emissão da Guia de Trânsito Animal (GTA).
Serviço
A atualização do rebanho pode ser feita no site www.produtor.adapar.pr.gov.br/comprovacaorebanho. Também
é possível fazer o procedimento pessoalmente em uma unidade local da Adapar, em um escritório de
atendimento municipal autorizado ou em um sindicato rural autorizado. Fonte: Adapar

Treinamento de Identificação de Insetos Praga
A Fundação ABC, através do setor de Entomologia, abriu as inscrições para a quinta edição do
Treinamento de Identificação de Insetos Praga nas culturas de soja e milho, que será realizado
de 10 a 13 de dezembro, nos CDE´s de Itaberá, Arapoti, Castro e Ponta Grossa, nesta ordem.
Serão duas turmas por localidade, manhã e tarde, com 35 vagas cada uma. Podem se inscrever cooperados, funcionários da
fazenda e assistentes técnicos.
Para isso, basta acessar o portal da cooperativa, clicar em Fundação ABC. Você será direcionado para o Portal da Fundação,
onde haverá um banner do treinamento. Ao clicar, vai abrir uma página com as informações e o formulário de inscrição.
Qualquer dúvida, entrar em contato com Patricia Baptista, pelo telefone: (42) 3233-8600.
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Manejos de ambiência - suinocultura
Durante as diversas fases de vida dos suínos há uma faixa
ideal de temperatura para a melhor qualidade de vida do
animal. A manutenção dessa temperatura é uma questão
de bem-estar animal e proporciona uma condição de
crescimento e produção melhor para o plantel. Além de
manter as temperaturas, os manejos de ambiência, podem
ser utilizados para baixar a pressão de infecção dentro dos
barracões.
Dos manejos utilizados para aquecimento os principais são
o uso de escamoteador ou abafador, piso aquecido e
lâmpadas de aquecimento. Esses itens são utilizados para
os leitões de maternidade e creche, uma vez que esses
tem a faixa ideal de temperatura entre 26 e 32 °C. E para
as demais fases o manejo de cortinas mantém a
temperatura constante dentro da granja e impede a
entrada de ventos gelados uma vez que as temperaturas
podem variar dos 20 aos 25 °C conforme a idade dos
animais.
Quando falamos em manejos para reduzir a temperatura
para fêmeas em gestação os principais são o uso de
ventiladores além de ser realizada nebulização e, em
alguns casos, o uso de gotejadores. Para animais de creche
e terminação, além dos manejos de cortina que mantém a
ventilação, a nebulização, pode ser usada com produtos
que auxiliam na melhora da qualidade do ar respirado
pelos animais e/ou na redução da pressão de infecção,
fazendo com que a transmissão de possíveis doenças seja
reduzida. Os gotejadores são utilizados para auxiliar, além
da redução de temperatura, na remoção de cascão que se
forma nas baias.

CLASSIFICADOS
VENDA
•
•

72 canzis de 76 cm entre vacas, Valor : R$ 12.000,00
Ordenha GEA. Com IQ, Dematron 70, Medidor eletrônico, Extrator automático, Pulsador eletrônico, 4 conjuntos e
contenção reforçada, Ano 2012, Valor R$ 45.000,00
• Boiler solar, 300 litros. R$ 3.000,00
• Cobertura de barracão, 30x12 m, Estrutura metálica, Pé direito de poste da Copel, Altura livre de 3.80m, Valor
30.000,00
Tratar com Rafael – 43 8818 4768 - Carlópolis
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INFORMAÇÕES DO MERCADO AGROPECUÁRIO
MILHO
FUTURO

CIF Guarujá entrega dezembro/2019 e pagamento janeiro/2020

Comprador: R$ 42,50

Vendedor: sem indicação

CIF Guarujá entrega julho/2020 e pagamento agosto/2020

Comprador: R$ 41,20

Vendedor: sem indicação

SÃO PAULO

PARANÁ

Comprador: R$ 45,00
Itararé-Sp

Comprador: R$ 41,50
Arapoti-Pr
Vendedor: R$ 42,00

Vendedor: R$ s/ indicação
Comprador: R$ 45,00

MILHO
Taquarituba/Taquarivaí-Sp

MILHO

Vendedor: R$ 48,50
Disponível CIF Santos
(média do dia)

Comprador: R$ 40,50
W.Braz-Pr

R$ s/ indicação

Vendedor: s/ indicação
SOJA
Disponível CIF Ponta Grossa
R$ s/ indicação
(média do dia)

Entrega abril/2020
pagamento maio/2020 –
CIF Guarujá

SOJA
Entrega abril/2020 e
pagamento maio/2020 - CIF R$ s/ indicação
Ponta Grossa/PR
Superior

Entrega março/2020
R$ s/ indicação
pagamento abril/2020 – CIF

R$ 860,00 FOB – ITARARE/ SP
Superior

R$ 870,00 FOB
TAQUARITUBA/
TAQUARIVAI/SP

R$ 890,00 FOB

R$ 790,00 (T-2) PADRÃO

TRIGO

(falling number mínimo de
250)
R$ 770,00 (T-2) PADRÃO

TRIGO
R$ 730,00 (T-2)

Intermediário

R$ s/ indicação

R$ 710,00 (T-2)

Intermediário

R$ 700,00 (T-3)

R$ 690,00 (T-3)

25/11/19

FEIJÃO – PREÇOS NA BOLSINHA – SÃO PAULO
26/11/19
27/11/19

28/11/19

29/11/19

Variedade
Carioca Dama 10 – 10
Carioca Dama 9 – 9
Carioca Dama 8,5 – 9
Carioca Dama 8 – 8
Carioca Dama 7,5 – 8
Carioca Dama 7 – 7
Carioca Dama 6 – 7

INDICADORES
FINANCEIROS

Min.
290,00
275,00
265,00
S/Cot
240,00
S/Cot
S/Cot

Máx.
295,00
280,00
270,00
S/Cot
245,00
210,00
S/Cot

Min.
290,00
275,00
265,00
250,00
240,00
205,00
S/Cot

Máx.
295,00
280,00
270,00
255,00
245,00
210,00
S/Cot

Min.
285,00
275,00
260,00
S/Cot
235,00
195,00
S/Cot

Máx.
290,00
280,00
265,00
250,00
240,00
200,00
S/Cot

Min.
285,00
275,00
260,00
S/Cot
235,00
195,00
S/Cot

Máx.
290,00
280,00
265,00
250,00
240,00
200,00
S/Cot

Min.
285,00
S/ cot
260,00
S/Cot
235,00
S/Cot
S/Cot

DÓLAR COMERCIAL (venda)

POUPANÇA (nova)

SELIC

R$ 4,21 – 28/11

0,3153 % a.m. - 29/11

5 % a. a.

Máx.
290,00
S/ cot
265,00
250,00
240,00
S/Cot
S/Cot
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INFORMAÇÕES DO MERCADO AGROPECUÁRIO
MILHO - Não houve movimentação nesta quinta-feira na Bolsa de Chicago devido ao feriado
nacional nos EUA. Com as chuvas ocorridas na América do Sul e ausência de novas informações
positivas na relação comercial EUA – China os mercados continuam com fraca possibilidade de
altas. Mercado interno tenta enxergar alguma possibilidade de acomodação dos preços o qual não
vem acontecendo com o volume de oferta reduzido. Não há opção de importação do Paraguai, o
qual já não dispõe de grandes ofertas antes da safrinha 2020

SOJA – CBOT não houve negociações devido ao feriado nacional de Ação de Graças nos Estados
Unidos. A China está deixando a porta aberta para um acordo comercial com os Estados Unidos,
mesmo que critique fortemente a assinatura do projeto de lei pelo presidente norte-americano
Donald Trump em apoio aos manifestantes de Hong Kong contra Pequim. Mercado interno esteve
travado nas principais praças de negociação em virtude do feriado de Ação de Graças nos Estados
Unidos, com a oleaginosa ficando sem seu principal referencial. Já a moeda norte-americana, após
três pregões consecutivos de alta, encerrou no campo negativo e chegou a atingir a mínima de R$ 4,2140 ao longo
do pregão. Diante disso, com preços pouco atrativos no mercado físico, o foco ficou no plantio.

TRIGO - Os mercados financeiro e agrícola dos Estados Unidos não operaram nesta quinta-feira
devido ao feriado do Dia de Ação de Graças. Com isso, as bolsas de Chicago, o mercado financeiro
em Wall Street e a Bolsa de Nova York não abriram. Mercado interno se aproxima do
encerramento de novembro avaliando principalmente o encerramento dos trabalhos de colheita
no Brasil, bem como o progresso da colheita na Argentina, principal fornecedor de trigo ao Brasil.
Mesmo com o câmbio atual, a indústria nacional terá possivelmente que buscar alternativas para a
aquisição do cereal no mercado externo. No presente momento os preços domésticos estão um pouco acima dos
praticados no mesmo período da temporada anterior no Paraná, e bem semelhantes aos praticados nas regiões
produtoras do Rio Grande do Sul.

CAFÉ - Os Estados Unidos comemoram o feriado do Dia de Ação de Graças nesta quinta-feira e
assim as bolsas de Chicago e Nova York não operam. Os negócios serão retomados nesta-sextafeira, mas só por meio período. O feriado é um dos mais importantes para os americanos e
mobiliza todo o país. Nesta quinta-feira (28), sem as referências da Bolsa de Nova York (ICE Future
US) por conta do feriado, o mercado interno no Brasil manteve a estabilidade. No mercado
internacional encerrou o dia com algumas altas, recuperando-se das baixa nas últimas sessões.

DÓLAR - Dólar encerrou a sessão desta quinta-feira com queda de 0,98%, sendo negociado a R$
4,2160. A divisa norte-americana rompeu uma sequência de três altas seguidas que resultaram em
recordes sucessivos de valor nominal da moeda estrangeira. A sessão, marcada pela liquidez
reduzida em meio ao feriado de Ação de Graças nos Estados Unidos, iniciou com a intervenção do
Banco Central (BC) anunciada quarta-feira após o fechamento do pregão. Durante o dia, a
moeda norte-americana oscilou entre a mínima de R$ 4,2140 e a máxima de R$ 4,2620.
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SUÍNOS - Mercado interno com semana apresentando preços firmes tanto para o suíno vivo como
para os principais cortes do atacado. A oferta segue ajustada enquanto o ritmo de negócios entre
atacado e varejo apresenta boa fluidez. A perspectiva é de consumo aquecido com festividades de
final de ano e entrada do décimo terceiro na economia. A forte alta nos preços da carne bovina no
país é outro fator positivo para os cortes suínos, com uma parcela das famílias buscando
alternativas que impactem menos a sua renda. Nesta última quinta-feira (28), a Secretária de
Comércio Exterior informou que encontrou inconsistências nos números da balança comercial de novembro. Deste
modo, os números da carne suína que vieram fracos na última semana podem sofrer alterações para cima, em breve,
com os recálculos. Um ponto que merece atenção por parte dos granjeiros no curto prazo é o custo da nutrição
animal. O milho está em tendência de alta, com produtores optando pela retenção da oferta. O abastecimento com
milho tende a ser difícil no início do ano, com atraso da safra verão e logística complicada.

•

Ainda em resposta a menor disponibilidade de leite no campo, o UHT apresentou mais
uma semana de valorização no preço médio;

•

Influenciados pela forte demanda no exterior e pela valorização do dólar frente ao real, os
preços do leite em pó industrial apresentaram alta nessa semana.
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