
CAPAL
notícias

nesta edição
O café em Carlópolis é tradição, e a família
Aguera compõe esse histórico de sucesso.
Conheça o cooperado Vitorio, que faz parte de
tudo isso. Também trazemos um lembrete sobre
a campanha de vacinação contra a febre aftosa,
avisos e demais informações da Cooperativa. 
A foto de capa traz uma bela vaca jersey do
rebanho da Fazenda Lagoa Dourada, de Arapoti,
e foi registrada por Alessandra Heuer, da
Comunicação e Marketing. Boa leitura!
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De pensar em desistir, até ser referência em
produtividade no café

O Sítio Boa Esperança, em Carlópolis (PR) já
viu dias difíceis. "Quando comprei esse sítio
não tinha nada. Teve uma época em que
pensei em desistir do café. A lavoura não ia
bem e as pessoas diziam que não ia dar
certo", conta o cooperado Vitório José
Aguera, um dos pioneiros da Capal naquela
cidade. Segundo ele, se não fosse a ajuda da
Capal ele teria arrancado tudo. 

Ao se associar à Capal, Vitorio já passou a ter
assistência técnica do agrônomo José Ryoti 
 Nakabayashi, que o atende até hoje. O
cooperado conta que uma das primeiras
recomendações do agrônomo foi para fazer
análise do solo. "Ryoti me indicou fazer análise
do solo e descobrimos que tinha muito
alumínio e precisava de aplicação de gesso.
Confesso que nem sabia desse uso do gesso, 
  

mas segui a recomendação", conta. Logo
após, as plantas mostraram melhora e a
produtividade aumentou. O cooperado
mantém a confiança na assistência e segue a
indicação, além de adquirir os produtos na sua
Cooperativa, aproveitando inclusive o prazo
safra que ele afirma ser uma ótima opção. 

Vitorio José Aguera é um dos exemplos de que o cooperativismo atua como força motriz para o
agronegócio
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Além de todo o empenho e persistência de Vitorio, a história da família também colabora para a boa
fama da produção: "Eu dou sequência ao que meu avô começou. Ele foi um dos primeiros a plantar
café em Carlópolis, isso em 1940".

Ele ainda comemora por não ter sofrido com a geada este ano, dizendo ter uma terra abençoada.

O cafezal, em fase de chumbinho, apresenta excelente
potencial produtivo, e é referência na região. O produtor
mostra orgulhoso os galhos carregados e prevê uma
ótima safra. "Este mesmo café que eu pensava em
arrancar, hoje está maravilhoso!", comemora.

Ryoti explicou que o cooperado começou a fazer a poda
das plantas pela técnica do esqueletamento e isso
também colabora muito com a saúde das plantas e com a
produtividade. 

        Eu dou sequência
ao que meu avô

começou. Ele foi um
dos primeiros a plantar

café em Carlópolis,
isso lá por 1940.

A área de cerca de 17 hectares de café
neste momento está passando pela
aplicação de insumos pós florada. O
agrônomo Ryoti explica que é necessário
entrar com produtos como inseticida e
fungicida para atacar as pragas que
ficam no solo após a queda das flores.

De toda a história contada pelo produtor,
destaca-se o amor pela terra, que vem
desde o seu avô, e também a confiança
em boas parcerias. O cooperado afirma:
a assistência técnica da Capal fez muita
diferença para mim"

(COMUNICAÇÃO CAPAL)
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SANIDADE

Cerca de 78 milhões de bovinos e bubalinos
com até 2 anos de idade são o alvo da
segunda etapa da campanha nacional de
vacinação contra a febre aftosa de 2021. A
doença, que também afeta caprinos, ovinos e
suínos, traz prejuízos e restrições na
comercialização de produtos pecuários.
O último foco da doença no Brasil ocorreu em
2006. Desde 2018, todo o território brasileiro é
reconhecido internacionalmente como livre de
febre aftosa (zonas com e sem vacinação) pela
Organização Mundial da Saúde Animal (OIE). 

Brasil inicia 2ª etapa da campanha de vacinação contra febre
aftosa

cada animal, preferindo as horas mais frescas
do dia, para fazer a contenção adequada dos
animais e a aplicação da vacina. 
Além de vacinar o rebanho, o produtor deve
também declarar ao órgão de defesa sanitária
animal de seu estado. A declaração de
vacinação deve ser feita de forma online ou,
quando não for possível, presencialmente nos
postos designados pelo serviço veterinário
estadual nos prazos estipulados. Em caso de
dúvidas, o criador deve procurar o órgão de
defesa sanitária animal da sua região.

Recomendação

Segundo o Ministério da Agricultura Pecuária e
Abastecimento (Mapa), os criadores devem
adquirir as vacinas em revendas autorizadas e
mantidas entre 2°C e 8°C, desde a aquisição
até o momento da utilização – incluindo o
transporte e a aplicação, já na fazenda. Devem
ser usadas agulhas novas para aplicação da
dose de 2 mililitros na tábua do pescoço de  

NO ESTADO DE SÃO PAULO  devem ser vacinados bovinos e bubalinos de 0
A 24 MESES. DOSE 2ML

DECLARAR VACINAÇÃO ATÉ 07/12/21

DECLARE TAMBÉM DEMAIS ANIMAIS COMO EQUÍDEOS, SUÍDEOS, OVINOS E AVES.

VACINAÇÃO FEBRE AFTOSA 

LOJAS AGROPECUÁRIAS 
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Para a equipe técnica de Pecuária, essa é uma cena
corriqueira. O médico veterinário da Unidade de
Joaquim Távora, Marcelo Henrique Giordano Nunes,
auxilia os cooperados com a formulação de dietas e
também acompanha o manejo nutricional, tudo para
alcançar melhor produção e rentabilidade.  

Acompanhamento da dieta nutricional
dos bovinos é fundamental

A CAMPO

AVISO

Atenção para datas do
inventário nas Lojas Capal

06/11 - Loja CARLÓPOLIS e
CURIÚVA - fechadas

20/11 - Loja ITARARÉ - fechada

Clique aqui para se inscrever

AVISO

Próximo treinamento 
do sigmaABC - 12/11

Cooperado, familiar do cooperado, gerente
da fazenda e operador de campo podem
fazer o treinamento. A próxima oportu-
nidade é no dia 12/11, das 13h30 às
16h30. Inscreva-se no link abaixo.

Data: 17/11 (quarta-feira)
Horário: 18h
Ao vivo pelo YouTube
Com Guilherme Cioccari - StoneX

Inscreva-se na Live de Mercado de novembro!
CONVITE

Clique aqui para acessar
o formulário de inscrição

Acesse o link ou aponte seu
celular para o QR code:

https://docs.google.com/forms/d/1-mxEEfWUU8lSAYMiRmtPhjtMfZ3VWOvmAUoJcltb_HI/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfI3V93ZssHNjUlBit8nXhL5XVFke49ibr5Q78Y7NVd0ALmnw/viewform


INFORMAÇÕES DE MERCADO

PARANÁ

SÃO PAULO
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LEITE
• Mercado de UHT fecha o mês de outubro em
derrocada, com queda nos preços em todas as
semanas do mês e sem enxergar saída no curto
prazo. Além do recuo nos valores das
negociações, o volume vendido também foi
muito aquém do esperado para outubro.
• Mercado de leite em pó conseguiu se manter
firme ao longo de outubro. Apesar das leves
oscilações no volume vendido ao longo do mês,
os preços se mantiveram nos mesmos
patamares, evidenciando maior resiliência que
os demais lácteos. 
• Vendas no mercado de queijos patinam neste
mês de outubro. Na mesma tendência do UHT,
muçarela enfrenta uma demanda fria do varejo
nas últimas semanas - sofrendo queda nos
preços e nos volumes comercializados. Para o
queijo prato, apesar do recuo de preços nas
primeiras semanas, o mercado relata maior
estabilidade no volume vendido se comparado à
muçarela
• Mercados de requeijão e leite condensado
também sentem impactos de um mercado
menos comprador; 

INFORMAÇÕES DE MERCADO
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MERCADO SPOT
• Cenário atual de vendas da indústria ao varejo,
de diminuição dos preços praticados e menores
volumes de vendas, colaborou para um novo
recuo nos preços do leite no mercado spot
desta quinzena; 
• Além desse cenário de demanda fria, a
expectativa é que nesta reta final do ano
aumente a oferta em importantes estados
produtores, como Minas Gerais e Goiás,
aumentando também a média da oferta de leite
na média do Brasil;
• Nesta quinzena, com preços mais baixos, o
volume de leite comercializado no mercado spot
aumentou, tanto nas compras como nas vendas.

• Todas as categorias de requeijão tiveram
recuo nos preços neste mês de outubro; 
• Leite condensado também tem demanda
enfraquecida e preço médio cai R$0,70/kg; 
• O otimismo para melhora das vendas na reta
final do ano vem esfriando. Ainda assim, os
mercados de requeijão e leite condensado
esperam um leve aquecimento para o bimestre
final de 2021.



INFORMAÇÕES DE MERCADO
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BOI GORDO

SOJA

Na CBOT os contratos futuros do complexo
fecharam em queda no grão, no farelo e no óleo
nesta quinta-feira. Segundo a Agência Reuters
pesou negativamente a expectativa de aumento
na produção e na produtividade dos Estados
Unidos por parte do USDA que divulga seu
relatório de oferta e demanda no dia 9 de
novembro. O bom andamento do plantio no
Brasil completou o quadro baixista. 

Mercado interno parado nas diversas praças de
negociação do país. Diante de mais uma sessão
de perdas acentuadas em Chicago os preços
físicos da oleaginosa recuaram
significativamente. A moeda norte-americana
registrou ligeiros ganhos permanecendo acima
do patamar de R$ 5,60 e impedindo uma queda
mais consistente dos preços. 

MILHO

Na CBOT os futuros ampliaram as perdas nesta
quinta-feira e atingiram as mínimas em uma
semana refletindo a realização de lucros pelos
investidores e do ajuste de posições em
antecipação ao relatório de oferta e demanda de
novembro do USDA. Adicionalmente a queda
nos preços da soja e do trigo também
contribuíram para a pressão.

 No mercado interno a queda recente dos preços
diminuiu a oferta de lotes pelo produtor o qual
segue especulando preços maiores. Resta
acompanhar se o produtor voltará a ofertar mais
lotes no mercado a fim de desocupar espaço
nos armazéns para a entrada da safra verão.
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TRIGO
CBOT encerrou a quinta-feira com preços
significativamente mais baixos. O mercado
reverteu os ganhos registrados mais cedo e
voltou a ser pressionado pela realização de
lucros. Na última terça-feira os preços atingiram
os maiores níveis desde dezembro de 2012. No
mercado interno com o dólar acima de R$ 5,60

e os preços internacionais elevados as cotações
seguem apresentando firmeza em pleno
ingresso de safra nova. Com o produtor bem
capitalizado e acreditando em momentos mais
atrativos para negociar durante a entressafra ele
tem concentrado as vendas para grãos de
qualidade inferior. 
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CAFÉ
O mercado futuro do café arábica encerrou o
pregão desta quinta-feira com desvalorização
técnica para os principais contratos na Bolsa de
Nova York (ICE Future US). As cotações
chegaram a registrar mais de 100 pontos de
queda, mas encerram o pregão com ajustes
técnicos. De acordo com análise do site
internacional Barchart, o mercado de café
recuou após os dados da Secretaria de
Comércio Exterior (Secex). "Mostram que as
exportações de café não torrado do Brasil
aumentaram 11%", destacou a publicação. O
mercado agora aguarda também o relatório do
Cecafé com os embarques de outubro a ser
divulgado nos próximos dias.

 É importante ressaltar que no mês passado, em
entrevista ao Notícias Agrícolas, o Cecafé
informou que os gargalos logísticos poderiam
seguir impactando os embarques do Brasil no
longo prazo. Os impasses logísticos afetam todo
setor produtivo do país e deram suporte aos
preços de café nas últimas semanas. Analistas
mantêm a projeção de preços firmes para o café
no Brasil. Apesar do retorno das chuvas no
último mês o cenário ainda é de incerteza em
relação ao tamanho da safra do ano que vem.
De acordo com especialistas as chuvas
recuperaram o estresse hídrico mas a florada
generalizada não vingou o que aumenta as
preocupações com a oferta global do grão.

SUÍNOS
Mercado interno depois de sucessivas sessões
de pressão sobre os preços o mercado físico de
cevados teve uma semana mais tranquila na
qual as conversas para as programações da
próxima semana fluíram com menos impasses.
As ofertas foram adequadas para a demanda
dos frigoríficos e aquela trajetória de baixa nas
referências foi interrompida. 

Ainda não se chegou à equalização dos
estoques mas o setor espera que isto ocorra em
breve especialmente porque o consumo tende a
se tornar ativo com a proximidade das festas de
final de ano.



DÓLAR

INFORMAÇÕES DE MERCADO

O dólar comercial fechou em R$ 5,6080 com alta
de 0,33%. Pressionado principalmente pela
apreensão com o futuro da Proposta de Emenda
à Constituição (PEC) dos Precatórios, a moeda
norte-americana não enfraqueceu durante toda
sessão, refletindo as incertezas do mercado. 

Segundo análise macroeconômica da GreenBay
Investimentos, FlávioSerrano, "como a votação
ficou em aberto e o placar foi apertado o
mercado está temeroso com um revés no
segundo turno". O segundo turno da votação
deve ocorrer na próxima terça, dia 09 de
novembro.
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siga-nos nas redes sociais!

Produção: Setor de Comunicação e Marketing Capal  | Dúvidas, comentários ou sugestões:
comunicacao@capal.coop.br - (43) 991528218 - (43) 999269466
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