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nesta edição
O cuidado com a qualidade dos grãos não
termina na colheita. Fique atento às medidas de
segurança para o transporte da produção! Nesta
edição, confira também como inscrever-se na
live de mercado de outubro. Saiba sobre a
participação da Capal no Show Tecnológico de
Inverno, além de outros avisos e convites. No Dia
Internacional do Café, a capa traz uma foto da
bela florada do cafeeiro, de Alan Jean de
Oliveira, do DAT Carlópolis.
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Transporte de grãos exige
boas práticas para
conservar qualidade

Desde o plantio até a colheita, o produtor rural
toma diversos cuidados para garantir a
qualidade da produção. Manejo adequado,
regulagem de máquinas e administração dos
efeitos do clima são alguns dos pontos que
exigem atenção ao longo da safra. Para isso, a
equipe de Assistência Técnica da Capal está à
disposição do cooperado, para fazer
recomendações e sanar dúvidas.

Transporte
No entanto, os cuidados não terminam com a
colheita. O transporte dos grãos até a
cooperativa também precisa ser observado,
para não prejudicar todo o trabalho feito até
então. Ao contratar um serviço de transporte,
é necessário certificar-se do bom estado de 

Deslocamento inadequado pode gerar
prejuízos à carga e ao produtor

conservação do veículo e da idoneidade do
motorista, bem como da regularidade dos
documentos de ambos.

“O produtor deve exigir do motorista a limpeza
da carroceria antes do carregamento,
retirando restos de outras culturas e produtos,
como sementes tratadas, que podem ser
fontes de contaminação”, explica Celso Poletti
Dias, coordenador Operacional - Matriz
(Arapoti). Celso pontua ainda que a lona
também deve estar em bom estado,
principalmente em períodos chuvosos.

Outro ponto que deve ser observado é o
volume correto de carga, pois em caso de ex-



Clique aqui
para acessar
o formulário
de inscrição

A live mensal de análise do mercado de soja e
milho exclusiva para cooperados já tem data
marcada. Neste mês, será em novo horário.
Participe!

Data: 13/10 (quarta-feira)
Horário: 19h
Ao vivo pelo YouTube

Apresentação: Guilherme Cioccari - StoneX
Mediação: Eliel Magalhães Leandro - Diretor
Comercial

Live de Análise de Mercado já está agendada. Inscreva-se!

Inscreva-se para receber o link diretamente em
seu e-mail e fazer perguntas antecipadamente.

Clique no link abaixo ou aponte sua câmera para
o código QR!
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cesso, há risco de multa rodoviária, perda do
produto por má acomodação e mesmo de
acidentes, o que coloca em perigo a
segurança do motorista.

Consequências

Caso o transportador não adote boas práticas,
condições incorretas de deslocamento
prejudicam a qualidade dos grãos,
aumentando a umidade e o nível de impureza.
E essas consequências negativas podem
causar prejuízos ao agricultor. “A
contaminação do produto por grãos de
outras espécies gera desconto de impurezas
e, em casos mais graves, a condenação de
toda a carga por presença de sementes
tratadas com produtos químicos”, finaliza
Celso.

(COMUNICAÇÃO CAPAL)

AVISO

    O produtor deve
exigir a limpeza da

carroceria,
retirando restos

de outras culturas
e produtos

Celso Poletti Dias,
coordenador

Operacional - Matriz

CLASSIFICADO
VENDO silagem de sorgo com laudo de análise da USP (Universidade de São Paulo). 
Entrar em contato com Harry (WhatsApp - 43 999791903) ou Pieta (telefone - 43 3557 3134).

https://forms.gle/M7bQWLnbs3PbAN8t9


Capal Ibaiti também tem atendimento para cafeicultores!
AVISO

Cafeicultor, a Capal em Ibaiti tem atendimento exclusivo para você! Entre em contato conosco e
saiba mais sobre os serviços de renda, classificação e compra. Telefone: (43) 99815 0007
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Capal marca presença no Show Tecnológico de Inverno
ACONTECEU

Na última quinta-feira (02), a Fundação ABC
realizou o 5º Show Tecnológico de Inverno
no Campo Demonstrativo Experimental (CDE)
em Ponta Grossa (PR). O evento teve vagas
limitadas devido aos protocolos sanitários.

Cooperados e equipe de assistência da Capal
estiveram presentes neste momento de
atualização técnica. 

Além da observação dos talhões, o evento
também promoveu palestras que abordaram
a perspectiva financeira da cultura da
cevada, opções de silagem, manejo do trigo,
novas tecnologia para azevém e adubação
nitrogenada em cevada. 

O Show Tecnológico de Inverno contou com
apoio da Capal Sementes. 
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SANIDADE
Em referência ao Dia Mundial Contra a Raiva, Adapar alerta
sobre a importância da vacinação
A data de 28 de setembro foi escolhida pela
Aliança Global para o Controle da Raiva (ARC)
com o objetivo de lembrar a importância de
controle e prevenção do vírus que provoca a
doença. A Agência de Defesa Agropecuária do
Paraná (Adapar) alerta sobre a necessidade da
vacinação – a única forma de prevenção – e de
notificar os casos suspeitos. A falta de
notificação coloca em risco a saúde dos
rebanhos da região, podendo expor o próprio
ser humano à enfermidade.

“Assim que o proprietário identificar qualquer
sinal em herbívoros deve notificar a Adapar. A
comunicação também deve ocorrer se
observar a presença de animais com
mordeduras por morcegos hematófagos ou se
houver abrigos desses morcegos”, alertou a
coordenadora do Programa de Controle da
Raiva dos Herbívoros da Adapar, Elzira Jorge
Pierre.

Outra obrigação do proprietário é fazer uso da
pasta vampiricida ao redor das feridas
provocadas pelas mordeduras dos morcegos
hematófagos nos herbívoros domésticos.
Como os morcegos são animais silvestres
protegidos pela legislação ambiental, esta é
uma maneira permitida para o controle indireto
da população dessa espécie.

Nunca se deve tocar diretamente um morcego.
Aqueles que forem encontrados mortos ou
caídos devem ser encaminhados à Adapar
para o diagnóstico laboratorial.

Sinais - A raiva é causada por um vírus cuja 

variante 3 está associada ao morcego
hematófago da espécie Desmodus rotundus,
que é o principal reservatório e transmissor
para os herbívoros domésticos, como bovinos,
equinos, caprinos e ovinos. O animal suspeito
de raiva apresenta alteração do
comportamento, salivação abundante e
dificuldade de locomoção. Os sintomas
progridem e podem provocar a paralisia e
morte.

O diagnóstico laboratorial somente é possível
após a morte do animal suspeito, por meio da
coleta de uma amostra de material do sistema
nervoso central, que é enviada para exame
gratuito. Em caso de resultado positivo, o
proprietário e o serviço de saúde são
informados para as providências necessárias.
A vacinação dos animais é a única prevenção.
A vacina pode ser aplicada a partir dos 3
meses de idade, sendo necessário um reforço
após 30 dias e revacinação anual.

Situação no estado do Paraná - A raiva é uma
doença endêmica no Paraná. Nos últimos
cinco anos, ocorreram, em média, 60 focos
anuais. Só no primeiro semestre de 2021, a
Adapar já identificou e atuou em 45 focos de
raiva dos herbívoros.

A Adapar faz o monitoramento em mais de
800 abrigos de morcegos hematófagos
cadastrados. Eles se alimentam
exclusivamente de sangue e, se estiverem
contaminados com o vírus da raiva, poderão
transmiti-la aos animais e aos seres humanos.

(AGÊNCIA ESTADUAL DE NOTÍCIAS)



AVISO
Confira o cronograma completo do Descarte Certo

Entrada 2ª Lomba - 07h45 até 08h45
Entrada 3ª Lomba -  09h00 até 10h30
Rincão 3, Albert Salomons - 10h45 até 11h30
Em frente ao Skiper - 13h30 até 14h30
Gleba D'Olaria, Bar do Luizão - 15h00 até 15h30
Km 44 - 16h00 até 16h30

São José da Boa Vista, COAFLEP - 08h00 até 08h45
Unidade Santana (Loja Agropecuária) - 9h30 até 10h30
Unidade Operacional W. Braz - 11h30 até 12h00
COAGRIS - 13h30 até 13h45
Assoc. Barra Mansa/Tomazina - 14h15 até 14h45

Unidade Joaquim Távora (Loja Agropecuária) - 08h00 até 09h00
Unidade Carlópolis (Loja Agropecuária) - 08h00 até 09h00
Unidade Ibaiti (Loja Agropecuária) - 11h45 até 12h15
Unidade Curiúva (Loja Agropecuária) - 14h30 até 15h00

19/10 - ARAPOTI

20/10 - WENCESLAU BRAZ E SANTANA DO ITARARÉ

21/10 - JOAQUIM TÁVORA, CARLÓPOLIS, IBAITI, CURIÚVA

O Programa Descarte Certo
promove a coleta de

resíduos veterinários para
os cooperados Capal.

JovensJovens

do agrodo agro
            Pense
como quiser, faça
o que quiser, mas
não culpe
ninguém pelos
seus resultados."

Participe da campanha! Mande uma foto na propriedade,
com nome, Unidade e uma frase sobre o que a foto
representa. Mande pelo WhatsApp ou direct no Instagram!

capal_cooperativa(43) 999269466

Eduardo Roberto
Dias, Ibaiti/PR

Confira também o depoimento do pai do Eduardo, o cooperado Carlos Roberto Dias: "Na nossa vida familiar aqui
na produção do leite, a participação do filho Eduardo vem a somar por seu conhecimento como técnico
agropecuário. Conseguimos melhorar os scores das vacas e as pastagens, em sistema de irrigação e
rotacionado. Desde o amanhecer, quando ele  participa no ordenha, até o entardecer, com dedicação de nutrir os
animais para obter boas condições de produção, eu falo para minha esposa: valeu o esforço, pois o legado será
passado adiante. É um filho acima de peso de ouro! Louvo a Deus pela sabedoria com que o tem conduzido e por
ele se deixar conduzir por este bom Deus Javé."
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INFORMAÇÕES DE MERCADO

PARANÁ

SÃO PAULO
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LEITE

BOI GORDO

• Leite UHT: com queda nos preços em mais
uma semana, leite UHT tem mercado difícil e
pouco volume comercializado. Este derivado
fechou a semana em R$ 3,54/l; 
• Muçarela: o mercado de muçarela apresenta
um cenário similar ao UHT, com queda nos
preços e poucas negociações, fechando a
semana em R$ 25,4/kg;

INFORMAÇÕES DE MERCADO

• Leite em Pó: o mercado de leite em pó
apresenta cenário um pouco melhor que os
demais, mantendo estabilidade de preços e de
volumes negociados. O leite em pó industrial
fechou em R$ 21,9/kg e o fracionado em R$
23,9/kg
• Leilão GDT tem mais um evento com variação
positiva na média de preços comercializados. O
"GTD Price Index" teve aumento de 1% em
relação ao último leilão.
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Apesar da proibição imposta pela China às exportações brasileiras de carne bovina, devido a dois
casos de doença da vaca louca registrados no Brasil no início de setembro, os embarques nacionais
seguiram em alta na primeira quinzena do mês. O bom desempenho das exportações nas primeiras
semanas de setembro limitou a trajetória de queda dos preços do boi gordo no mercado brasileiro.
Segundo dados da Secex (Secretaria de Comércio Exterior), neste mês (até 10 de setembro), o Brasil
exportou 86,88 mil toneladas de carne bovina (in natura). A média diária de embarques é alta, de 12,41
mil toneladas, 80% acima do registrado em setembro do ano passado. Com isso, o volume exportado
neste mês, até o momento, representa 61,03% do expedido em set / 2020 (142.325 mil toneladas).
Agentes do setor informaram que esse aumento está atrelado a um volume que havia sido comprado
anteriormente e já estava sendo preparado para embarque. Além disso, também pode ser reflexo da
antecipação de importações de alguns países, como a Arábia Saudita, que, no dia 14 de setembro,
suspendeu as importações de cinco frigoríficos brasileiros localizados em Minas Gerais. Entre janeiro e
agosto, o Brasil enviou à Arábica Saudita 25.477 mil toneladas de carne bovina, 15,1% a menos que a
embarcada no mesmo período do ano passado, o que confirma que o país já vinha diminuindo as
importações do Brasil. Neste ano, a Arábia Saudita foi o sétimo maior destino da carne brasileira e, em
agosto, ocupava a sexta posição. O principal destino do produto brasileiro em 2021 e em agosto é a
China. Neste ano, o país asiático adquiriu 596,122 mil toneladas da carne bovina nacional e, em
agosto, a China importou pela primeira vez do Brasil mais de 100 mil toneladas (quase 106 mil
toneladas), segundo a Secex. Em volumes mensais, Hong Kong é o segundo maior destino da carne
bovina brasileira, tendo adquirido 19,29 mil toneladas em agosto. O Chile tornou-se, no mês passado,
o terceiro maior destino do produto nacional, tendo importado 13,78 mil toneladas, seguido pelos
Estados Unidos, que importou 13,53 mil toneladas de carne bovina do Brasil. É importante destacar
que os volumes mensais exportados para o Chile e os Estados Unidos em agosto foram ambos
recordes. Neste ano, os principais destinos da carne brasileira, depois da China, foram Hong Kong
(155,6 mil toneladas) e os Estados Unidos (66,49 mil toneladas), segundo a Secex. Os EUA vêm
aumentando as importações do Brasil neste ano, principalmente de carnes processadas. As 66,49 mil
toneladas embarcadas para o país neste ano representam quase o dobro das de janeiro a agosto de
2020 (34,52 mil toneladas). Em geral, os agentes acreditam que a proibição imposta pela China não vai
durar muito, por conta da baixa oferta mundial de carne bovina e da dependência do país da carne
brasileira. Além disso, a China costuma aumentar as importações de carne bovina nos últimos meses
do ano, devido à maior demanda do país por conta do Ano Novo chinês.



INFORMAÇÕES DE MERCADO

SOJA

MILHO

TRIGO

Na CBOT os contratos futuros do complexo
tiveram forte queda nesta quinta-feira,
pressionados pelo relatório trimestral de
estoques do USDA. Os estoques estimados pelo
órgão ficaram surpreendentemente acima das
expectativas do mercado as boas condições
meteorológicas no Meio Oeste dos EUA que
permitem o rápido progresso da colheita do país
fizeram parte do quadro baixista do dia. No
mercado interno as negociações estiveram tra-

vadas nas diversas praças de negociação. A
commodity iniciou o pregão de forma positiva
com Chicago dando sustentação às cotações
domésticas. Contudo, após a divulgação do
relatório, a soja passou a operar com fortes
perdas, resultando em quedas acentuadas nos
preços. Diante disso boa parte dos agentes
ficou fora de mercado e não foram reportados
negócios envolvendo volumes significativos. 

Na CBOT os contratos caíram devido ao
relatório divulgado pelo USDA nesta quinta-
feira. O documento apontou uma retração dos
estoques norte-americanos, mas em uma menor
intensidade ao esperado pelo mercado. Quedas
mais intensas foram contrabalanceadas pelo
fortalecimento dos contratos de trigo. No
mercado interno a comercialização da segunda 

safra segue lenta, resultando em pouca
oscilação de preços. Os produtores estão firmes
nos valores pedidos buscando o melhor
momento para comercializar o remanescente da
produção e novas vendas devem ser
destravadas a partir do próximo mês conforme o
milho vai sendo consumido.

A CBOT encerrou com preços acentuadamente
altos nesta quinta-feira. O mercado repercutiu
os relatórios de estoques trimestrais dos
Estados Unidos e de estimativa de produção do
país em 2021 divulgados USDA. Os documentos
indicaram corte de oferta em níveis menores do
que os esperados por analistas. O mercado
brasileiro chega a esta quinta-feira atento a
manutenção do cenário de alta cambial, com is-

so, os custos de aquisição do cereal no mercado
externo são elevados ampliando a
competitividade do trigo nacional frente o
importado. Em paralelo a um cenário de previsão
de chuvas para os próximos dias no Paraná, o
que leva a uma preocupação com novas perdas,
ou ao menos a possibilidade de atraso na
colheita, reduzindo o ingresso de oferta.
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SUÍNOS

DÓLAR

INFORMAÇÕES DE MERCADO

CAFÉ

O mercado futuro do café arábica encerrou o
pregão desta quinta-feira apenas com ajustes
técnicos para os principais contratos na Bolsa
de Nova York. O café arábica tem o apoio de
sinais de menor oferta no Brasil depois que a
Conab cortou na terça-feira sua estimativa de 

produção de café arábica Brasil 2021. O setor
cafeeiro segue operando de olho nas condições
climáticas no parque cafeeiro. A tendência é de
preços firmes de acordo com analistas, mas
certa volatilidade não está descartada.

Mercado interno apresentou pouca variação de
preços no decorrer desta quinta-feira, tanto no
atacado como para o suíno vivo. Mercado
travado com frigoríficos cautelosos quanto aos
preços e nas compras, administrando estoques,
avaliando que o escoamento dos cortes do
atacado não apresenta muita força. A entrada da
massa salarial na economia pode ajudar a
demanda e trazer melhor fluidez na reposição ao
longo da primeira quinzena de outubro.

Vale atenção a situação da carne bovina,
concorrente direto. O embargo chinês em
relação a carne bovina brasileira resulta em
queda dos preços em toda a cadeia pecuária.
Caso o estoque de carne bovina seja ofertado
no mercado doméstico poderemos ter forte
queda dos preços o que poderia impactar na
carne suína e a de frango.

O dólar encerrou a sessão em alta de 0,34%,
cotado a R$ 5,4490 para venda. Em dia de
fechamento da Ptax, além do risco inflacionário
doméstico que não se dissipa, a moeda norte-
americana ganhou força ante o real, além da
expectativa quanto a uma antecipação da
retirada de estímulos monetários da economia
dos EUA. Os participantes do mercado estão

apreensivos com a saúde fiscal do Brasil em
meio a iniciativas de incremento de gastos do
governo como a reconfiguração do Bolsa Família
e possibilidade de extensão do auxílio
emergencial. Durante o dia, a moeda norte
americana oscilou entre a mínima de R$ 5,3680
e a máxima de R$ 5,4750. 

siga-nos nas redes sociais!

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

expediente

capal_cooperativa /CapalCooperativa
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https://www.instagram.com/capal_cooperativa/
https://www.facebook.com/CapalCooperativa
https://www.instagram.com/capal_cooperativa/
https://www.facebook.com/CapalCooperativa

