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nesta edição
No Capal Notícias desta semana, aprenda sobre
algumas medidas que contribuem para o sucesso
do plantio de um campo de sementes. Veja como
foi o 1º Rally Técnico da Cevada, que teve
participação da equipe e cooperados Capal. A
unidade de Curiúva que completou um ano sem
acidentes de trabalho vem em destaque, além do
cronograma do Descarte Certo, avisos, convite e
informações de mercado. A foto de capa é de
Rafael Martins - DAT Ibaiti.
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Produção de sementes: armazenamento e semeadura são
fundamentais para qualidade do produto final

O plantio  de um campo de sementes exige
cuidados  especiais para garantir a qualidade
no processo de multiplicação. O agrônomo
Luis Fernando Sampaio Janes, do
Departamento de Assistência Técnica de
Arapoti, indica pontos de atenção nas etapas
de armazenamento e semeadura. Confira:

Armazenamento
O armazenamento de sementes é fundamental
para conservar a qualidade adquirida no
campo. O cuidado adequado proporciona
maior viabilidade de sementes além da
qualidade do produto final, atendendo às
necessidades do agricultor.

Para isso, algumas medidas devem ser
adotadas:
• Armazenar as embalagens de sementes em
local coberto e ventilado, sobre estrados de
madeira;

• Não encostar as embalagens contra as
paredes do galpão;
• Realizar o controle de roedores e fungos no
local de armazenamento;
• Não armazenar as sementes junto com
defensivos, calcário ou adubo;
• A temperatura não deve ser superior a 25 ºC;
• Umidade relativa não deve ultrapassar 70%.

Se a propriedade não conseguir adotar
essas condições, recomenda-se retirar a
semente na cooperativa o mais próximo
possível da data de semeadura. 

Semeadura
A época adequada de semeadura se
determina pelas condições climáticas
favoráveis para uma boa produção, que, de
modo geral, são idênticas à cultura destinada
para fins comerciais. Os equipamentos usados 
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na semeadura merecem cuidados prévios
especiais na sua limpeza, para evitar a
presença de sementes de outras espécies ou
cultivares e, assim, preservar a pureza varietal
do campo. Alguns pontos importantes devem
ser verificados:

• Limpeza da(s) caixa(s) de sementes (retirá-
las, se possível);
• Limpeza das caixas de adubo;
• Verificar se não há sementes de plantios
anteriores nos discos distribuidores,
engrenagens e tubos condutores de semente
em cada linha;
• Verificar possíveis espaços onde sementes
podem se alojar no implemento;
• Se possível, fazer o uso de sopradores a
gasolina ou ar comprimido para a limpeza.

A correta regulagem da semeadora e a
velocidade  adequada são essenciais para uma
distribuição homogênea das sementes e do
adubo, o que propicia emergência e desenvol-

Deve-se, portanto, seguir as recomendações
estabelecidas para cada cultivar. O tratamento
de sementes com os inseticidas e fungicidas
recomendados é primordial, pois visa dar
proteção às plantas durante a fase inicial de
desenvolvimento.

Regulagem correta
e velocidade adequada

são essenciais para
distribuição homogê-

nea das sementes

vimento uniformes das plantas. Menores
espaçamentos determinam aumento de
produtividade, mas elevam os riscos de
doenças, acamamento e estresse hídrico.

Sou produtora rural
junto a minha família em
Itararé/SP. Sou muito
grata a tudo que o agro
vem proporcionando
pra nós e tenho muito
orgulho em participar
dessa missão de
alimentar.

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 Paula Rabelo Fucks, Itararé/SP

(DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA TÉCNICA CAPAL)

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).



          O Rally Técnico da Cevada foi um
evento destinado à intercooperação. Teve
formato de um rally mesmo, o que foi bem
interessante. Nós passamos por estações
onde as equipes da Fundação ABC e da FAPA
estavam, com palestras sobre metodologia de

DESTAQUE
Assistência técnica e cooperados Capal participam
do 1º Rally Técnico da Cevada
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Na sexta-feira, 08, equipe técnica e
cooperados da Capal participaram do 1º Rally
Técnico da Cevada. O evento reuniu
participantes das seis cooperativas que
integram o projeto de instalação da Maltaria, e
aconteceu na Fundação Agrária de Pesquisa
Agropecuária (FAPA), promovendo
conhecimento técnico sobre a cevada e
integração entre as cooperativas. A agrônoma
Tamyres Ferensovicz Leal de Jesus, do
Departamento de Assistência Técnica de
Arapoti,  conta mais:

Conhecimento técnico e integração marcaram 1º Rally Técnico da Cevada, evento em intercooperação que
reuniu equipe técnica e produtores associados. 

Tamyres Ferensovicz Leal
de Jesus, DAT Arapoti

plantio, tratamento de sementes, uso de
reguladores de crescimento, manejo de
doenças. Além da equipe técnica da Capal,
cooperados que já são produtores de cevada
também participaram. Eu acredito que tanto
para o corpo técnico, quanto para os
cooperados, é muito importante ver como se
realiza o manejo do ponto de uma das maiores
produtoras de cevada da América Latina. Mas
também pudemos perceber as diferenças para
a nossa realidade. Foi uma forma de agregar
conhecimento técnico sobre a cultura da
cevada, além de ser importante para a
intercooperação, para o relacionamento com
as outras cooperativas."

A Supercampo traz mais um benefício para você! Agora na hora do cadastro,
você pode informar a sua Inscrição Estadual de Produtor Rural (CAD/PRO) e
obter benefícios fiscais em suas compras. Acesse o site www.supercampo.com
ou baixe o aplicativo da Supercampo e clique na sua Cooperativa!

http://www.supercampo.com/


ACONTECEU
Unidade de Curiúva completa um ano sem
acidentes de trabalho

CAPAL NOTÍCIAS • 15 OUT 2021 • ED. 41

No início do mês de outubro, a Unidade de
Curiúva completou 365 dias, ou seja, um ano
sem nenhum acidente de trabalho com e sem
afastamento.

O técnico em Segurança do Trabalho Yuri
Domingues afirma que a cooperação de todos
é imprescindível para a obtenção de
resultados como este. "A segurança é algo
constante, que está dentro de todo processo
de trabalho da cooperativa. Precisamos que
todos os colaboradores participem com o seu
comprometimento com as normas de
segurança, para que assim possamos alcançar
todos os resultados com sucesso, como
conseguimos na Unidade de Curiúva", afirmou. 

Para Vitor Lopes, Encarregado da Unidade,
poder comemorar este marco é uma prova de
que o trabalho dos colaboradores é valorizado
e feito com dedicação. "É uma alegria muito
grande para mim e para toda a equipe de
Curiúva comemorar um ano sem acidentes de
trabalho com e sem afastamento. São 365 dias
que saímos e voltamos para os nossos lares
com saúde.  Pessoas são o bem mais precioso
que uma corporação pode ter e, na 

Capal, sentimos que  isso realmente é
valorizado. Seguimos firmes no nosso objetivo,
com dedicação, sempre realizando nosso
trabalho com qualidade e com segurança
acima de tudo", disse o Encarregado, que
também agradeceu à equipe de Segurança do
Trabalho, Recursos Humanos, Diretoria e a
todos os colaboradores que contribuíram para  
o alcance desta marca. 

Representando todos os colaboradores, da esq.
para dir.: Vitor (encarregado de Unidade),
Claudinei (Operacional), Yuri e Ezequiel (SESMT).

Plano de adesão - Unimed (Cooperados)
AVISO

Para novos cooperados, que se associaram após 01/01/2021, serão incluídos sem carência
contratual e com Cobertura Parcial Temporária (CPT).  Para cooperados antigos, ou seja, que se
associaram à cooperativa antes de 01/01/2021, serão incluídos com carência contratual e CPT.
Para inclusões na anualidade do contrato, os processos devem ser concluídos até dia 15/12 para
adesão em 01/01/2022.

(COMUNICAÇÃO CAPAL)



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

A ação Momentos que Unem será uma Live
realizada pela Unium com o chef de renome
internacional Olivier Anquier, que irá preparar
as receitas mais incríveis em tempo real com
nossos produtos, no dia 10/11 às 19h!

Garanta a sua inscrição até o dia 22/10,
clicando no link ou apontando sua câmera para
o QR code, e receba um kit exclusivo para o
preparo das receitas! 
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AVISO
Confira o cronograma completo do Descarte Certo

O Programa Descarte Certo
promove a coleta de

resíduos veterinários para
os cooperados Capal.

CONVITE
Participe da live Momentos que
Unem e ganhe um kit exclusivo!

https://bit.ly/3iC784N

https://bit.ly/3iC784N


INFORMAÇÕES DE MERCADO

PARANÁ

SÃO PAULO
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LEITE

BOI GORDO

• UHT inicia outubro na mesma tendência em
que terminou setembro: forte pressão por
menores preços e poucos volumes
comercializados;
•  O mercado de queijos ainda não conseguiu
sair da situação difícil em que se encontra.
Mesmo com margens apertadas - em alguns 

INFORMAÇÕES DE MERCADO

casos até negativas - os valores das
negociações continuam sendo pressionados;
•  Leite em pó industrial sustenta preços na
semana, mas relatos apontam que os volumes
comercializados foram menores que o esperado
para o período.  
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A trajetória de queda dos preços do boi gordo, observada desde o início de setembro, tornou-se mais
intensa na segunda quinzena do mês. Nas primeiras semanas de setembro, notícias de dois casos de
vacas loucas no Brasil afastaram compradores do mercado nacional, o que pressionou para baixo os
valores do boi gordo. No final do mês, o ritmo de vendas de carne bovina desacelerou no atacado da
Grande São Paulo. Além disso, as exportações brasileiras de carne bovina para a China, principal
destino do produto nacional, ainda estão paralisadas, aumentando a oferta de carne bovina no
mercado interno. Assim, em setembro, o Índice CEPEA / B3 para o boi gordo recuou 6,96%, fechando a
R $ 291,60 (53,63 USD) em 30 de setembro. Essa é a maior queda mensal desde janeiro de 2020,
quando este índice caiu 7,8% no período mês. A média mensal de setembro fechou em R $ 302,05,
4,2% inferior à de agosto. No mercado atacadista da Grande São Paulo, o preço da carcaça bovina
também caiu em setembro. O poder de compra da população brasileira está fraco há meses, enquanto
os preços da carne bovina ainda estão em patamares elevados, apesar das desvalorizações recentes.
Assim, muitos compradores optam por comprar carne de porco e frango ou ovos, que são mais
baratos. No que se refere às exportações, os agentes estão se preocupando com a proibição imposta
pela China à carne brasileira, pois esperavam que ela não durasse muito (devido à atual baixa oferta
mundial de carne bovina e à dependência chinesa do produto brasileiro). Além disso, a China costuma
aumentar as importações de carne bovina nos últimos meses do ano por causa do Ano Novo chinês.
No entanto, apesar da proibição da China, as exportações brasileiras de carne bovina foram altas em
setembro, o que limitou desvalorizações mais acentuadas para gado gordo no mercado interno.



INFORMAÇÕES DE MERCADO

SOJA

MILHO

TRIGO

Os preços dos contratos futuros voltaram a
subir sob a influência de compras especulativas
após as fortes quedas que sucederam a
divulgação do relatório mensal de oferta e
demanda do USDA e da forte demanda externa
pela oleaginosa norte-americana. O cenário de
aversão ao risco no mercado financeiro, a
preocupação com a demanda chinesa e o início

da colheita norte-americana pressionaram as
cotações.  Nesta quinta-feira, o mercado interno
permaneceu lento nas diferentes praças de
negociação do país. Após perdas significativas
no início dessa semana, a oleaginosa teve uma
sessão de ligeira recuperação no mercado físico,
porém somente lotes pontuais seguem sendo
comercializados.

Os contratos futuros subiram na CBOT,
repercutindo o potencial de exportações norte
americanas de milho e também relacionado ao
avanço da demanda pelo etanol no mercado
norte-americano. O petróleo em alta é outro
elemento de sustentação no decorrer da sessão.
Entretanto os fundamentos ainda apontam para
queda no curto prazo considerando a evolução
da colheita no Meio 

Oeste norte-americano, o que por si só já é um
importante elemento de pressão. O mercado
brasileiro se depara com uma primeira quinzena
de outubro pautada por uma presença menos
ativa dos consumidores, basicamente a alegação
recorrente é que os estoques estão
relativamente confortáveis e são evidenciadas
tentativas de compra abaixo da referência
média.

A Bolsa de Mercadorias de Chicago (CBOT)
encerrou com preços mais altos. Os contratos se
recuperaram buscando suporte na forte
demanda por parte de importadores e pelo
aperto da oferta em países exportadores. Os
traders seguem cautelosos sobre grandes
movimentos devido às incertezas sobre as
exportações nas próximas semanas. Os preços
domésticos seguem operando com firmeza. 

Os vendedores, de olho nos níveis de paridade
de importação, seguem pouco flexíveis. A ponta
compradora, por sua vez, espera que a oferta da
safra recorde possa gerar alguma pressão
baixista. A colheita gaúcha está iniciando,
entretanto, mesmo com o ingresso de lotes
novos não existe espaço para retrações
expressivas das cotações. 
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SUÍNOS

DÓLAR
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CAFÉ

O mercado futuro do café arábica encerrou o
pregão desta quinta-feira com ajustes técnicos
para os principais contratos na Bolsa de Nova
York (ICE Future US). Após sessões com
expressivas movimentações, o mercado teve um
dia de pouca variação no exterior. Na Bolsa de
Londres, o cenário foi o mesmo e o conilon
encerrou próximo da estabilidade. O preço do
café voltou a subir após os números do
Conselho dos Exportadores de Café do Brasil 

serem divulgados na última quarta-feira, dia 13.
"Os preços do café registraram ganhos
modestos na quinta-feira devido aos sinais de
menor oferta de café do Brasil depois que Op
Cecafe informou na quarta-feira que as
exportações de café verde do Brasil em
setembro caíram em relação ao mesmo período
do ano passado", destacou a análise do site
internacional Barchart. 

O mercado físico começou a tratar das
programações para a próxima semana com
novos impasses sobre as referências. Apesar da
oposição dos produtores às baixas pretendidas
pelos frigoríficos, já houve negociações sendo
feitas abaixo das bases que estavam em vigor.
Isto indica tendência de retrocesso em meio a
um ambiente de negócios mais ofertado e com
interesse dos compradores de adquirir quanti-

dades menores de animais pela própria época
do mês. As vendas de carcaças in natura
estiveram mais concorridas para o comércio de
São Paulo, e os volumes obtidos foram
regulares. Ofertas de fora do estado vêm
tornando o mercado local sobre ofertado e
especulado apesar disto, os clientes continuam
restringindo aquisições a fim de controla melhor
seus estoques.

O dólar comercial encerrou a sessão em alta de
0,09%, sendo negociado a R$5,5140 para venda
e a R$ 5,5120 para compra. Durante o dia, a
moeda norte-americana oscilou entre a mínima

de R$ 5,4690 e a máxima de R$ 5,5300. As
incertezas fiscais e políticas que persistem no
cenário doméstico, impactaram diretamente no
câmbio pressionando o real.

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

