
CAPAL
notícias

nesta edição
Confira os principais destaques do novo episódio
do TecTalk, o podcast da Capal, e saiba como
ouvi-lo na íntegra. Veja também o convite para o
1º  Tec Campo Café, que acontece no dia 16/12 e
participe! A edição traz ainda o anúncio de venda
de um terreno em Tejupá/SP e de secadores
rotativos na Unidade de Pinhalão/PR. A foto de
capa é de Rodrigo Yoshitani, do DAT Curiúva.
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TecTalk aborda manejo integrado de pragas 

O novo episódio do TecTalk, o podcast da
Capal, está no ar e traz informações sobre
Manejo Integrado de Pragas (MIP). Em
entrevista ao setor de Comunicação da
cooperativa, o pesquisador Elderson Ruthes,
responsável pelo setor de entomologia da
Fundação ABC, abordou os principais tópicos
do assunto.

"O manejo integrado de pragas nada mais é
que uma série de práticas adotadas para que
haja um controle mais efetivo das pragas que
estão danificando as lavouras”, explicou
Elderson. Ao longo do podcast, ele tratou mais
detalhadamente das práticas e relatou
também sobre os treinamentos voltados à
capacitação. "Temos feito treinamentos junto
aos produtores e à assistência técnica, para
que o pessoal entenda quais são as práticas,
desde identificação das pragas, amostragem,
definição dos níveis de controle, para o qual
existem várias técnicas", ressaltou. 

O pesquisador explicou também questões fi-

Em conversa, pesquisador da Fundação ABC explicou sobre sanidade na lavoura

nanceiras relativas ao MIP, atuação dos
produtores e profissionais envolvidos nessa
prática, plantio da área de refúgio, influência
das áreas próximas na sanidade da lavoura e
outros temas relativos.

Para ouvir o podcast completo, acesse o site
da Capal, ou nossa conta no Anchor.fm ou
procure diretamente no Spotify: TecTalk - o
podcast da Capal. 

SITE
CAPAL:

SPOTIFY
CAPAL:
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O Ministério da Agricultura autorizou a
extensão do prazo da segunda etapa da
campanha de vacinação contra a febre aftosa
em 14 estados. A medida foi solicitada pelas
entidades do setor e chancelada pelo Serviço
Veterinário Estadual (SVE).

A ampliação do prazo foi definida para que
seja possível remanejar doses de vacinas para
algumas regiões. "Reforçamos que há vacina
suficiente para toda a população alvo dessa
etapa de novembro de 2021", disse, em nota,
o diretor do Departamento de Saúde Animal,
Geraldo Moraes.

Febre aftosa: prazo para vacinação é estendido
SÃO PAULO

A validade da prorrogação varia de estado
para estado. Em São Paulo, o prazo foi
estendido até o dia 31 de dezembro.

O Sindicato Nacional da Indústria de Produtos
para Saúde Animal (Sindan) criou um canal de
comunicação direto (sindan@sindan.org.br)
para que as distribuidoras e revendas que
tenham dificuldade de acesso à vacina contra
a febre aftosa possam fazer contato.

(VALOR ECONÔMICO
E MILKPOINT)

(FOTO: CANVA)

O pregão do segundo dia de dezembro, para o
mercado futuro do café arábica, abriu com
valorização para os principais contratos na
Bolsa de Nova York (ICE Future US). As
cotações seguem com suporte na redução de
oferta do Brasil, apesar das incertezas por
conta da nova variante da Covid-19 que
assustou o financeiro nos últimos dias.

De acordo com Eduardo Carvalhaes, o cenário
continua sendo de preços firmes, mas também
de mercado travado até o produtor entender
melhor os impactos para a safra do ano que
vem. Por volta das 8h18 (horário de Brasília)
do dia 02/12, março/2022 tinha alta de 125
pontos, negociado por 234,50 cents/lbp;

Dezembro inicia com ganhos para mercado futuro
do café arábica

CAFÉ

maio/2022 tinha alta de 120 pontos, negociado
por 233,75 cents/lbp; julho/2022 tinha alta de
110 pontos, valendo 232,90 cents/lbp; e
setembro/2022 tinha alta de 105 pontos,
valendo 232 cents/lbp.

Na Bolsa de Londres, o canéfora (conilon)
abriu o dia com estabilidade. Março/2022
tinha alta de US$ 1 por tonelada, valendo US$
2254; maio/2022 tinha queda de US$ 2 por
tonelada, valendo US$ 2229; julho/2022 tinha
baixa de US$ 3 por tonelada, valendo US$
2227; e setembro/2022 teve uma queda de
US$ 1 por tonelada, valendo US$ 2226.

(NOTÍCIAS AGRÍCOLAS
E CAFÉ POINT)
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CONVITE

Suinocultor, participe do Programa de Visita
Conexão Cooperado! A Alegra terá prazer em
recebê-lo e apresentar as estruturas, assim
como atualizá-lo sobre os esforços da
indústria.
Grupos de cinco cooperados, toda 2ª e  4ª
TERÇA-FEIRA do mês (não inclui almoço).

Inscreva-se com Stella - (43) 3512 1072
ou Alessandro - (43) 3212 1095

CONVITE

Cafeicultor,
contamos com sua

presença!
Participe! Confirme
participação em sua
Unidade até 13/12.
Vagas limitadas!
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Capal vende área de 15,68 hectares em Tejupá SP

Excelente propriedade localizada em Tejupá (SP)  "Fazenda
Jacu". Boa localização, bairro Ribeirao Bonito.
Área de 15,6816 hectares (6,48 alqueires). Sem benfeitorias.

Cooperados interessados devem apresentar proposta em
envelope fechado, entregue ao gerente de sua Unidade,
até 10/12/2021,  contendo:  Nome, Matrícula, Unidade a
que é vinculado, Valor, Condição de pagamento.
DATA E ASSINATURA.

Para facilitar, temos um formulário disponível para a proposta. Solicite-o na sua Unidade ou ao
setor de Comunicação na Matriz. A Capal reserva-se o direito de recusar as ofertas, caso não
atinjam o valor mínimo esperado.

ANÚNCIO 

Vendem-se secadores rotativos para café
ANÚNCIO

Capal vende:
- 4 secadores rotativos para café com
capacidade de 15.000 L;
- 1 secador rotativo para café com capacidade
de 10.000 L.

Interessados, entrar em contato com a
Unidade de Pinhalão/PR para envio de
propostas: (43) 9 9926 3870. 
Falar com Newton.

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).

CLASSIFICADO 



INFORMAÇÕES DE MERCADO

PARANÁ

SÃO PAULO
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LEITE

BOI GORDO

• Após aumento dos preços nas últimas 2
semanas, compradores de UHT ficam mais
receosos e vendas para o produto esfriam nesta
semana com diminuição nos preços e no volume
comercializado.
• Leite em pó manteve-se firme ao longo do mês
de novembro bastante influenciado pelo cenário
de preços internacionais. Para o próximo mês,
com menor competividade do leite em pó
importado, as empresas estimam uma demanda
mais aquecida para o produto nacional.  
• Após consecutivas quedas, mercado de
muçarela voltou a reagir nas últimas 2 semanas.
Nesta última semana do mês, as empresas
relataram melhor fluxo de vendas para o
produto. 

INFORMAÇÕES DE MERCADO

Vale lembrar que, apesar desse leve avanço dos
preços, as indústrias ainda estão com margens
pressionadas (por vezes, negativas!) e ainda
esperam aumentos mais significativos para
dezembro.
• Após recuo no mês passado, mercados de
requeijão e leite condensado voltam a ganhar
força neste mês de novembro;
• Leite condensado avança 20 centavos e
mercado tem otimismo para o produto no
próximo mês;
• Ambos os produtos vendidos no varejo,
requeijão copo e leite condensado, esperam
uma demanda mais aquecida e um provável
aumento de preços para o mês de dezembro.
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 O Indicador do boi gordo CEPEA/B3 (estado de
São Paulo) subiu com força ao longo de
novembro – o avanço no acumulado do mês foi
de 25,26% (ou de 65,2 Reais por arroba),
fechando a R$ 322,40 no dia 30. Com isso, o
Indicador não só recuperou as perdas
verificadas nos meses anteriores como também
atingiu um novo patamar máximo nominal da
série histórica do Cepea, iniciada em 1994.
Segundo pesquisadores do Cepea, mesmo com
os envios da carne à China ainda suspensos, os
valores da arroba foram impulsionados pela
retração na oferta de boi para abate. Do lado da
demanda, parte dos frigoríficos elevou, ainda 

que pontualmente, as compras de novos lotes,
no intuito de formar estoques para as vendas de
final de ano – quando a procura por carne no
atacado geralmente se aquece. Fonte: Cepea



INFORMAÇÕES DE MERCADO

SOJA

MILHO

TRIGO

Na CBOT os contratos futuros do complexo
fecharam em alta no grão e no óleo e mistos no
farelo nesta quinta-feira. Sinais de demanda
aquecida pela soja norte-americana garantiram
o bom desempenho do mercado pelo lado
fundamental. Além disso o mercado financeiro
também teve um dia de menor aversão ao risco
o que contribuiu para o retorno dos players com
maior força à ponta compradora. Mercado inter-

no teve novamente uma sessão com registro de
algumas movimentações nas principais praças
de negociação do país. A ponta vendedora
voltou a se interessar pelo mercado diante de
mais um dia de cotações mais firmes
acompanhando os contratos futuros em
Chicago. A queda do câmbio limitou o ímpeto
vendedor impedindo um volume maior de
negócios.

Na CBOT os contratos futuros ampliaram os
ganhos com suporte vindo da elevação
significativa dos futuros do trigo. Os preços do
trigo nas alturas torna o milho mais competitivo
na utilização na ração animal. O governo norte-
americano deve divulgar dentro de alguns dias o
volume da mistura de biodiesel que as refinarias
devem adicionar ao combustível fóssil. A
decisão deve ter reflexo direto na precificação
do milho em Chicago uma vez que o cereal é a
principal matéria prima na produção de etanol 

no país. Mercado interno com pouco volume de
oferta no decorrer desta semana com os
consumidores ainda sinalizando para uma
posição de conforto em seus estoques, porém, a
movimentação dos portos ainda é um foco
importante a ser monitorado, pois com as
exportações acima do esperado contribuem para
reduzir os estoques de passagem resultando na
redução da oferta para atender a demanda no
primeiro semestre de 2022.

Na CBOT a volatilidade persiste nos contratos
negociados nesta quinta-feira. Depois do forte
tombo nos primeiros dias da semana os
compradores aproveitaram os preços atrativos
para retornar às compras. Mercado interno com
uma semana mais lenta de negócios com a
manutenção dos preços internacionais elevados 

e do dólar valorizado em relação ao real são os
argumentos que sustentam a posição defensiva
dos vendedores. No lado comprador moinhos
adotam uma postura de cautela pois mesmo
com os prejuízos em termos de qualidade uma
safra recorde ainda possibilita uma oferta
abundante.
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SUÍNOS

DÓLAR

INFORMAÇÕES DE MERCADO

CAFÉ
O mercado futuro do café arábica encerrou as
negociações desta quinta-feira com valorização
para os principais contratos na Bolsa de Nova
York (ICE Future US). Os preços voltam a subir
com suporte da redução global de café. As
preocupações com a oferta brasileira na safra
22 continuam no radar do mercado e seguem
dando suporte aos preços. Mais uma vez, o
mercado de café teve o dia marcado pela
preocupação da oferta global do grão. "Uma
queda na oferta global de café dá suporte aos
preços depois que a Organização Internacional 

do Café (OIC) informou que as exportações
globais de café de outubro caíram -4,4%",
destaca a análise do site internacional Barchart.
Um fator de baixa para os preços do café é a
preocupação de que a disseminação da nova
variante do COVID-19 levará a bloqueios globais
e restrições de viagens que fecham cafeterias e
reduzem a demanda por café. Israel e Japão já
fecharam suas fronteiras para visitantes
estrangeiros e outros países impuseram
restrições a viagens.

Mercado interno com uma semana de preços
estáveis tanto para o suino vivo como para os
principais cortes do atacado. O ambiente de
negócios evoluiu de maneira lenta no
fechamento do mês com suinocultores
buscando reajustes para tentar compor margens
e avaliando que a oferta permanece equilibrada
frente a demanda existente. Contudo os frigorí-

ficos adotam uma postura cautelosa quanto a
preços após o movimento de alta registrada ao
longo de novembro. A perspectiva é positiva
para a demanda ao longo de dezembro
avaliando a entrada de salário, do décimo
terceiro na economia e pelas festividades de fim
de ano. O alto preço da carne bovina também é
fator positivo e favorece o escoamento dos
cortes suínos. 

Após se valorizar em quatro sessões
consecutivas o dólar recuou nesta quinta-feira
seguindo o maior apetite por risco no cenário
global e da aprovação da PEC dos Precatórios
no Senado brasileiro. 

O dólar comercial encerrou a sessão em baixa
de 0,21%, negociado a R$ 5,6590. Durante o dia,
a moeda norte-americana oscilou entre a mínima
de R$ 5,6140 e a máxima de R$ 5,6800. 

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

