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EM PAUTA

Capal renova certificação de unidades
armazenadoras no Paraná e São Paulo
Certificação é oferecida a armazenadoras de grãos
que estão em conformidade com critérios do MAPA
Cinco Unidades da Capal Cooperativa
Agroindustrial
foram
aprovadas
em
certificação da Instrução Normativa 29 do
Ministério de Pecuária, Agricultura e
Abastecimento (MAPA), que dispõe sobre
requisitos
técnicos
para
unidades
armazenadoras. A certificação é concedida
após auditoria de empresa credenciada pelo
MAPA.
As unidades armazenadoras Capal em Arapoti,
Wenceslau Braz, Itararé, Taquarivaí e
Taquarituba receberam auditoria do TECPAR,
que
avaliou
a
conformidade
das
armazenadoras em relação aos requisitos IN
29. “Esta já é a terceira vez que estamos nos
certificando, pois desde que a certificação foi
exigida pelo MAPA através da IN 29 de 2011,
nós nos adequamos às regras que ela contém.
Assim, podemos dizer que nossos produtos
armazenados seguem os processos de
qualidade”, explica o colaborador Rialdo José
Azevedo Júnior, que trabalha diretamente com
o controle de qualidade de grãos.
O objetivo da auditoria é atestar que a Coope-

Arapoti

Itararé

Wenceslau
Braz

Taquarivaí

Taquarituba

rativa tem todas as condições para receber,
armazenar e fazer a expedição de grãos. Entre
os critérios avaliados estão o fluxo de
movimentação
e
regularidade
dos
equipamentos, como balanças e secadores.
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"Hoje nós temos máquinas e equipamentos
voltados para a alta qualidade do grão”, pontua
o gerente operacional César Rodrigues de
Almeida, que também destaca o trabalho dos
colaboradores da Capal na obtenção de bons
resultados.
O auditor Danilo Grapiuna Pereira, do Sistema
Nacional De Certificação De Unidades
Armazenadoras (SNCUA), avalia que a Capal é
bem estruturada e tem um bom know-how
tanto nos processos e estruturas de
armazenagem, quanto na equipe de trabalho,
que conta com pessoas capacitadas. “O
processo de armazenagem tem uma
particularidade interessante, que é a estrutura
adaptada para um sistema de armazenagem
eficiente.

A utilização de silos pulmão possibilita um
recebimento
com
boa
vazão
e
dimensionamento para o período de safra. Os
secadores também são dimensionados para a
capacidade das Unidades”, expõe.
Outra característica destacada por Danilo é a
exclusividade proporcionada aos cooperados
no serviço de armazenagem: “A Capal trabalha
exclusivamente com cooperados, e essa é uma
característica muito interessante também,
porque ela não tem trabalho para terceiros. O
foco e objetivo é atender da melhor forma
possível aos cooperados”.
A certificação recebida tem validade de 5 anos.
Depois desse período, uma nova avaliação será
realizada.

DESTAQUE

Vazio sanitário da soja começa em junho no PR e SP
Vazio sanitário e a calendarização da semeadura da soja são estratégias para o manejo da ferrugemasiática da soja
O vazio sanitário da soja tem início neste dia
10 de junho, no Paraná. A partir do dia 15 de
junho, a medida se estende para outros cinco
estados brasileiros: Santa Catarina, São Paulo,
Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Rondônia.
A Embrapa elaborou um calendário com os
períodos do vazio sanitário no Brasil e no
Paraguai.
O vazio sanitário e a calendarização da
semeadura da soja são estratégias para o
manejo da ferrugem-asiática da soja. O vazio
sanitário é o período de, no mínimo, 90 dias
sem a cultura e plantas voluntárias no campo.
O objetivo do vazio sanitário é reduzir a
sobrevivência do fungo causador da ferrugem-

asiática durante a entressafra e assim atrasar a
ocorrência da doença na safra. No Brasil, treze
estados e o Distrito Federal adotaram essa
medida, estabelecida por meio de normativas.
E, além do Brasil, o Paraguai também
estabeleceu o período de vazio sanitário, lá
chamado de "pausa fitossanitária". (Fonte:
Agrolink)
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CONVITE

CLIQUE AQUI OU DIGITE O LINK NO SEU
NAVEGADOR PARA SE INSCREVER:
https://tinyurl.com/live-mercado-junho

CONVITE
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CONVITE
A versão 2.0 do sigmaABC já está disponível
sem custo adicional para os cooperados!
Realize os treinamentos que estão agendados
com turmas específicas para cada Unidade!
Informações importantes:
- Inscrever-se com 3 dias de antecedência
- O treinamento tem duração de 2h30
- É obrigatório assistir aos tutoriais da
plataforma
antes do treinamento, para
garantir maior aproveitamento (os links dos
tutoriais estão no formulário de inscrição)

Acesse o link e inscreva-se:
http://gg.gg/aprendasigmaabc-capal

NOVIDADE!
Neste mês tivemos o lançamento oficial da
Intacta2Xtend, uma nova biotecnologia.
Em edição anterior do Capal Notícias,
informamos aos nossos associados que a
equipe do Departamento de Assistência
Técnica (DAT) fez o curso sobre a nova
tecnologia, ou seja, o time está capacitado
para sua aplicação.
Convidamos os cooperados que têm interesse
em conhecer a Intacta2Xtend a entrarem em
contato com o DAT por meio de seu
agrônomo, para apresentarmos os 3 materiais
que pretendemos multiplicar já na safra 21/22:
M6110 i2x
M6100 Xtend (refúgio)
Neo590 i2x
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CONVITE

Unidades da Capal já estão realizando ações do Dia C
O Dia de Cooperar, também conhecido como
Dia C, é uma iniciativa da Organização das
Cooperativas do Brasil que demonstra a
importância do movimento cooperativista por
meio de ações de responsabilidade social e
voluntariado.

Nos últimos anos, a Capal tem se juntado a
este movimento, promovendo a revitalização
de parques e outros espaços públicos,
atividades comunitárias em escolas e lares de
idosos, entre outras atividades que valorizam o
cooperativismo.

Neste ano, já temos algumas atividades acontecendo em diferentes Unidades da Capal: Curiúva,
Fartura, Itararé e Taquarituba. Respeitando as restrições impostas pela pandemia do coronavírus,
os colaboradores, associados e comunidade em geral estão convidados a participar das ações
propostas.

Confira abaixo as campanhas que já estão sendo realizadas e informe-se sobre os itens
arrecadados, pontos de coleta e prazo de para entrega na sua Unidade.
Curiúva

Itararé

Vem
transformar
iniciativas em
mudanças de
RealidadE

Fartura

Taquarituba

Atitudes
simples
movem o
mundo.

Informações de Mercado

PARANÁ

SÃO PAULO
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Informações de Mercado
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Soja
Na CBOT os contratos futuros do complexo
fecharam mistos nesta quinta-feira. O mercado
repercutiu a divulgação do relatório mensal de
oferta e demanda do Departamento de
Agricultura dos Estados Unidos (USDA). Os
primeiros contratos foram pressionados pela
inesperada redução da demanda por
esmagamento de soja entre a primavera e o
verão no hemisfério norte. O USDA indicou o
processamento nos EUA em 2020/21 em
59,16 milhões de
toneladas, contra 59,6 milhões projetados em
maio. Outro fator de pressão foi o indicativo
de estoques norte-americanos em 2021/22
acima do esperado pelo mercado. O USDA
indicou que a safra norte-americana deverá
ficar em 119,88 milhões de toneladas. O
mercado esperava safra de 120,13 milhões. Os
estoques finais estão estimados em 4,22
milhões de toneladas e mercado apostava em
3,78 milhões de toneladas.

Para 2021/2021 no Brasil a previsão ficou em
uma produção de 144 milhões de toneladas. A
safra da Argentina está estimada em 52
milhões de toneladas. As importações chinesas
deverão ficar em 103 milhões de toneladas. Os
números são os mesmos do relatório anterior.
Já a produção 2020/2021 a produção do Brasil
foi elevada de 136 milhões de toneladas para
137 milhões, acima do esperado pelo mercado.
Já a safra argentina foi mantida em 47 milhões
de toneladas. A previsão para as importações
chinesas foi mantida em 100 milhões de
toneladas. Mercado interno permaneceu calmo
nas diferentes praças de negociação do país.
Em dia de relatório mensal de oferta e
demanda do USDA, o mercado iniciou o dia
pouco movimentado. Após a divulgação, a
commodity passou a operar com perdas na
faixa dos 15 pontos nos primeiros vencimentos
em Chicago e ganhos na faixa dos 10 pontos
nos contratos com vencimento em 2022, o
que possibilitou negócios moderados na safra
nova.

Trigo
CBOT encerrou a quinta-feira com preços
predominantemente mais baixos. Apenas os
dois contratos com entrega mais próxima
fecharam em alta. O mercado foi pressionado
pelo indicativo de maior oferta nos Estados
Unidos e no mundo, conforme relatório de
oferta e demanda divulgado nesta quinta-feira
pelo USDA. Os números ficaram em linha com
as expectativas do mercado. Com relação ao
relatório de oferta e demanda mundial, o
reflexo nas bolsas internacionais foi pequeno,
tendo em vista um relatório brevemente
baixista, com incremento dos estoques finais
mundiais, mas com sutil retração para os
estoques finais norte-americanos. Além disso,
os
agentes
já
vinham
repercutindo
expectativas semelhantes, não havendo
maiores alterações frente as indicações
prévias.

Suínos
Mercado brasileiro com uma semana
apresentando reajustes de preços consistentes,
tanto no atacado como para o suino vivo. O
ambiente de negócios está apresentando boa
fluidez, com frigoríficos conseguindo escoar a
carne de maneira satisfatória, o que resulta em
maior ímpeto na compra de animais. A oferta
de suínos vivo se mostra mais ajustada,
melhorando assim o poder de barganha do
suinocultor, que tende a buscar novas
correções nos próximos dias dado ao alto
custo e margens ainda apertadas.

Já em relação a semeadura na Argentina, esta
semana o percentual chega a 36,5% da área
estimada, mas mantendo o atraso de 5,2%
frente o mesmo período da temporada
anterior. Como o cenário climático é positivo, e
caso se mantenha, deverá favorecer a
continuação desta intensificação dos trabalhos,
devendo recuperar estes atrasos até o
encerramento do plantio. Em relação aos
preços no país vizinho, estes têm permanecido
mais firmes no decorrer dos últimos dias,
porém, o câmbio brasileiro segue relativamente
estável e mais próximos dos R$ 5,00 frente o
dólar, mantendo uma maior competitividade
para o trigo importado. O trigo argentino esta
chegando em São Paulo em torno de a R$
1.670,00/1680,00/ton e chega em Curitiba a
R$ 1.600,00/ton.

No curto prazo a perspectiva segue otimista
para a demanda, com consumidores um pouco
mais capitalizados e pelo alto preço da carne
bovina. O preço do milho está acomodado
neste momento, mas em um patamar elevado,
com atuação retraída tanto de consumidores
como dos produtores. Para completar o
quadro, as exportações de carne suína do
Brasil estão fortes, mas o alerta segue em
torno do mercado chinês, com forte declínio
de preços, o que indica bom abastecimento
local, fator que pode resultar em menor
ímpeto importador nos próximos meses.
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Leite
- Mercado UHT e de queijos iniciam junho
com nova alta nos valores negociados. A
demanda continua retraída, com pressão do
varejo por menores valores, e os volumes
negociados são menores do que na última
semana de maio;

Boi Gordo

- Leite em pó integral com aumento na
procura, nos volumes negociados e nos preços
da semana. Já no caso do fracionado,
observamos a demanda menos aquecida,
resultando em estabilidade nos valores
negociados.

Informações de Mercado

Capal Notícias | Ed. 23 | 11 de junho de 2021

Café
O mercado futuro do café arábica encerrou as
cotações desta quinta-feira (10) com
valorização técnica para os principais contratos
na Bolsa de Nova York (ICE Future US). "Os
preços do café fecharam moderadamente em
alta na quinta-feira devido à perspectiva de
redução na oferta de café do Brasil", destacou
a análise do site internacional Barchart. O
contrato de café arábica com vencimento
Julho/21 teve alta de 150 pontos, valendo
158,70 cents/lbp, setembro/21 teve alta de
150 pontos, valendo 160,80 cents/lbp,
dezembro/21 registrou valorização de 155
pontos e março/22 teve alta de 160 pontos,
valendo 166,35 cents/lbp.

Safras & Mercado nesta quinta-feira projetou
que a oferta total de café do Brasil 2021/22
cairá 16%, para 62,3 milhões de sacas e que as
exportações de café do Brasil 2021/22 cairão
18%, para 38,35 milhões de sacas. As cotações
tiveram suporte na redução de oferta de café
da Colômbia. A Federação Nacional dos
Cafeicultores informou que os embarques de
maio registraram queda de 52%, consequência
da onda de protestos e violência que tomam o
país há mais de um mês. Os protestos são
contra o novo projeto de reforma tributária do
governo colombiano, anunciado em abril. A
Colômbia é o segundo maior produtor mundial
de arábica.

Milho
Na CBOT, mercado apresentou um relatório
de oferta e demanda do USDA altista. Os
estoques eram esperados em 1,41bilhão de
bushels e o USDA trouxe 1.357 bilhão. Um
estoque de apenas 28 milhões de tons para o
ano comercial atual e de apenas 34,5 milhões
de tons para a safra nova. O USDA elevou a
demanda geral e exportações. O mercado foi
contrabalançado pelo número ruim de
exportação semanal em 189,6 mil tons e
apenas 26 mil tons para a safra nova. O
número parece ter demonstrado que o
mercado está abastecido. Chuvas abaixo do
normal e muito calor prosseguem nas
previsões para as próximas duas semanas.

Mercado interno com preços pressionados na
maioria das regiões. Há disponibilidade de
milho em estoque para comercialização em
algumas regiões, mas ainda predomina a baixa
liquidez. Grandes produtores de proteína
animal recorrem a importações de milho, haja
vista que os preços nos países vizinhos
estiveram mais baixos que os domésticos.
Segundo a agência Reuters, os primeiros
carregamentos de milho da Argentina
chegaram ao país na virada de maio para junho.
Espera-se maior movimentação de cargas
neste mês.

Dólar
O dólar comercial fechou com leve queda de
0,07% no mercado à vista, cotado a R$ 5,0660
para venda, em sessão de forte volatilidade e
amplitude, em dia de divulgação dos números
da inflação nos Estados Unidos, com dado
acima do esperado e investidores fazendo
ajustes técnicos aqui e no exterior à espera das

decisões de política monetária do Federal
Reserve (banco central norte-americano) e do
Banco Central brasileiro (BC) na semana que
vem. Durante o dia, a moeda norte-americana
oscilou entre a mínima de R$ 5,0330 e a
máxima de R$ 5,0920.
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