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nesta edição

O Capal Notícias desta semana está repleto de
conteúdo. Saiba mais sobre a imunocastração,
procedimento determinado pela Alegra para
castração de suínos. Falando sobre Alegra,
confira a certificação internacional recebida pela
indústria, e o convite para o encontro virtual de
suinocultores. A seção A Campo traz as
atualizações da lavoura para você! A foto de
capa, da cultura de feijão, é do agrônomo Luis
Fernando Sampaio Janes, do DAT Arapoti.

Imunocastração reduz custos de produção e reforça
compromisso com bem-estar animal
Desde julho, determinou-se a adoção do procedimento em plantel de produtores do grupo Alegra
A partir de 26/07/2021 foi determinada a
interrupção da castração cirúrgica nas
Unidades Produtoras de Leitões (UPL) e a
adoção da imunocastração nas Unidades de
Terminação (UT) do grupo Alegra.

mentando o percentual de carne magra em
relação a espessura de toucinho. É previsto
melhora no ganho de peso diário, aumento do
peso médio de abate, com redução da
conversão alimentar e consumo de ração.

A imunocastração é uma alternativa que
substitui a castração cirúrgica em leitões nos
primeiros dias de vida. Essa prática consiste
na aplicação de uma vacina injetável contendo
uma forma modificada do GnRH conjugada a
uma proteína, produzindo anticorpos e
inibindo a função testicular. Dos frigoríficos
nacionais com Inspeção Federal, 84% já são
adeptos a essa técnica.

Com essa prática, é possível reforçar o
compromisso com o bem-estar animal, pois a
castração cirúrgica é um procedimento
invasivo e cruento, que muitas vezes, quando
não é bem realizado, abre porta para a entrada
de agentes patogênicos. Além disso, testes
sensoriais realizados comprovaram que não há
diferença no sabor e odor da carne entre as
duas técnicas.

A imunocastração reduz os custos de
produção, otimizando o rendimento de
carcaça e conformação dos cortes suínos au-

O manejo consiste em classificar por sexo os
leitões no momento do desmame da UPL de
origem, sendo o carregamento feito de forma
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segregada para as UTs.
A vacina será feita por uma equipe terceirizada
em duas doses, 60 e 20 dias antes do dia
previsto para o abate, com preferência de
carregamento de machos. Em um segundo
momento, a imunocastração irá abranger os
Ciclos Completos. Para mais informações e
orientações, consulte a Assistência Técnica.
(DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA
TÉCNICA CAPAL - SUINOCULTURA)

ACONTECEU
Nos dias 19 a 21, o programa Descarte Certo
promoveu a coleta de resíduos veterinários
nas Unidades de Arapoti, Curiúva, Wenceslau
Braz, Santana do Itararé, Joaquim Távora,
Carlópolis e Ibaiti, no estado do Paraná.
Cooperados deixaram o material para descarte
nos pontos de coleta definidos. "Foi a maior
coleta desde início do programa, muito
participativa. Coletamos 25.122 kg, um
crescimento de 125% em relação à
implementação do projeto", comemorou a
analista ambiental da Capal, Ana Carla
Rosgoski.

CONVITE

Alegra promove encontro
virtual para suinocultores
A Alegra convida os suinocultores para o
encontro virtual que acontece em 29/10. Nos
próximos dias, os produtores receberão mais
detalhes sobre o evento. Fique ligado!
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A CAMPO
Confira o que o Departamento de Assistência Técnica
Agrícola conta sobre as atividades no campo nesta semana!

Manejo de plantas daninhas
Nos últimos dias, na região de Arapoti,
à medida que as chuvas permitem, estamos
acompanhando a evolução da colheita das
últimas áreas de trigo e avaliando as primeiras
culturas de verão emergidas ou que estão
sendo semeadas. Neste momento, nos
trabalhos a campo, estamos dando atenção ao
manejo das plantas daninhas, fazendo a
avaliação de quais ervas estão ocorrendo
antes do plantio, o que é muito importante.
Deve-se identificar quais espécies estão
presentes e sua distribuição dentro de cada
talhão, para então adotar o manejo adequado
a cada situação. Devemos estar especialmente
atentos às plantas daninhas resistentes ao
herbicida glifosato. Quando presentes, essas
espécies exigem a utilização de herbicidas
específicos para o controle.

Para as situações em que é necessário uso de
herbicida, além da correta identificação das
espécies, o manejo deve ser feito com
antecedência em relação ao plantio. Após
fazer o plantio no limpo, ou seja, fazer o
controle das ervas antes do plantio, deve-se
manter o monitoramento da ocorrência das
ervas na fase inicial da cultura, pois as culturas
trabalhadas na região toleram convívio com
plantas daninhas por um período curto de
tempo. O tamanho das plantas daninhas é
determinante para a eficiência do manejo pois,
de maneira geral, quanto menores, mais
facilmente elas serão controladas."

Eliezer Fatiga Solda,
DAT Arapoti

Feijão
As chuvas dos últimos dias têm
contribuído muito para o desenvolvimento das
lavouras de feijão na região.

Mas a alta umidade e as temperaturas baixas
são condições favoráveis ao desenvolvimento
de antracnose, uma doença que afeta o feijão
ao longo do seu desenvolvimento e pode,

quando não manejada corretamente, trazer
perdas severas para as lavouras. Alta umidade
e baixas temperaturas são também condições
favoráveis para o desenvolvimento de
doenças de solo, que afetam o sistema
radicular das plantas, como podridão radicular
(Rhizoctonia Solani) e murcha de fusário
(Fusarium
Oxysporum)
prejudicando
a
absorção de nutrientes e consequentemente
levando a planta à morte.
Luis Fernando Sampaio Janes,
DAT Arapoti
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Alegra recebe certificação internacional
e atesta segurança alimentar
A indústria de alimentos Alegra, formada a
partir da união das cooperativas Frísia,
Castrolanda e Capal, recebeu em setembro a
certificação internacional IFS Food versão
6.1., que avalia a excelência das operações de
companhias alimentícias em todo o mundo. O
selo, reconhecido pelo GFSI – Global Food
Safety Initiative, deve auxiliar o acesso ao
mercado em âmbito global aos produtos da
companhia paranaense.
De acordo com a analista de Qualidade e
representante da Norma IFS Food na Alegra,
Gislaine dos Santos Chávez, o reconhecimento
comprova o empenho da companhia em atingir
os altos padrões de segurança exigidos pelo
mercado global. “Essa é uma certificação que
contempla todos os nossos processos, desde
os produtos in natura (cortes suínos, produtos
cárneos frescos, congelados e miúdos), até os
industrializados
(defumados,
embutidos,
termoformados, curados e temperados)”,
explica Gislaine.

NOVIDADE

Indústria recebe selo IFS Food versão 6.1., que
atesta processos relacionados à segurança e
qualidade de alimentos

A certificação IFS Food versão 6.1. também
ressalta ao consumidor a segurança de se
consumir produtos da marca. “Demonstramos
que temos um processo de fabricação
padronizado, que cumpre todos os aspectos
de qualidade e segurança, o que nos dá
credibilidade e nos auxilia na construção da
confiança junto ao cliente”, acrescenta a
analista.
(IMPRENSA ALEGRA)

AGORA VOCÊ ENCONTRA SOLUÇÕES UNILEVER
NAS LOJAS AGROPECUÁRIAS DA CAPAL!

LOJAS AGROPECUÁRIAS
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Damos boas-vindas aos cooperados
admitidos em setembro e outubro!
Atualmente, nosso quadro social conta com 3.417 associados.

ADRIANE M GOMES GUERREIRO DA SILVA
PAULO MAXIMIANO DE SOUZA NETO
MILENA MIRANDA WESGUEBER
ODAIR JOSÉ DE LIMA
LUIZ CARLOS SANTI
AGROPECUÁRIA ZAMBIANCO LTDA
EDINIR COPETTI
ALISON EDUARDO OTANI
MATHEU A MAGOSSI BENINI
EUGENIO FALANGHE BERTINI
MARIA SONIA FONSECA
ELTON GERALDO DA COSTA
JAIME ALVES DE MELO
JOSÉ OLIVEIRA DA COSTA
CLAUDIO APº RODRIGUES DE ALMEIDA
LEONARDO VANZELI CARVALHO
RAÍSSA FERRAZ MASCHIETTO
EURÍPEDES JR DE ALMEIDA GAUDÊNCIO
JOSÉ AUGUSTO FERRARESE FRAZILLI
RICARDO ANDRADE MARAIA

CURIÚVA PR
CURIÚVA PR
ITARARÉ SP
TAQUARITUBA SP
TAQUARIVAÍ SP
ARAPOTI PR
ITARARÉ SP
TAQUARITUBA SP
TAQUARITUBA SP
TAQUARIVAÍ SP
TAQUARIVAÍ SP
CARLÓPOLIS PR
CARLÓPOLIS PR
CARLÓPOLIS PR
CURIÚVA PR
IBAITI PR
ITARARÉ SP
JOAQ. TÁVORA PR
TAQUARITUBA SP
TAQUARITUBA SP

AGROPECUÁRIA
PEC./ CORTE
AGRICULTURA
AGRICULTURA
AGRICULTURA
AGRICULTURA
AGRICULTURA
PEC/CORTE
AGRICULTURA
AGROPECUÁRIA
AGRICULTURA
PEC DE CORTE
CAFEICULTURA
CAFEICULTURA
PEC DE LEITE
AGRICULTURA
AGRICULTURA
PEC DE CORTE
PEC DE CORTE
CAFEICULTURA

Promoção Super Sorte!
A cada R$ 100 em compras, você ganha um
número da sorte e concorre em sorteios
semanais até dezembro. São muitos prêmios e
muitas chances de ganhar!
Cooperado, cadastre-se no site
www.supercampo.com.br e participe!
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Cooperado, o sigmaABC tem novos módulos
disponíveis. Atualize o app e confira!
Para utilizar todas as funções disponíveis no
SigmaABC é importante manter seu aplicativo
atualizado. A última versão disponível é a
2.6.0. Para conferir qual versão está instalada
em seu celular, acesse o aplicativo e siga os
passos.

Consultando a versão atual do seu app:

Como atualizar o app? Você pode configurá-lo
para atualizar automaticamente. Porém, é
importante sempre conferir na loja de
aplicativos (Play Store - Android ou App Store
- Apple) se está usando a última versão.

Configurando o app para atualizar automaticamente:

Consultando a última versão disponível do app na loja de aplicativos:

Outra forma de atualizar o app
Desinstale a versão atual e instale a última
versão disponível na loja de aplicativos. Após
instalação, é necessário habilitar o uso,
através do QRCode no portal do sigmaABC.

QRCode disponível no portal do sigmaABC
para habilitar o uso do app:

Pronto! Agora é só aproveitar todas as novas funções.

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).
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INFORMAÇÕES DE MERCADO

PARANÁ

SÃO PAULO
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INFORMAÇÕES DE MERCADO
LEITE
• A pressão por baixa nos preços aumenta sobre
o UHT. Mesmo com o recuo nos valores das
negociações, informantes relataram baixo
volume vendido na semana;
• Muçarela também está em uma situação
delicada frente ao mercado. Os preços das
negociações tiveram novas quedas e o volume
de vendas foi muito aquém do desejado pela
indústria;
• Mercado de leite em pó tem demanda estável
na semana. O leite em pó fracionado sustentou
os preços da semana anterior; já os industriais integral e desnatado, mesmo com relatos de
demanda regular, apresentaram diminuições nos
valores das negociações.

Mercado SPOT
• Cenário atual de demanda fria do varejo pelos
lácteos tem diminuído o apetite das indústrias
pelo leite spot. Além disso, nesta reta final do
ano, a expectativa é de aumento da oferta de
importantes estados produtores, como Minas
Gerais e Goiás. Esse cenário de maior oferta e
menor demanda, acarretou em nova queda dos
preços no mercado spot nesta quinzena.

BOI GORDO
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SOJA
Na CBOT os contratos futuros fecharam em
queda no grão, no farelo e no óleo nesta quintafeira depois de cinco dias consecutivos de
ganhos em razão da pressão exercida pela
previsão de chuvas benéficas no Brasil e
Argentina. Os resultados do relatório semanal de
vendas externas do USDA tiveram aspecto
altista e o saldo comercial dos EUA na semana
encerrada no dia 7 de outubro foi acima da ex-

pectativa do mercado. No mercado interno nas
poucas praças que tiveram liquidez o movimento
foi de forte alta influenciada pela disparada do
dólar. Por outro lado, o mesmo dólar
foi
responsável pela baixa liquidez visto que poucos
compradores se dispuseram a assumir o risco de
um posicionamento devido a volatilidade do dia.

MILHO
Na CBOT a pressão do mercado de petróleo e
de soja derrubou os preços do milho nesta
quinta-feira mas com quedas limitadas pelo
demanda externa. No mercado interno os
preços estiveram próximos a estabilidade com
leve tendência de queda seguindo a falta de
interesse de compradores. As tradings
estiveram ausentes de novas compras. No Mato

Grosso, principal estado fornecedor de milho
segunda safra no Brasil, o Imea apontou
comercialização do milho 2020/21 em 89,2%
para outubro. O ritmo desacelerou e já está atrás
da média histórica para o período, condizente
com a lentidão dos negócios no spot e baixa
remuneração das exportações.

TRIGO
CBOT encerrou com preços significativamente
mais baixos nesta quinta-feira. O mercado foi
pressionado por um movimento de realização de
lucros devido ao menor número de vendasem
relação a estimativa dos analistas. No início do
dia os preços atingiram o maior nível em duas
semanas. No mercado doméstico a alta do dólar
em relação ao real compensou retração das
cotações do trigo argentino sobre as paridades
de importação com isso as indicações no merca-

do interno seguem firmes. Os produtores focam
as atenções para os trabalhos de colheita. Em
algumas regiões as chuvas foram fortes de
elevado volume acompanhadas de ventos e
granizo promovendo assim danos às lavouras.
Por conta da umidade, a colheita avançou de
forma lenta. A expectativa é de que nos
próximos dias o clima melhore e os trabalhos
avancem.
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CAFÉ
O mercado futuro do café arábica encerrou as
negociações
desta
quinta-feira
com
desvalorização para os principais contratos na
Bolsa de Nova York.”O comércio de café no
Brasil estagnou recentemente devido ao
aumento das taxas de frete e os preços do café
levaram os torrefadores a adiar as compras.
Além disso, os cafeicultores estão esperando
preços mais altos em meio ao aumento dos
custos de mão de obra e fertilizantes”, voltou a

destacar a análise do site internacional Barchart.
O setor cafeeiro também segue de olho nas
chuvas do Brasil. Os volumes dos últimos dias já
ultrapassaram a média esperada para o mês,
levando alívio ao estresse hídrico e permitindo o
trabalho de adubação. Especialistas destacam
que o cenário é de alívio, mas a incerteza em
relação à oferta do Brasil segue no radar do
mercado.

SUÍNOS
Mercado interno caracterizou-se nesta quintafeira pelas discussões acerca das programações
para a semana que vem, isto revelou um clima
conturbado no mercado físicodevido às
discussões que se estabeleceram entre as
partes compradora e vendedora. Muitos
fechamentos ficaram em aberto com a
expectativa de que saiam definições nos
próximos dias. Apesar de situações que rotulem
certas definições com a estabilidade, a pressão

de baixa segue forte. As vendas de carcaças in
natura foram deprimidas para boa parte dos
frigoríficos cujos estoques se acumulam porque
seus clientes permanecem restritivos nos
pedidos. A situação da carne bovina também
preocupa com perspectiva de queda devido ao
entrave com a China fator que pode contaminar
os preços da carne suína e a de frango ao longo
das próximas semanas.

DÓLAR
O dólar comercial fechou em R$ 5,6670, com
alta de 1,88%. A sessão que já começou tensa
devido à fala do ministro da Economia Paulo
Guedes que ontem afirmou ter "licença para
gastar", subiu ainda mais de temperatura após o
presidente Jair Bolsonaro anunciar um auxílio

emergencial aos caminhoneiros além da
manobra para recalcular o teto de gastos
baseado no INPC. Durante o dia, a moeda norteamericana oscilou entre a mínima de R$ 5,6220
e a máxima de R$ 5,6910.
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