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nesta edição
Saiba mais sobre o credenciamento recebido
pelo laboratório de análise de sementes da
Capal. Confira a parceria entre Supercampo e
Clube do Agro que traz ainda mais vantagens
para suas compras. A edição traz também
anúncios de venda de um terreno em Tejupá/SP
e de secadores rotativos para café, além de
outros avisos e informações de mercado sempre
atualizadas. Uma boa leitura e boa semana!

Laboratório de sementes recebe credenciamento do MAPA
Credenciamento permite a realização interna de análises de sementes
Neste mês, o laboratório da Unidade de
Beneficiamento de Sementes, em Wenceslau
Braz/PR,
recebeu
credenciamento
do
Ministério
da
Agricultura,
Pecuária
e
Abastecimento (MAPA), o qual fornece o
Registro Nacional de Sementes (RENASEM).
Este credenciamento habilita a Capal a realizar
análises definitivas, com emissão de Boletim
de Análise de Sementes (BAS). Este é um
documento
oficial
que
permite
a
comercialização das sementes de forma legal
e a emissão de Informativo de Resultados (IR),
que também tem valor legal.

Com o credenciamento,
a Capal passa a
realizar as análises (emissão de documentos)
internamente, não necessitando mais de
trabalho externo, o que gera menor custo.
O laboratório credenciado exige que o traba-

Equipe Capal envolvida no processo de
credenciamento
lho seja feito dentro de rígidos procedimentos, regidos pelas Regras de Análises de
Sementes (RAS) e ISO17025, além de outras
normas, sendo auditado pelo MAPA
e
garantindo qualidade e confiabilidade aos
resultados emitidos.
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Este
é um
processo muito importante para a
(FOTO:
CANVA)
Capal, pois todo o controle de qualidade das
sementes com a emissão de documentos se
realizará
internamente,
com
pessoal
qualificado e comprometido com sua função,
ciente de que a semente é um organismo vivo
e merece cuidados.

O laboratório da Unidade de Beneficiamento
de Sementes da Capal está liberado pelo
MAPA para as espécies: soja, trigo, triticale,
aveia branca, aveia preta, feijão, cevada e
milho.
(COMUNICAÇÃO CAPAL.
COLABORAÇÃO: CARLA DANELUZ UBS WENCELAU BRAZ/PR

NOVIDADE

Com parceria entre Supercampo e Clube Agro, produtor pode
trocar pontos por produtos e serviços
Supercampo, o primeiro marketplace voltados
às cooperativas, e Clube Agro Brasil, primeiro
programa de relacionamento multimarcas do
agro brasileiro, firmaram parceria. Além da
economia e de benefícios como o cashback, os
clientes do Supercampo, plataforma que está
disponível para mais de 80 mil cooperados e
40 mil colaboradores, podem acumular 4
pontos a cada real gasto em compras e trocálos por produtos e insumos agropecuários de
qualquer marca associada ao programa.
Segundo Ronald Eikelenboom, diretor de
Operação do Supercampo, a parceria estimula
o desenvolvimento da plataforma e fortalece
os laços com os cooperados. “A expectativa
com a parceria é termos um crescimento 3
vezes superior em 2021, que deve fechar o
ano em Volume Bruto de Mercadoria (GMV, na
sigla em inglês) da ordem de R$ 10 milhões. Já
os clientes do Supercampo terão inúmeros
benefícios, como maior poder de compra,
liberdade de escolha na utilização dos
vouchers e facilidade em acumular pontos,
pois todas as notas fiscais cadastradas valem
pontos”, comenta.

Para Simone Rodrigues, idealizadora do Clube
Agro, “essa parceria tem o potencial de venda
de bilhões de reais. Supercampo reúne hoje as
12 principais cooperativas do Brasil, e
acreditamos que através de todas as marcas
parceiras do Clube impactamos mais de 500
mil produtores. Nossa expectativa é converter
pelo menos 15% desse número, que serão
trabalhados tanto na base do Clube Agro,
quanto da Supercampo". Ela também reforça
que através do Clube “conseguimos com que
todos se beneficiem. A indústria, por exemplo,
tem a oportunidade de fortalecer seu
relacionamento com o produtor rural; os canais
de vendas, como o Supercampo, são um posto
de troca e podem fidelizar o cliente final; e o
produtor rural, que passa a ter mais poder de
compra”, afirma.
Além disso, a parceria entre as duas soluções
digitais reflete uma filosofia que ambas têm
em comum: ser um ponto de apoio para os
produtores rurais e contribuir para o
desenvolvimento
e
a
digitalização
do
agronegócio brasileiro.
(COMUNICAÇÃO SUPERCAMPO)
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SAÚDE

Cooperado, tenha Unimed sob medida para você e sua família!

Ótima oportunidade para contratar plano de
saúde com valores mais acessíveis!

Benefícios de ser Unimed PG:
- Mais de 500 médicos cooperados
- Rede própria da Unimed PG (1 Hospital Geral
Unimed, 1 Centro de Diagnóstico Unimed, 9
Unidades do Laboratório Unimed
Para mais informações, procure o setor de
Recursos Humanos da Capal!
Fone: (43) 3512-1020

Para os novos cooperados que se associaram após 01/01/2021, serão incluídos sem carência
contratual e com CPT.
Para cooperados que se associaram à cooperativa antes de 01/01/2021, serão incluídos com
carência contratual e CPT mas terão isenção das carências de consultas e exames simples, raio-x,
mamografia, ultrassonografia, eletrocardiograma e endoscopia.

ANÚNCIO
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.

AVISO

Últimos dias para a programação de milho safrinha
Cooperado, a programação de milho safrinha vai até 30/11! Procure a assistência técnica.
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ANÚNCIO

Vendem-se secadores rotativos para café
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.

INTEGRAÇÃO

Damos boas-vindas aos cooperados
admitidos em novembro!
Atualmente, nosso quadro social conta com 3.434 associados.

CAIO EDUARDO DE OLIVEIRA RIZZI
ERON CARLOS MICALOWSKI
RODRIGO FREIRE DE MELO
GISELLE GABRIEL DE OLIVEIRA
MARIO CÉSAR RODRIGUES DE ALMEIDA
ANTONIO JUNIOR MARQUES
ROMERSON DOGNANI
CHRISTOFFER ANTUNES FOGAÇA
MAICON DE ALMEIDA RODRIGUES
VICTOR AUGUSTO VITÓRIO
CLAUDEMIR MARÇAL
CLEIDE DE FÁTIMA MENDONÇA
FRANCYS LOUISE VEIRA DE SOUZA
MURILO AUGUSTO CRAVISKI

ARAPOTI PR
ARAPOTI PR
ARAPOTI PR
ARAPOTI PR
CURIÚVA PR
TAQUARITUBA SP
TAQUARITUBA SP
TAQUARIAVAÍ SP
TAQUARIVAÍ SP
JOAQ TÁVORA PR
WENC. BRAZ PR
WENC. BRAZ PR
WENC. BRAZ PR
WENC. BRAZ PR

AGRICULTURA
AGRICULTURA
AGRICULTURA
SUINOCULTURA
PEC. DE LEITE
PEC. DE LEITE
AGRICULTURA
AGRICULTURA
AGRICULTURA
PEC. DE CORTE
PEC. DE LEITE
AGRICULTURA
PEC. DE LEITE
AGRICULTURA
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INFORMAÇÕES DE MERCADO
PARANÁ

SÃO PAULO
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INFORMAÇÕES DE MERCADO
LEITE
• Após primeiros sinais de reação na semana
passada, mercado de UHT consegue sustentar
melhora e tem mais uma semana de negócios
favoráveis;
• Após consecutivas quedas, mercado de
queijos também esboça primeiros sinais de
reação. Relatos apontam melhora no volume

BOI GORDO

vendido na semana e os valores praticados nas
negociações começam a avançar;
• Cenário de preços internacionais tem animado
o mercado de leite em pó. Algumas empresas já
têm destinado parte de suas produções para o
mercado externo, o que tem colaborado para
sustentação nos preços dos produtos.
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INFORMAÇÕES DE MERCADO
SOJA
A semana iniciou do lado positivo na CBOT, o
suporte veio da elevação das cotações do óleo
de soja e das preocupações quanto ao clima
mais seco que a normal climatológica na
Argentina e sul do Brasil, seguindo a influência
do La Niña, diante de um cenário de oferta mais
limitada dos derivados de soja. Porém houve

queda durante a semana antes do feriado através da continuidade das operações de
realização de lucro dos fundos. No mercado
interno
os
preços
registram
altas,
permanecendo ainda descolados da paridade de
exportação, influenciados pela redução gradual
dos volumes disponíveis para comercialização.

MILHO
Mercado abriu a semana positivo na CBOT
seguindo a firme demanda pelo cereal, e da
elevação dos futuros do trigo. As ofertas nos
EUA para a entrega de milho para produção de
etanol seguiram firmes no dia, seguindo as
margens rentáveis da indústria. Durante a
semana devolveu os ganhos da véspera, com a

liquidação de posições frente ao feriado nos EUA
e da realização de lucros pelos investidores.
Mercado interno começa a aparecer volumes,
cenário que deve se intensificar gradualmente.
Entretanto os preços desempenham papel
importante para o avanço das negociações.

TRIGO
As Bolsas norte-americanas não operaram nesta
quinta-feira devido ao feriado. Na quarta (24/11),
depois de três sessões de forte alta, as
cotações do trigo apresentaram quedas
expressivas. Esse pode ser considerado um
movimento normal de realização de lucros, mas
teve suporte fundamental nas notícias de ocor-

rência de chuvas na região do Mar Negro onde a
maioria das áreas sofre com a escassez hídrica.
No mercado interno as cotações do trigo no
Brasil seguem buscando um ponto de equilíbrio,
os produtores seguem dando preferência à
negociação de grão de qualidade inferior.
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INFORMAÇÕES DE MERCADO
CAFÉ
O mercado futuro do café arábica iniciou a
semana com valorização na Bolsa de Nova York
(ICE Future US). As cotações avançaram com a
preocupação da oferta global do grão, o
contrato março/22 chegou a atingir a máxima de
10 anos. Porém após o feriado a retomada dos
negócios na Bolsa de Nova York (ICE Future US)
está sendo com baixas. No início desta manhã
os contratos recuavam mais de 1% no exterior

após uma semana com preços impulsionados
pela redução de oferta global do grão. No Brasil,
o setor também acompanha as condições das
lavouras e o cenário é de incerteza depois que a
florada generalizada não vingou nas principais
áreas de produção de arábica do país. Além da
quebra de safra do Brasil que já movimenta o
mercado, o setor cafeeiro também segue atento
à oferta dos demais países produtores de café.

SUÍNOS
Mercado fisico registrou alta de preços no
decorrer desta semana, tanto para o vivo como
para os principais cortes do atacado. O ritmo de
negócios segue com boa fluidez com frigoríficos
avançando estoques em meio a um quadro de
oferta ajustada, a expectativa é positiva para o

escoamento da carne no curto prazo devido aos
preparativos das redes varejistas para o período
de festas de fim de ano. O movimento de alta da
concorrente carne bovina e a entrada de parte
do décimo terceiro no final do mês também são
fatores positivos e tendem a favorecer a
demanda pela carne suína.

DÓLAR
O dólar comercial fechou em R$ 5,5950, com
queda de 0,23%. O IPCA-15 divulgado pelo IBGE,
indicador considerado uma prévia da inflação,
subiu 1,17% em novembro, acumulando alta em
linha com as expectativas do mercado. Além
disso, a tramitação da PEC dos precatórios no
Senado continuou a monopolizar as atenções,

enquanto o mercado já precificou a aprovação
da medida para o financiamento do programa
Auxílio Brasil, ainda há temores de que outras
despesas sejam contraídas. Durante o dia, a
moeda norte-americana oscilou entre a mínima
de R$ 5,5480 e a máxima de R$ 5,5980.
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