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Produtores associados à Capal obtiveram
reconhecimento da Associação Paranaense de
Criadores de Bovinos da Raça Holandesa. Saiba
como foi o evento e conheça os homenageados.
Chegou a hora de lançar os números de
produtividade no sigmaABC. Confira o passo a
passo para fazer a inclusão das informações. A
foto de capa é de Rodrigo Yoshitani, do DAT
Curiúva. Boa leitura!

Associados Capal obtêm reconhecimento de criadores
destaque da raça holandesa 2019-2020 e 2021
Premiação considerou critérios como produção,
qualidade genética e saúde
Na sexta-feira (25), a Associação Paranaense
de Criadores de Bovinos da Raça Holandesa
(APCBRH) realizou premiação em que
reconheceu os criadores destaque nos anos
de 2019-2020 e 2021, em Carambeí.
Entre os pecuaristas premiados, estiveram
produtores associados à Capal, do município
de Arapoti, que demonstraram sua excelência
e se destacaram em produção, qualidade,
genética e saúde.
O coordenador da Pecuária Leite da Capal,
Roberto Caldeira, enfatiza que a bacia leiteira
de Arapoti vem melhorando sua pontuação e
aumentando o número de cooperados nos
rankings de animais classificados. “Isso mostra
o compromisso do produtor de melhorar seu
rebanho e evoluir a propriedade, o que é muito
importante para o sistema [de produção
leiteira]”, comenta.

Cooperado Marinus T. Hagen Filho entre as
melhores médias de CSS - 2021

Roberto pontua ainda que o trabalho de
melhoramento genético está contribuindo para
tornar o município uma referência para animais
de alta produção, alta longevidade e alta
saúde.

O reconhecimento
mostra o compromisso
do produtor de melhorar
seu rebanho e evoluir a
propriedade

Roberto Caldeira,
coord. Pecuária
Leite
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Além dos produtores homenageados, o evento
reuniu autoridades relacionadas ao setor.
Esteve presente o secretário estadual da
Agricultura e do Abastecimento, Norberto
Ortigara, que afirmou que a genética, a
sanidade agropecuária e a qualidade da
produção são fundamentais para o equilíbrio
da cadeia leiteira num contexto desafiador,
como a situação político-econômica, a
pandemia dos últimos dois anos e a seca que
o Paraná enfrenta nesta safra.

Além
dos
homenageados,
autoridades do setor

evento

reuniu

A APCBRH tem 69 anos de atuação e coordena o Programa de Análise de Rebanhos Leiteiros
(Parleite), iniciativa que auxilia produtores na avaliação dos animais com indicadores de produção,
qualidade do leite, reprodução e nutrição.

Confira os associados Capal mencionados nas Premiações e Destaques:
Destaque Classificação para Tipo
Halley Ruivinha Doornman 538 TE
Pedro Elgersma
Excelente – 96 pts. – 2020
Excelente – 97 pts. – 2021
Título de Criador Supremo Nacional 2021
Albert Cristiaan Kok – Fêmeas aptas: 44 / Média de Leite: 12436,38
Dirceu Antonio Osmarini – Fêmeas aptas: 43 / Média de Leite: 12702,25
Melhor média anual de CCS (Contagem de Células Somáticas) – 2019/2020/2021
(por ordem alfabética)
Daniel Nunes Gomes – Até 30 animais
30 animais - 31,57 kg/leite - 154 CCS
(x 1000/ml)
Dirceu Antonio Osmarini – De 61 a 120 animais
114 animais - 39,35 kg/leite - 111 CCS
(x 1000/ml)
Fernanda Krieger Bacelar Pereira
2019 - De 181 a 240 animais
204 animais - 32,24 kg/leite - 97 CCS
(x 1000/ml)
2021 - De 241 a 480 animais
388 animais | 34,63 kg/leite | 123 CCS
(x 1000/ml)

Frederik Kok
De 181 a 240 animais
229 animais | 33,42 kg/leite | 126 CCS
(x 1000/ml)
Marinus Teunis Hagen Filho
De 61 a 120 animais
116 animais | 34,39 kg/leite | 140 CCS
(x 1000/ml)
Wouter e Richard Verburg
De 241 a 480 animais
320 animais | 33,14 kg/leite | 124 CCS
(x 1000/ml)
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Criadores Destaque na Classificação para Tipo com animais classificados como Excelente (EX)
e Muito Boa (MB) de 1º Parto - 2021
(por ordem alfabética)
Adolf Hendrik van Arragon
1 vaca EX
5 vacas MB
Adriaan Frederik Kok
29 vacas EX
57 vacas MB
Arnald Bronkhorst
• 1 vaca EX
• 3 vacas MB
Albert Cristiaan Kok
4 vacas EX
7 vacas MB
Anna Maria Noordegraaf Jongsma
2 vacas EX
Bernhard G. Bronkhorst e Nicolaas A.
Bronkhorst
3 vacas MB
Dirceu Antonio Osmarini
• 12 vacas EX
• 31 vacas MB
Douwe Albert Sibma
• 1 vaca EX
• 5 vacas MB

Gerson Luis Zych
• 1 vaca MB
Henri Martinus Kool e /ou Flávia H. B. Kool
• 9 vacas EX
• 14 vacas MB
Jan Noordegraaf Neto
• 11 vacas EX
• 16 vacas MB
Korstiaan Bronkhorst
• 9 vacas EX
• 23 vacas MB
Leendert Johan Kok
3 vacas MB
Marius Cornelis Bronkhorst
• 3 vaca EX
• 26 vacas MB
Pedro Elgersma
• 4 vacas EX
• 2 vacas MB
Stieven Haijes Elgersma
• 4 vacas MB
Teodoro Kok
• 4 vacas EX
• 3 vacas MB

Frederik Kok
• 8 vacas EX
• 21 vacas MB

Criadores com vacas vitalícias com mais de 100 mil kg/leite - 2021
Marius Cornelis Bronkhorst
• 2 animais

Mark e Erik Bosch
• 1 animal

Nicolaas Arian Bronkhorst
• 2 animais

Ronald S. Elgersma e/ou Nicolaas A. Elgersma
• 1 animal

Adriaan Frederik Kok
• 1 animal
Jan Noordegraaf Neto
• 1 animal
Koorstian Bronkhorst
• 1 animal

Sybren de Jong
• 1 animal
Wilko Laurens Verburg
• 1 animal
(COMUNICAÇÃO CAPAL, COM INFORMAÇÕES DA
APCBRH E AGÊNCIA ESTADUAL DE NOTÍCIAS)
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DESTAQUE

Histórico de plantio e produtividade no SigmaABC
Com grande número de colheitas da safra
21/22 finalizadas, é o momento de registrar as
informações de produtividades no SigmaABC.
No módulo manejo de insumos, os cooperados
podem registrar os resultados das colheitas e
iniciar o preenchimento do histórico de safras
da propriedade.

Com os dados registrados, os cooperados e
agrônomos poderão analisar o desempenho
das cultivares em diferentes épocas de plantio
e regiões. Também a equipe de pesquisa da
Fundação ABC estará trabalhando com os
dados para desenvolver recomendações de
posicionamento de cultivares personalizadas
para cada talhão.

Confira o passo a passo para inclusão das informações via web
(o mesmo tutorial pode ser usado para inclusão pelo app):
Para os cooperados que incluíram os manejos realizados durante a safra,
agora é preciso incluir a produtividade:
Selecionar cultura e talhão
Acessar o módulo Manejo de Insumos, na aba realizado
Clicar no botão “+” realizar novo e colheita
Incluir os dados de colheita: datas de início e fim de
colheita, estágio fenológico atual e produtividade de grãos
Clicar no botão salvar

Para os cooperados que não incluíram as informações de manejos realizados durante a safra,
antes de incluir a informação de colheita é preciso incluir o plantio (confira o passo a passo na
página a seguir).
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Acessar o módulo Manejo de Insumos - aba planejado
Selecionar a semente programada
Clicar no botão realizar
Incluir os dados de plantio
Salvar

Também é possível incluir o plantio diretamente na
aba realizado do Manejo de Insumos
Acessar o módulo Manejo de Insumos
Clicar no botão “+”
Realizar novo
Incluir os dados de plantio
Salvar

A produtividade ficará registrada, conforme se
vê na imagem ao lado.

Em caso de dúvida, entre em contato
com o Departamento de Assistência
Técnica.
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AVISO

Atenção para as datas de coleta
do Programa Descarte Certo
04/04 - PIRAÍ DO SUL
Unidade Castrolanda (Endereço: Sinha Mossurunga,
04, centro) - 14h30 até 14h45
05/04 - ARAPOTI
Entrada 2ª Lomba - 07h45 até 08h45
Entrada 3ª Lomba - 09h00 até 10h30
Rincão 3, Albert Salomons - 10h45 até 11h30
Em frente ao Skiper - 13h00 até 14h00
Gleba D'Olaria, Bar do Luizão - 14h30 até 14h45
Km 44 - 16h15 até 16h45

O Programa Descarte Certo
promove a coleta de
resíduos veterinários para
os cooperados Capal.

06/04 - WENCESLAU BRAZ E SANTANA DO ITARARÉ
São José da Boa Vista, COAFLEP - 08h00 até 08h45
Unidade Santana - 9h30 até 10h30
Unidade Operacional W. Braz - 11h30 até 12h00
COAGRIS - 13h30 até 13h45
Assoc. Barra Mansa/Tomazina - 14h15 até 14h45
06/04 - TAQUARITUBA, TAQUARIVAÍ E ITARARÉ
Unidade Taquarituba (Loja Agropecuária) - 09h30 até 10h30
Unidade Taquarivaí (Loja Agropecuária) - 11h00 até 11h30
Unidade Itararé (Loja Agropecuária) - 13h15 até 14h15
Sengés (Posto Padroeira) - 14h30 até 15h00
07/04 - JOAQUIM TÁVORA, CARLÓPOLIS, IBAITI E CURIÚVA
Unidade Joaquim Távora - 08h00 até 09h00
Unidade Carlópolis - 09h30 até 10h00
Unidade Ibaiti - 11h45 até 12h15
Unidade Curiúva - 14h30 até 15h00

Cooperado, leve os
resíduos veterinários de
sua propriedade até o
ponto de coleta
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INFORMAÇÕES DE MERCADO

PARANÁ

SÃO PAULO
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INFORMAÇÕES DE MERCADO
SOJA
Na CBOT os contratos futuros do complexo
fecharam em queda nesta quinta-feira. O
mercado foi pressionado pelos dados do USDA
que sinalizaram a maior área de soja da história
dos Estados Unidos que deverá totalizar 91
milhões de acres e se confirmada ficará 4%
acima do total cultivado no ano passado. A forte
queda do petróleo acentuou a retração.
Mercado interno continuou bastante lento nas
diversas praças de negociação.

Em dois momentos distintos, a commodity
chegou a iniciar o pregão com preços firmes no
físico, porém, após o relatório de intenção de
plantio do USDA, a oleaginosa passou a registrar
perdas acima dos 45 pontos nos principais
vencimentos em Chicago, derrubando as
cotações domésticas e travando o mercado. A
moeda
norte-americana
também
recuou
contribuindo para o cenário negativo.

MILHO
Na CBOT mercado surpreso com uma primeira
estimativa de área plantada com o viés na
diminuição de área confirmado pelo USDA, mas
a intensidade do corte de área ficando bem
acima do esperado, sendo a primeira vez que a
área de soja superará a área com milho nos EUA.
É claro que isto impõe uma tensão adicional
sobre os contratos da safra nova e um prêmio
de risco climático mais intenso, pois o dado

fundamental daqui para frente está unicamente
centrado no clima. Mercado interno, dia de
atenção voltada aos relatórios do USDA, os
quais foram plenamente altistas para o milho.
Com a surpresa de uma área projetada para o
plantio nos EUA abaixo do esperado, a safra
norte-americana 2022 não poderá ter problemas
de clima e este corte de área somente será
compensado por uma super produtividade.

TRIGO
Em mais uma sessão de volatilidade, as Bolsas
norte-americanas encerraram em queda nesta
quinta-feira. As quedas só não foram mais
expressivas porque o relatório divulgado pelo
USDA de intenção de plantio ficou 1% abaixo do
estimado pelo mercado. No mercado interno os
negócios seguem pontuais. Isso vem ocorrendo
porque os produtores estão com as atenções
voltadas para a safra de verão e devido a um
distanciamento entre as pedidas dos produtores

e as ofertas de preços pelos moinhos.
Produtores acreditam que, devido ao aperto no
quadro de oferta e demanda, poderão encontrar
momentos mais interessantes para negociar no
pico da entressafra. Já os moinhos olham para
os preços internacionais e para a fraqueza do
dólar em relação ao real como fatores que
poderão achatar os preços no âmbito
doméstico.
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INFORMAÇÕES DE MERCADO
LEITE
• Leite UHT: a média de preços do UHT
apresentou uma nova alta nessa semana, de
aproximadamente +3,8%. O preço médio saiu de
R$4,19/litro para R$4,35/litro;
• Muçarela: o preço da muçarela também sofreu
mais uma alta, dessa vez, de +3,4%. A média
saiu de R$29,14/kg para R$30,13/kg;

BOI GORDO

• Leite em Pó: já para os leites em pó, o cenário
foi um pouco diferente. O preço médio do
fracionado aumentou apenas +0,7%, saindo de
R$26,82/kg para R$27,01/kg. Enquanto isso, o
leite em pó industrial sinalizou uma correção de
-0,2%, com o preços indo de R$25,41/kg para
R$25,35/kg.
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INFORMAÇÕES DE MERCADO
CAFÉ
Esta quinta-feira (31) foi mais um dia de
valorização para o mercado futuro do café
arábica na Bolsa de Nova York (ICE Future US).
Estendendo os ganhos da última sessão o
arábica encerrou o dia com valorização de
2,05%, o equivalente a mais de 400 pontos no
exterior. A Organização Internacional do Café
(OIC) divulgou nesta quinta redução de 0,8% nas
exportações globais de café de outubro a
fevereiro para 53,2 milhões de sacas. A
preocupação com uma oferta mais restrita do
grão volta a dar suporte de alta para os preços,
mesmo com as incertezas que ainda rondam o
setor sem o cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia.

A preocupação também acende alerta para os
fertilizantes nas demais origens produtoras de
café, que na teoria fariam as aplicações nos
próximos meses. O problema pode reduzir ainda
mais a oferta do grão no mercado global. "O café
também tem apoio das condições de seca no
Brasil depois que a Somar Meteorologia informou
na segunda-feira que as chuvas na área de
Minas Gerais, que responde por cerca de 30%
da safra de arábica do Brasil, foram de 10,8 mm
na semana passada, ou apenas 38% da média
histórica", complementa a análise internacional
do site Barchart.

SUÍNOS
Mercado brasileiro com mais uma semana
apresentando um ambiente de negócios travado
e com preços baixos, tanto no atacado como
para o suíno vivo. Os suinocultores contam com
pouco poder de negociação neste momento
devido ao quadro de excedente de oferta de
animais no mercado.

Além disso, os frigoríficos atuam com cautela
ajustando estoques, apenas aguardando um
melhor escoamento da carne que tende
acontecer no decorrer da primeira quinzena de
abril com a entrada de salários na economia. O
alto preço da carne bovina no varejo e a relação
de troca favorável da carcaça suína frente ao
frango congelado podem ajudar o escoamento.

DÓLAR
O dólar comercial fechou em queda de 0,50%
cotado a 4,7610. Em março a moeda norteamericana teve desvalorização de 7,64%. O
driver desta quinta foi a estagnação nas
negociações entre Rússia e Ucrânia movimento
que beneficia o real e demais moedas
emergentes. Havia a expectativa de que ocorresse uma valorização da divisa norte-americana

neste último dia do mês com a formação da
Ptax, mas os sinais de que a Rússia não está tão
comprometida com o fim do conflito pode voltar
a valorizar as commodities. Durante o dia, a
moeda norte-americana oscilou entre a mínima
de R$ 4,7230 e a máxima de R$ 4,7970. No
trimestre a desvalorização foi de 14,62%.
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