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nesta edição
Leia a matéria divulgada pelo IPEA que aborda os
impactos ambientais do agronegócio no mundo.
Veja como foi a ação do Dia C em Taquarituba e
confira os avisos e eventos para esse período.
Reforço para as palestras da Expoleite, que
receberão caravanas das filiais da Capal. A foto
de capa é do agrônomo Rodrigo Yoshitani, de
Curiúva.

Brasil está entre países que mais reduzem
impacto ambiental do agronegócio, diz Ipea
País é o primeiro no indicador poupa-florestas e fica atrás apenas da Argentina em relação à
capacidade produtiva da agricultura por unidade de emissão de gases de efeito estufa

O Brasil está entre os países que mais
reduzem a emissão de gases de efeito estufa
durante
os
processos
de
produção
agropecuária, desde o plantio até a colheita. É
o que concluiu um estudo divulgado na quintafeira (9) pelo Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (Ipea), com base na projeção da
Organização das Nações Unidas para a
Alimentação e a Agricultura (FAO).
O relatório analisou a posição do Brasil em
diferentes indicadores de sustentabilidade
frente a sete grandes agroexportadores:
Argentina, Canadá, China, França, Alemanha,
Índia e Estados Unidos.

do aponta que, com a tecnologia atual,
“produzir 1kg de alimento no Brasil gera menos
emissões do que no passado”.

O levantamento do Ipea mostra que,
atualmente, com o mesmo volume de emissão
gerada há dez anos, o agronegócio brasileiro
produz 2,1% mais insumos. Na prática, o estu-

Em relação à capacidade produtiva da
agricultura por unidade de emissão de gases
de efeito estufa, o Brasil fica atrás apenas da
Argentina, no indicador entre 1990 e 2020.
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Nesse período, o Brasil reduziu a necessidade
de emissão desses gases em 2,1%, enquanto
essa redução chegou a 3,1% no país vizinho.
Alemanha e Índia são nações que também
figuram nas primeiras posições, segundo o
Ipea.
“A população mundial aumentou ao longo dos
anos e a demanda por alimentos cresceu
também. Consequentemente, de uma forma
lógica, é necessário expandir a utilização de
terras para a agricultura. Se a gente utilizasse
a tecnologia do passado, teríamos que
desmatar uma área muito maior de floresta do
que estamos fazendo hoje em dia. Isso mostra
a importância de adotar tecnologias de ponta”,
explica José Eustáquio Ribeiro Vieira Filho,
pesquisador do Ipea.
O chamado efeito poupa-florestas foi outro
indicador
utilizado
para
comparar
a
capacidade dos países de reduzir o impacto
ambiental na produção agropecuária. O índice
aponta a extensão de terra que o país
consegue poupar, por meio de mudanças
tecnológicas e técnicas, mantendo ou
aumentando a produção de alimentos.
De acordo com os dados do Ipea, nesse
quesito, o Brasil lidera o ranking dos países
comparados. Em 2020, o índice do território
nacional brasileiro foi de 43,2%. Logo em
seguida vem a Índia, com 34,5%.
No entanto, na avaliação do Ipea o
desempenho
indiano
esteve
associado
exclusivamente à produção agrícola, enquanto
o brasileiro se explica por ganhos de
produtividade na agricultura e pecuária.

Veja o ranking dos países de acordo com o
índice poupa-florestas:
Brasil (43,2%)
Índia (34,5%)
Argentina (13,8%)
Estados Unidos (8,9%)
Canadá (2,5%)
França (2,5%)
China (1,6%)
Alemanha (1,4%)
Recorde da safra
Dados do 9º Levantamento da Safra de Grãos
da Companhia Nacional de Abastecimento
(Conab), divulgados nesta quarta-feira (8),
apontam que a safra 2022 deve bater recorde,
estimada em 271,28 milhões de toneladas.
Em 2020, o país teve a sua maior safra de
grãos até o momento, com 257 milhões de
toneladas, segundo dados do Ipea. Em 2021, a
produção foi levemente menor do que no ano
anterior, com 255,5 milhões de toneladas.
Segundo nota técnica do Ipea, o Brasil sofre
impacto maior da inflação de alimentos do que
o resto do mundo. Enquanto na safra global, a
inflação foi de 5,5% no período entre 2020 e
2021, no Brasil, esse número dobra.
De acordo com o relatório, a pressão dos
preços acontece por “choques adversos”,
como a reabertura das economias póspandemia, altos preços do petróleo e energia,
guerra na Ucrânia e escassez de insumos
vindos da China.
(CNN BRASIL)
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ACONTECEU
Ação do Dia C em Taquarituba
promoveu doação de sangue
No dia 9 de junho, a Capal de Taquarituba promoveu uma ação
para doação de sangue, em parceria com a Sicredi, Apae e o
Hospital Amaral Carvalho. No total foram 85 bolsas de sangue
coletadas, que irão compor o estoque do Hemonúcleo do hospital,
que atende a toda a região.
Joana Rocha Meira Hermenegildo, gerente da Unidade, comenta
que realizar essa ação já era um sonho desde 2021. "Desde o ano
passado queríamos promover essa campanha, por entender a
importância dela, já que nosso município não conta com
Hemocentro. Com a disponibilidade do Hospital Amaral de
Carvalho pudemos dar oportunidade para essa doação tão nobre,
que ajuda a salvar vidas. Agradeço a todos os doadores e
voluntários da ação", diz Joana.

CONVITE

Treinamento sobre Reciclagem para
triagem de Resíduos Veterinários
com Carlos Augusto Martins Riet
Temas: Segregação, acondicionamento, coleta, transporte, tratamento
e destino final dos resíduos Classe 1 - Programa Descarte Certo
21/06

22/06

23/06

Taquarituba - 9h às 10h
Local: Unidade Taquarituba II

Carlópolis - 8h30 às 9h30
Local: Loja Agropecuária

Wenceslau Braz - 8h às 9h
Local: Unidade WB Operacional

Taquarivaí - 13h às 14h
Local: Unidade Taquarivaí II

Joaquim Távora - 10h às 11h
Local: Loja Agropecuária

Santana do Itararé - 10h às 11h
Local: Centro Catequético

Itararé - 15h30 às 16h30
Local: Unidade Itararé

Ibaiti - 14h às 15h
Local: Loja Agropecuária

Arapoti - 14h às 15h30
Local: ASFUCA

Curiúva - 16h30 às 17h30
Local: Unidade Curiúva

Entre em contato com sua Unidade ou com o assistente técnico confirmar sua presença!
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CONVITE

Inscrição de animais na 48ª Expoleite Arapoti
As inscrições de animais para a 48ª Expoleite
estão abertas até 01/07 às 17h!

Inscrição - Variedade Preta e Branca

Inscrição - Variedade Vermelha e Branca

Clique aqui ou aponte a câmera do celular para
o QR code para inscrever seus animais variedade Preta e Branca

Clique aqui ou aponte a câmera do celular para
o QR code para inscrever seus animais variedade Vermelha e Branca

Para obter mais informações sobre inscrições ou julgamento, tratar com Faine, pelo telefone
(43) 3512 1027 ou pecuaria@capal.coop.br.

CONVITE

Cooperado, visite a Expoleite! Transporte saindo das Unidades
Haverá transporte para produtores associados saindo das Unidades,
para participar de palestras e visitar a Expoleite, em Arapoti!
Reserve a sua vaga diretamente na sua Unidade, até 27/06
Serão duas oportunidades:
• 14/07 - Jovens e mulheres
cooperativistas
Palestra com Camila Telles,
produtora rural, especialista
em Comunicação e defensora
do agronegócio (transporte
para cooperadas, esposas de
cooperados,
filhos(as)
de
cooperados de 14 a 25 anos).

• 15/07 - Público em
geral/foco em Pecuária
Palestra
com
Marcelo
Carvalho, CEO da AgriPoint e
especialista
em
Mercado
Lácteo
(transporte
para
cooperados principalmente da
pecuária, máx. duas pessoas
por matrícula, somente acima
de 14 anos).
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INFORMAÇÕES DE MERCADO
PARANÁ

SÃO PAULO
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INFORMAÇÕES DE MERCADO
SOJA
Os contratos futuros de negociados na CBOT
encerraram em alta nesta quinta-feira, tendo
sustentação dos vizinhos milho e trigo que
subiram com base na divulgação das vendas
semanais pelo relatório do USDA. As
exportações líquidas norte-americanas de soja
referentes a temporada 2021/22, ficaram em
317.200 toneladas representando um recuo de
26% frente à semana anterior e uma retração de
16% sobre a média das últimas quatro semanas.

Na quarta-feira, o mercado interno mostrou
fraca comercialização nas diversas praças do
país com os seus principais referenciais
recuando durante o dia, os preços para o
mercado físico tiveram queda para a commodity.
A moeda norte-americana, após sete pregões
consecutivos de alta, volta a cair firmemente
devido as novas notícias das alterações dos
juros nos EUA.

MILHO
Na CBOT o pregão encerrou em alta nesta
quinta-feira, o mercado aguardava a divulgação
das vendas líquidas norte-americanas para a
temporada comercial 2021/22, que foi de
140.900 toneladas, representando um avanço de
50% frente à semana anterior e uma baixa de
45% sobre a média das últimas quatro semanas,
conforme o USDA.

No mercado interno, acredita-se que o ritmo de
comercialização poderá intensificar-se com o
avanço da colheita, consumidores domésticos
limitaram as compras nos meses anteriores,
aguardando a entrada de maiores volumes do
cereal no mercado e devem aproveitar preços
menores para recompor estoques.

TRIGO
As Bolsas norte-americanas encerraram em alta
nesta quinta-feira, com a divulgação de vendas
líquidas referentes a temporada comercial
2022/23, que ficaram em 236.900 toneladas,
conforme o USDA. Na quarta-feira, véspera de
feriado, o ritmo foi de lentidão dos negócios no
mercado interno, as atenções estavam voltadas
para a reunião do FED, que elevou os juros

norte-americanos em 0,75% e do COPOM que
até o fechamento do mercado não havia
divulgado a sua decisão sobre os juros no Brasil.
Juros mais altos nos Estados Unidos podem
atrair capitais de países emergentes, dando
força para a moeda norte-americana. Por outro
lado, a alta dos juros no Brasil aumenta a
atratividade investimentos externos no país.
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INFORMAÇÕES DE MERCADO
LEITE
MERCADO DO LEITE
• UHT: Frente a baixa oferta de leite e estoques
enxutos, o mercado de UHT emplacou uma forte
alta nos preço na semana de junho.
• Muçarela: Os queijos também seguem em alta.
Tanto o queijo muçarela como o queijo prato
avançaram nos preços mais uma vez. Mesmo
com valores superiores, o mercado relata
demanda firme para os produtos;

BOI GORDO

• Leite em Pó: Os leites em pó confirmam
tendência de subida de preços, demanda se
fortalece e empresas relatam melhor giro nas
vendas para os produtos da categoria;
• Soro de leite: Com uma menor produção de
queijos,
em
consequência
da
baixa
disponibilidade de leite, a oferta de soro de leite
também tem sido escassa – impulsionando os
preços da matéria-prima.
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INFORMAÇÕES DE MERCADO
CAFÉ
Na Bolsa de Nova York (ICE Future US), os
vencimentos futuros do café arábica encerraram
a sessão desta quinta-feira com valorizações,
segundo as informações da Barchart, as altas no
mercado do café foram limitadas a diante da
possibilidade do aumento da oferta de café dos
Estados Unidos depois que a Green Coffee
Association informou que os estoques de café
verde dos EUA aumentaram +1,6% frente

ao mês anterior e +3,2%, no comparativo anual
um fator que deu suporte para as cotações do
café arábica foi a menor produção na Colômbia,
que é o segundo maior produtor de arábica do
mundo. A Federação dos Produtores de Café da
Colômbia informou, na última terça-feira, que a
produção de café da Colômbia de janeiro a maio
caiu 4% para 4,5 milhões de saca no
comparativo anual.

SUÍNOS
Com o feriado, desta quinta-feira, o mercado
esteve mais movimentado, inclusive, algumas
vendas já foram feitas para as programações da
próxima semana. O ambiente de negócios
envolvendo o suíno vivo vem apresentando boa
fluidez, com frigoríficos ativos e buscando
composição de estoques. Como fatores
positivos para o consumo no curto prazo,

pode-se citar as temperaturas amenas em vários
estados do Centro-Sul do país e a grande
atratividade dos cortes suínos frente aos
concorrentes, como a carne bovina e a de
frango. O ponto de atenção é a descapitalização
das famílias até o final do mês, o que pode
resultar em negociações mais acirradas ao logo
da cadeia.

DÓLAR
O dólar comercial encerrou a sessão em baixa de 2,06%, negociado a R$ 5,0290 para venda e a R$
5,0270 para compra. A moeda norte-americana refletiu o aumento de 0,75% nos juros anunciado na
quarta-feira pelo Comitê Federal de Mercado Aberto, o que demonstra uma postura mais agressiva do
órgão no combate à inflação nos Estados Unidos. Durante o dia, a moeda norte-americana oscilou
entre a mínima de R$ 5,0190 e a máxima de R$ 5,1350.
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