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Uma reflexão sobre o voto consciente nas
próximas eleições, também explicando sobre o
que é a Frencoop. Trazemos avisos importantes
sobre o uso e descarte de embalagens de
agroquímicos, avisos, convites e informações de
mercado.
Foto de capa mostra a florada do café, enviada
pelo agrônomo Fernando Evangelista, da
Unidade Fartura.

Juntos por um Brasil mais cooperativo
Tania Zanella
Superintendente do Sistema OCB
Foto: Arquivo Sistema OCB

Todos nós desejamos mudanças. Sonhamos com
mais qualidade de vida, com trabalho, educação,
saúde e segurança. Como cooperados, também
sonhamos com mais oportunidades, igualdade entre
homens e mulheres, espaço para crescer e
prosperidade para nossas comunidades.
Para isso, é importante multiplicarmos também
nossa participação e representação política.
E o voto é o principal instrumento que temos
para nos manifestar. Portanto, exerça esse
direito. Vote com consciência, escolha com
cuidado, envolva-se.
Ter uma representação política cada vez maior e
mais sólida é ter a segurança de que seremos
ouvidos com a atenção e seriedade necessárias.
É ter a certeza de que nossas reivindicações não
serão deixadas de lado e de que teremos mais

oportunidades para aperfeiçoar e fazer
avançar nosso modelo de negócios em seus
mais diversos segmentos de atuação.
Por isso, nesses últimos dias antes do
primeiro turno das eleições de 2022 eu venho
fazer um pedido especial em nome do
cooperativismo: na hora de votar, "Pense no
Coop"! Escolha representantes que entendam
que o cooperativismo faz muito e faz bem e
que nos ajudem a defender as pautas
voltadas
ao
fortalecimento
do
nosso
movimento e desse nosso jeito diferente de
fazer negócios, focado nas pessoas e na
busca de um mundo mais justo e próspero.
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Pesquise a trajetória dos seus candidatos e as
pautas que eles defendem e preste atenção
nas promessas de campanha. Precisamos ter o
compromisso
de
escolher
nossos
representantes pensando no futuro que
desejamos para o coop e como eles
efetivamente
podem
contribuir
para
conquistarmos os avanços que almejamos.

Juntos somos mais fortes e muito mais
representativos. Temos força e podemos
ajudar o Brasil a mudar de verdade. Nosso
voto faz toda a diferença e vale muito.
Pense nisso, pense no 'coop' e não deixe de ir
às urnas no próximo dia 2 de outubro.

ELEIÇÕES 2022
Você sabe o que é a FRENCOOP?
A Frente Parlamentar do Cooperativismo
(Frencoop) é a bancada de representantes que
desde 1986 levantam a bandeira do setor
cooperativista
no
Congresso
Nacional.
Independentemente de filiação partidária,
contamos com a representatividade de 268
deputados federais e 38 senadores que
conhecem de perto a realidade das
cooperativas e que junto à atuação do Sistema
OCB e as demais unidades estaduais nos
ajudam a construir artigos, promover projetos
e
conquistar
diversas
outras
ações
fundamentais para fomentar um ambiente
favorável
ao
desenvolvimento
do
cooperativismo.
(Linkedin - Sistema Ocepar)

Os deputados federais Aline Sleutjes e Pedro
Lupion são integrantes da Frencoop e têm sido
bastante dedicados à causa cooperativista.
Ambos estavam presentes no Encontro de
Núcleos da Ocepar que aconteceu em Arapoti
no dia 12 de setembro, e reforçaram a
importância da continuidade do trabalho.
Aline Sleutjes concorre ao Senado pelo Paraná
e Pedro Lupion busca a reeleição como
deputado federal.

Dep. Federal Pedro Lupion

Dep. Federal Aline Sleutjes
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Produtor, fique sempre atento ao usar agroquímicos em sua propriedade
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AMBIENTAL
DESCARTE E MANUSEIO CORRETO DE
EMBALAGENS VAZIAS DE AGROQUÍMICOS
Normas regulamentadoras: Lei 9974/2000, Decreto4074/2002 e NR-31.
Produtor, essas são as recomendações de acordo com as legislações vigentes para armazenamento das embalagens vazias de agroquímicos:
·
É proibida a reutilização, para qualquer fim, das embalagens vazias de agrotóxicos, adjuvantes
e produtos afins
·
As embalagens vazias podem ser armazenadas, temporariamente, na propriedade e devem ser
devolvidas respeitando o prazo máximo de 1 ano após a compra ou 6 meses após o vencimento do
produto
·
Recomenda-se a adaptação de um local exclusivo para o depósito de embalagens vazias de
agroquímicos
Deforma geral, o local de depósito deve:
·
Ser construído de material resistente à propagação de chamas (ex.: Alvenaria);
·
Ter paredes de no mínimo 1 m de altura. O restante pode ser completado com tela;
·
Ser coberto;
·
Ter piso impermeável;
·
Ter ventilação exclusiva com o ambiente externo;
·
Ser trancado e possuir acesso restrito;
·
O depósito de embalagens vazias deve estar afastado das áreas de vivência da propriedade
(ex.: casas, alojamento, locais onde são consumidos alimentos, etc.), sendo recomendada a mesma
distância da sala de agroquímicos: 15 metros.
Além disso, no momento da entrega devem ser
respeitadas as seguintes condições:
As embalagens devem estar lavadas e as
tampas separadas;
Se tiver flexíveis levar em sacos separados;
Embalagem de tratamento de semente deve
ser escorrido e tampado;
Se tiver caixas de papelão contaminadas, levar
desmontadas;
Todas as embalagens devem estar em BAG,
não podendo ser entregue a granel.
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A CAMPO
A primeira florada vem apresentando o
resultado de um ciclo de sanidade e
equilibro nutricional.
Safra Zero - Café Arábica - Mundo Novo
Nivaldo Belchior Ferreira Engenheiro Agrônomo

DEFESA AGROPECUÁRIA
Cooperado(a), o cadastro de propriedade(s) junto ao
Sistema GEDAVE é obrigatório a todos os produtores
de soja do estado de São Paulo. O departamento
técnico da Capal se coloca à disposição para auxiliar
no cadastro.
https://gedave.defesaagropecuaria.sp.gov.br/.

veja mais detalhes sobre o evento no site:

https://www.showtecnologicoabc.org/
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INFORMAÇÕES DE MERCADO
PARANÁ

SÃO PAULO
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INFORMAÇÕES DE MERCADO
LEITE
MERCADO DO LEITE
• O mercado de UHT volta a reagir e tem uma
semana positiva no mercado: com aumento na
quantidade vendida e elevação nos valores
praticados;
• Os queijos também voltam a ganhar força. Na
última semana, a indústria relatou demanda mais
firme pelos produtos e preços começando a
avançar, após um longo ciclo de baixa;

• Apesar da estabilidade na demanda, o leite em
pó integral industrial apresenta novo recuo nos
preços. O aumento da oferta tanto via
importações como aumento da disponibilidade
interna tem pressionado às cotações do
produto;
• Frente a melhora nas vendas dos derivados
lácteos, a demanda pelo leite matéria-prima no
mercado spot teve aumento nessa quinzena,
impulsionando os preços praticados.
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BOI GORDO
GADO - Embora as exportações brasileiras de carne bovina tenham batido recordes este ano (tanto em
volume quanto em receita), as vendas internas continuam baixas, influenciadas pelo baixo poder
aquisitivo da maioria das pessoas no Brasil e pela inflação. Como a maior parte da carne bovina
produzida no Brasil é comercializada no mercado interno, a baixa demanda vem pressionando os
valores tanto para o gado de corte quanto para o abate.
Neste ano, o Índice CEPEA/B3 para bovinos de corte (SP) caiu 10,4%, e os preços da carne bovina
(carcaça bovina vendida no atacado da Grande São Paulo), 10,5%, em termos reais (os valores foram
deflacionado pelo IGP-DI a partir de ago/22).
Na primeira quinzena de setembro, as médias mensais fecharam em R$ 304,58 por arroba para
bovinos alimentados e em R$ 294,45 por arroba (R$ 19,63/kg) para bovinos. De agosto a setembro, os
preços do boi gordo caíram 2,8% e os da carne bovina, 1,55%.
No entanto, de 31 de agosto a 15 de setembro, os preços do boi gordo caíram 5,6%, enquanto os
valores da carne bovina subiram 1,59%. As avaliações da carne bovina podem estar atreladas ao
possível início da formação de estoque pelos varejistas para o final do ano.
A oferta de gado para abate também está crescendo, aumentando a pressão sobre as cotações e
confirmando os resultados positivos dos investimentos dos últimos anos. Segundo dados do IBGE,
14,34 milhões de cabeças foram abatidas no primeiro semestre de 2022, 4,5% a mais do que no
primeiro semestre de 2021.
A produtividade tem sido um destaque. Segundo o IBGE, a produtividade média deste ano está
atualmente em 263,74 kg de carne bovina por animal, a maior de todos os tempos, considerando os
primeiros semestres. Isso significa que mais carne bovina está sendo fornecida ao mercado.
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INFORMAÇÕES DE MERCADO
SOJA
Na CBOT os contratos futuros do complexo
fecharam mistos no grão, em queda no farelo e
em alta no óleo nesta quinta-feira. O fraco
resultado das exportações semanais norteamericana e a aversão ao risco no financeiro
determinaram as perdas mas a queda foi
limitada por compras técnicas em dia de muita
volatilidade. O avanço da colheita nos Estados
Unidos e o clima favorável ao início do plantio no
Brasil também contribuiu para pressão sobre as
cotações. Mercado interno não houve movimen-

tação significativa com dólar e Chicago mais
fracos mantiveram as cotações mais baixas. O
mercado continua tomando posição frente ao
real pois a taxa de juros do Brasil ainda que não
tenha sido alterada pelo Copom se mantém
atrativa dando possibilidades de contínuos
ganhos de spread nos juros e ainda é possível
que haja mais aumentos na Selic e que não seja
o fim do aperto monetário no Brasil, o que pode
impulsionar ainda mais a queda no dólar.

MILHO
Na CBOT o pregão realizado no decorrer desta
quinta-feira foi caracterizado pela predominante
alta entre os principais contratos em vigor. O
aumento das tensões entre Ucrânia e Rússia é
um
fator
relevante
para
justificar
a
movimentação ao longo do dia com incertezas
sobre o escoamento da produção ucraniana via
Mar Negro. Dados corriqueiros como evolução
da colheita e resultado das exportações
semanais norte-americana ainda são nortes
relevantes para a formação de tendência de

curto prazo. Mercado interno ao longo desta
semana agentes de mercado relataram maior
avanço nas negociações do milho destinado à
exportação. Nesse contexto a movimentação da
CBOT e as flutuações cambiais são variáveis
importantes para a formação de tendência de
curto e de médio prazo. Em vista dos menores
volumes embarcados pela Ucrânia, acreditamos
em potencial aumento da participação brasileira
nas importações da União Europeia.

TRIGO
O crescimento da tensão no Mar Negro segue
garantindo respaldo para a escalada das
cotações nas Bolsas norte-americanas (Chicago
e Kansas) com isso o resultado foi a terceira alta
consecutiva e o maior patamar atingido desde
29 de junho/22. Em dia volátil o mercado
reverteu as perdas registradas mais cedo
encontrando suporte nas preocupações em
torno das tensões na Ucrânia onde um
prolongamento do conflito pode comprometer a
exportação de grãos pelo Mar Negro. A Bolsa de
Comércio de Rosário, na Argentina, cortou sua
projeção para a safra de trigo do país de 17,7
para 16,5 milhões de toneladas devido às chuvas
insuficientes sobre as lavouras. Mercado interno
segue operando com reduzido volume de

negócios com a tensão no Mar Negro, elevando
os preços internacionais e a notícia de novo
corte da estimativa de safra na Argentina deram
novos argumentos para que os produtores
nacionais se colocarem numa posição defensiva.
Além disso, existe os temores de eventuais
quebras por excesso de chuva no Paraná na
próxima semana. Eventuais reflexos desse
cenário externo no Brasil devem ser sentidos
com mais força apenas na entressafra. Prova
disso é que enquanto o potencial de produção é
mantido em mais de 10,5 milhões de toneladas,
com ingresso concentrado nos próximos três
meses, a indústria seguirá colocando pressão
sobre os preços.
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INFORMAÇÕES DE MERCADO
CAFÉ
Após um dia de bastante instabilidade, o
mercado futuro do café arábica encerrou as
negociações desta quinta-feira (22) em alta na
Bolsa de Nova York (ICE Future US). O mercado
do café teve mais um dia de suporte no baixo
volume de estoques certificados na ICE, agora
com 484.408 sacas, o menor volume dos
últimos 23 anos e no financeiro a queda do dólar
ajudou a dar suporte de valorização. "O dólar
caiu acentuadamente contra o real nesta quintafeira pressionado pela fraqueza da divisa norteamericana no exterior, pelo patamar elevado

dos juros brasileiros e pela recente redução de
temores político-fiscais domésticos, embora
analistas continuassem cautelosos em relação
ao agressivo aperto monetário do Federal
Reserve", destacou a análise da agência de
notícias Reuters. A previsão de chuvas no
parque cafeeiro nos próximos dias pode
pressionar as cotações de café. Os modelos
meteorológicos indicam chuvas com bons
volumes nas principais áreas de produção do
país e são fundamentais para definição da safra
23.

SUÍNOS
O mercado brasileiro com mais uma semana
apresentando quadro de fragilidade tanto para o
suíno vivo como para a carcaça. O ambiente de
negócios segue disputado com frigoríficos
retraídos e buscando preços mais baixos
avaliando a situação do atacado que sofre com
queda de consumo e com perspectiva negativa
até o fechamento do mês uma vez que o
processo de descapitalização das famílias
impacta negativamente aliado aos preços da

concorrente carne bovina que
também
apresentam dificuldade neste momento o que
impacta no consumo de carne suína. As quedas
recentes do vivo trazem grande preocupação
aos suinocultores ainda mais que o custo de
produção não está enfraquecendo e as margens
estão piorando. As exportações brasileiras vêm
apresentando fortes resultados mas não o
suficiente para enxugar o excedente de oferta e
trazer sustentação ao mercado.

DÓLAR
O dólar comercial encerrou a sessão em baixa de 1,14% sendo negociado a R$ 5,1130 para venda. A
moeda operou descolada do cenário de forte aversão global ao risco e temor de crise mundial e foi
impactada pelo forte fluxo estrangeiro no Brasil. A aproximação entre o ex-Ministro da Fazenda e expresidente do Banco Central Henrique Meirelles e o ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva, que
ocorreu na última segunda-feira ainda surte efeito e pressiona a queda na divisa. Durante o dia, a
moeda norte-americana oscilou entre a mínima de R$ 5,1060 e a máxima de R$ 5,1850.
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