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nesta edição
Confira os resultados do Programa de Boas
Práticas Agrícolas (PBPA), que reconheceu
produtores cooperados e técnicos por seu
compromisso com práticas de manejo e gestão
das lavouras. Nossos parabéns a todos que
participaram! Veja ainda avisos, convites e
informações de mercado. A foto de capa é de
Marcelo José Odair, do DAT Wenceslau Braz.

DAT apresenta resultados do Programa de
Boas Práticas Agropecuárias
Na
quinta-feira
(09),
aconteceu
a
apresentação dos resultados do Programa de
Boas Práticas Agrícolas (PBPA), promovido
pelo Departamento de Assistência Técnica Agrícola da Capal.
O programa consiste em uma avaliação das
principais práticas relacionadas à implantação,
manejo e gestão das culturas assistidas pelos
técnicos da Cooperativa.
Seu principal objetivo é desenvolver um
modelo de gestão que contribua para o uso
racional de insumos, buscando maximizar a
rentabilidade da atividade agrícola dos
cooperados e a sustentabilidade técnica,
financeira, social e ambiental.
Tem como público-alvo os produtores, e
também os técnicos comprometidos com a
gestão agronômica digital, que permite
melhorias na tomada de decisões, orientações
e recomendações técnicas.

Além dos critérios de análise, o evento
apresentou os produtores premiados e os
agrônomos que foram melhor avaliados.
Confira na página a seguir!
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Produtores

Assistência Técnica

Pontuação - Avaliação da população e
uniformidade do plantio da soja
Henk Salomons
Renee van der Goot

Pontuação - Avaliação da população de
plantas (Executado/Programado)
Tamyres Ferensovicz Leal de Jesus

Pontuação - Dados da Colheita
1º - Richard Arjan Kok
2º - Tsuyoshi Oi
3º - Renee van der Goot
Pontuação - Final
1º - Renee van der Goot
2º - Richard Arjan Kok
2º - Henk Salomons

Pontuação - MAPS
1º - Andréia Piati Rodrigues
2º - Gelson Cruz de Souza
3º - Caio Cesar Fontes de Almeida
Pontuação - Final
1º - Andréia Piati Rodrigues
2º - José Romualdo da Silva Mendes
3º - Gustavo Borba da Silva

Parabéns a todos que participaram!

ACONTECEU

(FOTO: CANVA)

Nesta semana, os produtores Cassemiro
Turkiwcz e Floriano Bosch foram reconhecidos
pela FT Sementes por seus altos índices de
produtividade na safra 20/21. Os critérios de
análise foram os estabelecidos pelo Comitê
Estratégico Soja Brasil (CESB). “A FT traz um
reconhecimento para os produtores da Capal
que mais se destacaram, e os gratifica pelos
altos patamares de produtividade”, declarou o
gerente comercial Djhonatan Lima.
A avaliação de índices de produção em 20/21
foi o início de um programa de estímulo e
incentivo à máxima produtividade das lavouras
de soja semeadas com a tecnologia FT
Sementes. Para a safra 21/22, a empresa lança
o programa Fields of Tomorrow, que também
segue regulamento estabelecido pelo CESB.
Os produtores interessados em participar
poderão fazer sua inscrição sem ônus.
Interessado em participar? Procure o
Departamento de Assistência Técnica da
Capal para mais informações!
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AVISO
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Atenção ao funcionamento bancário nos feriados
Neste ano, a véspera de Natal (24/12) acontece na sexta-feira. Neste dia, as agências de cada
banco ou cooperativa de crédito podem ter horários de funcionamento alterados.
Além disso, no dia 31/12 não há expediente bancário. Por isso, fique atento(a) e antecipe suas
transações! Converse com sua Unidade.

AVISO
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Pagamento da sobra técnica
Apurada a sobra técnica de TRIGO da safra 2020, no valor de R$
21,00 por tonelada entregue. Será creditado na conta movimento
em 30/12/21.
Apurada a sobra técnica de AVEIA BRANCA das safras 2018, 2019 e
2020, no valor de R$ 36,00 por tonelada entregue. Será creditado
na conta movimento em 30/12/21.
Apurada a sobra técnica de AVEIA PRETA das safras 2018, 2019 e
2020, no valor de R$ 40,00 por tonelada entregue. Será creditado
na conta movimento em 30/12/21.

AVISO
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Concurso de Silagem de Milho - Últimas semanas para inscrições!
A Fundação ABC informa que o prazo para as
inscrições de silagem de milho para a 13ª
edição do concurso termina no dia 30 de
dezembro, que é o último dia deste ano que o
abcLab receberá amostras para análise. Assim,
os cooperados interessados em participar
devem conversar com o seu assistente
técnico, que tem todas as informações de
como realizar a inscrição e de como coletar a
amostra.

Em 2022, o concurso terá etapas regionais,
onde serão premiadas as dez melhores
silagens por cooperativa. Este evento será
realizado junto com a exposição de gado
leiteiro de cada uma das três cooperativas
mantenedoras (Frísia, Castrolanda e Capal).
Depois, em setembro, ocorre a grande final,
com a premiação das cinco melhores silagens
do grupo ABC.
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Novos valores de mensalidades Unimed
Haverá alteração de 26% nos valores de
mensalidades do plano Unimed, devido
à alta sinistralidade do plano durante
vários meses do ano. A sinistralidade do
contrato ficou em
94,59%,
o que
resulta em um reajuste técnico de
26,12% mais a correção do IPC Saúde.
Em negociação com a Unimed, decidiuse que não haverá a correção
financeira, apenas reajuste técnico da
sinistralidade do plano de 26%. Segue
nova tabela:

CONVITE

(FOTO: CANVA)

Confira o convite da cooperativa Agrária
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INFORMAÇÕES DE MERCADO

PARANÁ

SÃO PAULO

CAPAL NOTÍCIAS • 17 DEZ 2021 • ED. 50

INFORMAÇÕES DE MERCADO
SOJA
Na CBOT os contratos futuros do complexo
fecharam em alta no grão e no óleo e mistos no
farelo nesta quinta-feira. As boas exportações
semanais e o desempenho positivo do óleo
refletindo a queda nos estoques americanos
deram
sustentação.
Mercado
interno
permaneceu pouco agitado nas principais
praças de negociação do país. A commodity

avançou pelo terceiro pregão consecutivo em
Chicago sustentando as cotações domésticas.
Já o câmbio após cinco sessões seguidas de
alta encerrou com ligeiras perdas limitando parte
dos ganhos na CBOT. Os preços tiveram ligeiros
ganhos mas a ponta vendedora segue cautelosa
e aguarda melhores condições para voltar a
negociar.

MILHO
Na CBOT o pregão realizado no decorrer desta
quinta-feira foi caracterizado pela predominante
alta entre os principais contratos em vigor. O
USDA na semana que se encerrou dia
09/dezembro, divulgou que as vendas líquidas
norte-americanas para a temporada comercial
2021/22 teve o melhor desemprenho da
temporada dando suporte ao mercado.

O clima na América do Sul é ponto de atenção
com
previsões
de
chuvas
esparsas
principalmente para a Argentina nas próximas
semanas.
Mercado
interno
apresentou
inexpressivo volume de negócios nesta quintafeira com o clima sendo fator de preocupação
onde já apresenta perdas importantes no Rio
Grande do Sul.

TRIGO
Nesta quinta-feira CBOT buscou um ajuste
positivo e fechou com ligeira alta após a forte
queda de quarta-feira com as noticias de clima
seco favorecendo a colheita da safra recorde
australiana e das noticias que chegam da Rússia
de que o país pode reduzir a cota planejada para
as exportações no final desta temporada o que
aumentou a incerteza quanto à oferta. Mercado
doméstico já começa a trabalhar em ritmo de
final com moinhos entrando em férias coletivas a

partir do próximo dia 20/12 para fazer
manutenções preventivas e como estão bem
abastecidos sua presença no mercado é cada
vez menos expressiva. Muitos moinhos têm
bons volumes comprados para embarque em
janeiro e esperam que a necessidade de venda
visando a liberação de espaço nos armazéns
para acomodar a safra de verão possa gerar
boas oportunidades de negócios.
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INFORMAÇÕES DE MERCADO
LEITE
Mercado do Leite
• O UHT, que teve uma leve melhora no fluxo de vendas na semana passada, enfrentou um mercado
mais frio nesta semana. A média SP voltou a ficar abaixo dos R$3,00/litro e, mesmo assim, o mercado
relata dificuldades no giro do produto;
• Os queijos também sentiram os impactos de uma demanda mais retraída nesta semana. Ambos os
produtos, queijo muçarela e prato, tiveram novos recuos nos preços e ainda seguem sob pressão;
• O mercado esperava que estas 2 primeiras semanas do mês fossem mais favoráveis para as vendas o que não se concretizou. Dessa forma, as empresas vão para as semanas finais do ano com pouco
otimismo.
Mercado Spot
• O cenário atual de dificuldade nas vendas dos lácteos, observado nas últimas semanas, desestimulou
parte dos compradores no mercado spot nesta quinzena;
• Apesar da demanda ruim na ponta, a baixa captação de leite do campo fez com que parte das
empresas mantivessem o volume negociado nas últimas semanas e possibilitou certa sustentação aos
preços;
• No cenário atual, as empresas produtoras de leite em pó são as que estão tendo maior fôlego no
mercado e maior apetite pelo leite spot.

BOI GORDO
Após queda acentuada em setembro (-8%) e em
outubro (-11,83%), o Índice CEPEA / B3 da pecuária
(SP) voltou a subir acentuadamente em novembro entre 29 out. E 30 nov., Este Índice subiu
surpreendentes 25,26% (+ 65,2 reais por arroba, que
representa 15 quilos), fechando a R $ 322,40 (US $
57,07) / arroba em 30 de novembro. Assim, o Índice
não só compensou as perdas dos meses anteriores,
mas também bateu novo recorde nominal na série do
Cepea, iniciada em 1994.
Embora as exportações brasileiras de carne bovina
para a China ainda estejam paralisadas (desde o
início de setembro), os preços foram impulsionados
pela atual baixa oferta de gado para abate.
Além da baixa oferta de animais - confirmada por
dados oficiais sobre o número de bovinos abatidos
no Brasil em 2021 -, muitos pecuaristas que ainda
tinham animais prontos para o abate os mantiveram
a pasto no mês passado. Apesar dos elevados
custos de produção relacionados à ração, as chuvas

recentes têm favorecido a recuperação das
pastagens na maioria das regiões pecuárias.
Em relação à demanda, os agentes de alguns
frigoríficos pontualmente aumentaram as compras de
animais, com o objetivo de formar estoques para o
período de festas - quando a demanda por carne
bovina costuma aumentar no mercado atacadista.
MÉDIAS MENSAIS - Considerando as médias mensais
do Índice CEPEA / B3 para gado gordo, houve
aumento de 10,42% entre outubro e novembro. Essa
avaliação é a quarta maior do período, só depois das
de 2019, 2007 e 2010.
CARNE - Com a recente valorização do gado bovino,
o preço da carne bovina também subiu em novembro,
mas não tanto quanto o do boi gordo. No atacado da
Grande São Paulo, o preço da carcaça bovina
encerrou novembro em R $ 20,44 / kg, 12,99%
superior ao de 29 de outubro. A média mensal fechou
em R $ 19,40 / kg, 1,81% acima na mesma
comparação.
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INFORMAÇÕES DE MERCADO
CAFÉ
Depois de abrir o pregão estendendo os ganhos
o mercado futuro do café arábica voltou a
operar com queda para os principais contratos
na Bolsa de Nova York (ICE Future US). O café
futuro voltou a cair após a Conab confirmar
redução na produção de arábica na safra 21 mas
produção recorde do conilon no Brasil. No início
da manhã os contratos avançavam mais de 100
pontos em Nova York e tinham suporte na
preocupação com a oferta global do grão. De
acordo com a Conab os produtores de café
conilon irão colher a maior safra da série
histórica neste ano com uma produção próxima
a 16,29 milhões de sacas de 60 quilos.

O resultado representa um incremento de 13,8%
em relação ao obtido em 2020, e supera em 1,14
milhão de sacas a produção registrada na safra
de 2019 – o melhor desempenho até então
registrado. Já as lavouras de café arábica
apresentaram um desempenho inferior ao
registrado na safra passada com a produção
desta variedade chegando a 31,42 milhões de
sacas, redução de 35,5% quando comparada
com o ano passado. Com isso, o volume total de
café produzido no país está estimado em 47,72
milhões de sacas uma diminuição de 24,4% em
comparação ao resultado apresentado na safra
anterior.

SUÍNOS
Mercado brasileiro teve uma semana de preços
inalterados com o ritmo de negócios lento e
frigoríficos retraídos avaliando que os seus
estoques estão relativamente confortáveis e os
preços dos cortes não conseguem avançar.
Além disso há excedente de oferta disponível no
mercado o que acaba limitando o poder de
negociação sobre os preços.

Quanto ao consumo na ponta final a expectativa
é positiva considerando a entrada da segunda
parcela do décimo terceiro na economia e pelo
alto preço da carne bovina no varejo, assim a
reposição entre atacado e varejo deve mostrar
maior fluidez após a virada do ano com ajuste
de estoques.

DÓLAR
O dólar comercial fechou em R$ 5,6800 com
queda de 0,49%. A moeda norte-americana
sofreu um movimento de desvalorização global
perdendo inclusive para o DXY (cesta de
moedas desenvolvidas, incluindo euro e libra

esterlina), além do leilão de dólar à vista
realizado ter dado fôlego ao real. Durante o dia a
moeda norte-americana oscilou entre a mínima
de R$ 5,6590 e a máxima de R$ 5,7240.
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