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nesta edição
Conheça em primeira mão os detalhes da 
 programação da Expoleite Arapoti 2022 e
acompanhe o início da colheita de café na região
da Capal, além das informações gerais de
mercado de grãos e proteína animal. A foto da
capa relembra a edição 2019 da Expoleite,
enaltecendo a excelente genética dos animais da
nossa região.

Camila tem mais de 230 mil seguidores nas
redes sociais e já palestrou em diversas
regiões do país e no exterior, combatendo a
desinformação sobre o agronegócio. A
palestra, voltada ao público jovem e às
mulheres cooperativistas, é aberta a todos os
interessados.

Na sexta-feira (15/07) acontecerá a entrega de
duas premiações: Troféu Leite de Qualidade
Capal e Concurso de Silagem da Fundação
ABC. 

A Expoleite, feira agropecuária promovida pela
Capal Cooperativa Agroindustrial, chega a sua
48ª edição demonstrando a qualidade
genética do rebanho leiteiro da região. O
evento, que acontece de 13 a 16 de julho em
Arapoti/PR, também tem o objetivo de levar
informação de qualidade aos produtores
associados e visitantes.

Após dois anos de interrupção devido à
pandemia, a feira retorna com palestrantes de
relevância nacional. No primeiro dia (14/07),
abrindo as atividades, a voz será da produtora
rural e especialista em Marketing Camila
Telles.

27 DE MAIO DE 2022 • EDIÇÃO 21

48ª Expoleite Arapoti terá palestrantes de relevância nacional
CAPAL divulga programação de feira agropecuária, com julgamento de animais, palestras e
atrações para a comunidade

“Formada em Relações Pú-
blicas e, unindo sua facilidade
em comunicar e sua vivência
no campo, se tornou a de-
fensora do Agronegócio bra-
sileiro”, explica o site da
jovem.

Logo após será a vez do
engenheiro agrônomo Marcelo
de Carvalho, CEO da AgriPoint
e especialista em Mercado
Lácteo. 
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Ele já proferiu mais de 300 palestras sobre
tendências para o mercado de lácteos
brasileiro, latinoamericano e mundial, em 16
países além do Brasil. O portal de internet
fundado por Marcelo é uma das principais
redes de informação para o setor. A palestra
também é aberta ao público de interesse. 

Além das duas palestras, a programação da
feira inclui o Encontro de Suinocultores, com
conteúdo especialmente pensado para o
segmento de proteína animal. (COMUNICAÇÃO CAPAL)

De 13 a 16 de julho, também acontecem os
tradicionais julgamentos de gado da raça
holandesa vermelho e branco (jovem e adulto)
e preto e branco (jovem e adulto),
apresentação de gado Jersey e Clube de
Bezerras. Para a comunidade local, a feira terá
praça de alimentação, atrações musicais, feira
de artesanatos e a Expo&Flor, promovida pelo
Rotary Club.

Confira a programação completa!

Palestra Jovens e Mulheres Cooperativistas

Clube de Bezerras e Clubinho

Prêmio Leite de Qualidade

9h30

9h

9h

15h

14h

10h30

13h30-15h30

16h

Encontro de Suinocultores

Copa dos Apresentadores

Concurso de Silagem Fundação ABC

13h30

10h

10h30

18h

16h

14/ JUL

15/ JUL

16/ JUL

Apresentação gado Jersey

Julgamento gado PB Adulto

Palestra Marcelo de Carvalho (AgriPoint)

Julgamento gado VB jovem

Premiações e Encerramento

Julgamento gado PB Jovem

Julgamento gado VB Adulto



Nas últimas semanas, teve início a colheita de
café nas áreas assistidas pela Capal e a 
 influência da geada severa do último ano já
começou a ser percebida. 

A equipe de assistência técnica da
Cooperativa trabalha em campo para repassar
todas as orientações e garantir o acom-
panhamento das etapas da safra junto aos
produtores associados. 

Com a chegada iminente do inverno, entre os
procedimentos para evitar perdas no café,
estão manter a lavoura limpa sem vegetação e
cobrir com terra para proteger da geada. A
recomendação é enterrar as mudas recém-
plantadas, e nos plantios de 1 a 2 anos, é
amontoar terra até a “canela”, no tronco das
plantas até aproximadamente 40 cm ou até o
primeiro par de folhas.
 
A finalização da colheita de café na região está
prevista para as últimas semanas de junho. 

A CAMPO

CLASSIFICADOS

VENDE-SE Hilux 2014 - R$158.500,00 (FIPE: 164.500,00)
tel.: (43) 98853-3265 (escritório Stefano)

VENDEM-SE Strada Trekking 1.6 Flex 8 V CE 2012/13 - Strada Working 1.4 Fire Flex 8 V CE 2016/16
Contato: (43) 3512-1039 - Falar com Jean (Transporte Capal)

LOJAS AGROPECUÁRIAS

Em maio, vacine seu rebanho de bovinos e
bubalinos, de 0 a 24 meses.

Não deixe para depois, garanta a imunização
dos seus animais!

Declare a vacinação até 31/05/2022

VACINAÇÃO
CONTRA
FEBRE AFTOSA
ESTADO DE
SÃO PAULO 

ÚLTIMOS DIAS!
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PARANÁ

INFORMAÇÕES DE MERCADO

SÃO PAULO
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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, impulsionado por uma
combinação de fatores as cotações atingiram ao
longo do dia os maiores patamares em três
meses. A forte alta do petróleo e dos óleos
vegetais no mercado internacional e o clima de
menor aversão ao risco no cenário financeiro
garantiram o impulso às cotações. Para
completar o quadro positivo, há preocupações 

MILHO

TRIGO

quanto ao excesso de chuvas na parte norte do 
 cinturão produtor americano o que poderia
adiar os trabalhos de plantio nas Dakotas e em
Minnesota. Mercado interno apresentou
comercialização moderada nas diferentes
praças de negociação. Apesar do dólar, a firme
alta de Chicago puxou os preços internos que
vinham acumulando quedas e melhorou a
comercialização da commodity.

Na CBOT o pregão desta quinta-feira foi
caracterizado pela predominante queda entre os
principais contratos em vigor. O mercado
precifica o clima favorável ao desenvolvimento
das lavouras norte-americana somado ao fraco
resultado das exportações semanais. Mercado
interno operou com poucas alterações no

decorrer desta quinta-feira, com os
consumidores operando de maneira tímida no
mercado aguardando a entrada da safrinha. A
paridade de exportação segue como fator
relevante em um ambiente em que a safrinha
tende a ser de boa proporção.

CBOT encerrou em baixa pelo terceiro dia
consecutivo, devido a um movimento de
correção depois dos ganhos expressivos do
início da semana passada quando a Índia
anunciou a suspensão das exportações e tem
como principal motivo a possibilidade de a
Rússia permitir o escoamento de grãos da
Ucrânia. O mercado brasileiro segue com
reduzido volume de negócios e preços sem 

grandes alterações. As indústrias acompanham a
recente acomodação dos preços internacionais
e do câmbio que, numa eventual manutenção do
movimento de queda pode abrir possibilidades
de importações a preços mais baixos que os
verificados no âmbito doméstico. Os produtores
focam as atenções para o plantio da safra nova.
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LEITE

BOI GORDO

MERCADO DO LEITE
• Mercado de UHT em forte alta nesta semana!
A melhora na demanda, frente a uma oferta
escassa do produto, levou à elevação nos
preços;
• O mercado de queijos também segue em
ascensão. Assim como o UHT, a baixa oferta de
leite no mercado tem acarretado em menor
produção - diminuindo a oferta e mantendo os
estoques baixos - o que tem impulsionado os
preços dos produtos. Mesmo com preços mais
elevados, as indústrias relatam demanda
aquecida e concretização nas negociações sem 

grandes dificuldades; 
• Ao contrário das demais categorias, os leites
em pó enfrentam um mercado menos
comprador. Para esta semana, os preços dos
produtos industriais (25 kg) apresentaram
estabilidade. Já o leite em pó fracionado (400g)
teve avanço nos preços;
• Nesta 3º semana de maio, o mercado teve um
bom ritmo nas vendas. A baixa oferta aliada aos
estímulos ao consumo (como as liberações do
FGTS) tem favorecido as vendas. Para as
próximas semanas, as expectativas seguem
otimistas!

INFORMAÇÕES DE MERCADO

CAPAL NOTÍCIAS • 27 MAI 2022 • ED. 21



INFORMAÇÕES DE MERCADO

siga-nos nas redes sociais!

Produção: Setor de Comunicação e Marketing Capal  | Dúvidas, comentários ou sugestões:
comunicacao@capal.coop.br - (43) 991528218 - (43) 999269466

expediente

capal_cooperativa /CapalCooperativa

O mercado futuro do café arábica teve mais um
dia de intensa valorização e encerrou com alta
de 4,4%, o equivalente a mais de 900 pontos, no
pregão desta quinta-feira na Bolsa de Nova York
(ICE Future US). As condições climáticas no
Brasil continuam ditando o ritmo de volatilidade
intensa ao mercado. "A perspectiva de
condições secas no Brasil na próxima semana
provocou uma cobertura nos futuros do café. A
Somar Meteorologia previu na quarta-feira uma
chance limitada de precipitação nas regiões 
 produtoras de café do Brasil na próxima
semana", destacou a análise do site 

SUÍNOS

DÓLAR

CAFÉ

internacional Barchart. Apesar do início da
colheita, ainda em ritmo lento nas principais
áreas de produção, o que na teoria pressionaria
os preços na Bolsa, o cafeicultor segue
acompanhando volatilidade intensa no mercado.
Por três dias consecutivos Nova York recuou
diante da preocupação com o consumo da
bebida com a guerra e os casos de Covid-19 na
China, mas voltou a subir nesta quinta. O
analista destaca que é importante que o
produtor apesar de focado na colheita esteja
atento as boas oportunidades que têm
aparecido no mercado.

O mercado brasileiro voltou a presentar preços
fracos no decorrer desta semana tanto para o
suino vivo como para a carcaça por conta do
quadro de excedente de oferta. Os frigoríficos
ainda adotam uma postura retraída na compra
do suíno vivo e segurando os preços avaliando
que seus estoques estão cheios e que o
escoamento da carne ainda tende a encontrar
dificuldade no curto prazo. Após a virada do mês

a entrada da massa salarial deve ajudar o
consumo mas a grande oferta tende a dificultar
reajustes consistentes de preços dos cortes. O
cenário é desafiador para os suinocultores e as
margens continuarão comprometidas no
decorrer das próximas semanas, deste modo o
setor, independentes + integrados, precisam
buscar o ajuste produtivo para que a crise seja
superada.

O dólar comercial encerrou a sessão em baixa de 1,24% sendo negociado a R$ 4,7610 para venda. Em
dia de menor aversão ao risco no mercado financeiro global a moeda americana foi pressionada pelos
fracos números do PIB dos Estados Unidos. O dia foi também de absorção da ata da mais recente da
reunião do Federal Reserve (banco central americano), divulgada nesta quinta-feira e que veio ao
encontro das expectativas dos investidores. Durante o dia, a moeda norte-americana oscilou entre a
mínima de R$ 4,7510 e a máxima de R$ 4,8430.
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https://www.instagram.com/capal_cooperativa/
https://www.facebook.com/CapalCooperativa
https://www.instagram.com/capal_cooperativa/
https://www.facebook.com/CapalCooperativa

