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nesta edição
Capal lança novo produto para nutrição animal,
que otimiza manejo e logística. Confira também o
convite para o treinamento do programa
Descarte Certo, de 21 a 23/06. A edição também
traz o link para inscrição de animais na 48ª
Expoleite, além de informações sobre o
transporte saindo das Unidades. A foto de capa
relembra a feira comemorativa dos 50 anos da
Capal (2010), retratando o julgamento de gado.  

“O concentrado é peletizado para evitar o
problema de segregação dos ingredientes.
Vemos aqui uma boa oportunidade para
atender as Unidades”, ressalta Rodrigo.

Outro benefício está na precisão da dosagem.
Agora, os ingredientes não serão mais
lançados individualmente na carreta
misturadora (procedimento que, no caso de
pequenas doses, pode gerar distribuição
deficiente). 

Concentrado proteico Nutri Total otimiza manejo e logística 
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Capal lança novo produto para nutrição animal

A Capal Cooperativa Agroindustrial acaba de
incluir um novo produto na linha de nutrição
animal. Nutri Total é um concentrado proteico
que vai facilitar o manejo nutricional e o
transporte de ingredientes, combinando em
um único produto as matérias-primas
necessárias para complementar a dieta do
rebanho.

“Comumente, o produtor faz suplementação
com vários ingredientes, como uma fonte
proteica, tamponante, minerais, entre outros. A
ideia do novo produto é reunir tudo isso em um
concentrado”, explica o médico veterinário e
nutricionista animal Rodrigo Navarro, do
Departamento de Pecuária Capal.

Além da facilidade no manejo e na distribuição
no cocho dos animais, Nutri Total otimiza a
logística e distribuição. Por se tratar de um
produto peletizado, garante-se a integridade
do concentrado no transporte da Fábrica de
Ração até a propriedade.
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Apesar de ser um produto padrão, os
ingredientes e suas quantidades no concen-
trado variam de acordo com a realidade de
cada fazenda. Por isso, é fundamental o
contato com o assistente técnico da Capal que
atende a propriedade. “A formulação é
personalizada e será definida pelo técnico
junto do produtor, conforme a necessidade da
fazenda”, explica Rodrigo Navarro.

(COMUNICAÇÃO CAPAL)

Além das vantagens nutricionais e na logística,
a oferta de mais comodidade aos associados
também motivou o desenvolvimento do novo
concentrado. 

“O produtor se incomoda com muitas sacarias
dentro da propriedade, seja por uma questão
ambiental, seja por conta da organização da
fazenda”, comenta o veterinário, que ressalta
que Nutri Total já está disponível a granel para
os cooperados e a equipe técnica já está
orientada, com conhecimento das estratégias
para a formulação adequada. 

A formulação é personaliza-
da e será definida conforme a

necessidade da fazenda
Rodrigo Navarro, médico

veterinário Pecuária Capal

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

Cooperado(a), sua presença é imprescidível!

21/06
Taquarituba, Taquarivaí, Itararé

22/06
Carlópolis, Joaquim Távora, Ibaiti e Curiúva

23/06
Wenceslau Braz, Santana do Itararé, Arapoti

Entre em contato com sua Unidade ou com o
assistente técnico  para mais informações!

CLASSIFICADOS
VENDE-SE Hilux completa automática - 2011/2011 - Diesel - R$ 138.900,00 - 202.700 km
Contato: Eliton Cosmos - (42) 99151-1547 -(15) 99778-6054
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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!

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

Inscrição - Variedade Preta e Branca

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

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

Inscrição - Variedade Vermelha e Branca

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

• 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).

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).

CONVITE
Live de Análise de Mercado
Soja e Milho - 15/06 às 18h

Clique aqui para acessar o formulário de
inscrição ou aponte a câmera de seu celular
para o código QR ao lado. Participe!

https://controle-leiteiro.appspot.com/exposicao-animal?p=MTAxNQ%3D%3D
https://controle-leiteiro.appspot.com/exposicao-animal?p=MTAxNQ%3D%3D
https://controle-leiteiro.appspot.com/exposicao-animal?p=MTAxNg%3D%3D
https://controle-leiteiro.appspot.com/exposicao-animal?p=MTAxNg%3D%3D
https://forms.gle/MCYB8hyXLnkXJzRj7


PARANÁ

INFORMAÇÕES DE MERCADO

SÃO PAULO
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INFORMAÇÕES DE MERCADO

SOJA
Os preços dos contratos futuros da soja
negociados na CBOT encerraram em alta nesta
quinta-feira, com os vencimentos de julho
atingindo recordes, sob a influência do
crescimento da demanda internacional pela soja
norte-americana. Segundo a Administração
Geral de Alfândegas da China, o país importou
9,67 milhões de toneladas de soja em maio, 20%
a mais do que em abril.  Com o dólar e os futuros
de Chicago mais uma vez postando significati-

MILHO

TRIGO

vas altas, os preços da soja subiram em
praticamente todas as praças do mercado
interno, por outro lado houve o recuo dos
prêmios. Negócios de pequenos volumes
destinados a exportação para complementação
de carregamentos foram registrados. Com a
queda mais significativa das margens ao longo
dos últimos 15 dias, as indústrias mais bem
abastecidas vão reduzindo o ritmo de
originação. 

O pregão desta quinta feira foi caracterizado
pelo comportamento misto entre os principais
contratos em vigência. O mercado permanece
centrado no relatório de Oferta e Demanda que
será divulgado pelo USDA hoje e também no
clima no Meio Oeste norte-americano que será
um fator preponderante para a formação de
tendência de curto e médio prazo.

Mercado interno permanece em ritmo lento de
negociações no decorrer da semana,
basicamente os consumidores têm atuado de
maneira tímida no disponível, da mesma maneira
que os produtores também reduziram a fixação,
importante mencionar que o mercado doméstico
caminha em direção a paridade de exportação,
algo compreensível em um ambiente pautado
por uma safrinha de boa proporção.

As Bolsas norte-americanas encerraram com
leve queda nesta quinta-feira. Os preços foram
pressionados pela previsão de clima favorável
nos Estados Unidos e na Europa. Os agentes se
posicionaram frente ao relatório de junho do
Departamento de Agricultura dos Estados
Unidos (USDA), apesar de o mercado não espe-

rar grandes alterações em relação ao mês de
maio. O mercado doméstico de trigo segue
apresentando apenas negócios pontuais, os
moinhos entram no mercado apenas para
atender necessidades imediatas e produtores
seguem pouco flexíveis, atentos aos trabalhos
de plantio e manejo das lavouras da safra nova. 
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LEITE

BOI GORDO

MERCADO DO LEITE
• O UHT aplica mais um forte reajuste nos
preços nesta semana. Mesmo com preços mais
elevados, as empresas relatam demanda firme e
giro nas vendas sem grandes dificuldades. 
• O mercado de queijos segue em trajetória de
alta. A baixa oferta de leite, estoques baixos e
aumento do custo do leite como matéria-prima
fizeram com que as indústrias reajustassem
novamente (para cima) os patamares de preços. 

• Os leites em pó, que vinham em um ritmo mais
lento que o UHT e Muçarela, tiveram um melhor
desempenho nesta semana e voltaram a ganhar
força - tanto em preços, como em volume
negociado. 
• No geral, a escassez de oferta tem causado
consecutivos aumentos dos preços - tanto para
o leite matéria-prima, como para os derivados
lácteos. Frente a esse cenário de baixa oferta, a
expectativa do mercado para o mês de junho é
de novos aumentos nas próximas semanas.

INFORMAÇÕES DE MERCADO
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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 encerrou as
negociações nesta quinta-feira com valorização
para os preços na Bolsa de Nova York (ICE
Future US). "Os preços do café se estabilizaram
mistos, com o robusta caindo para uma baixa de
2 semanas. Arábica tem suporte na preocupação
de que as condições de seca no Brasil possam
levar a uma menor produção de café", destacou
a análise do site internacional Barchart. 

SUÍNOS

DÓLAR

CAFÉ

A análise destacou ainda que a Somar
meteorologia informou na segunda-feira que
Minas Gerais recebeu apenas 9,5 mm de chuva
na semana passada, ou 44% da média histórica.
Os problemas climáticos não só no Brasil, mas
nas principais origens de café continuam no
radar e dão suporte aos preços. Além disso, a
aproximação do inverno nas áreas cafeeiras do
Brasil trazem ainda mais preocupação.

A quinta-feira foi agitada ao tratar das
programações de cevados para a próxima
semana. O mercado já vinha firme e manteve-se
assim, com os produtores bastante focados em
promoverem reajustes. Algumas negociações
ainda ficaram em aberto como é habitual,
especialmente quando há uma reversão de
cenário. As vendas de carcaças in natura ao
comércio de São Paulo têm exibido volumes 

interessantes. Os compradores se abasteceram,
preparando-se para um consumo maior,
contabilizando o clima mais frio e a opção pela
carne suína nestas circunstâncias. As cotações
vêm sendo corrigidas, com projeção de
seguirem neste ritmo, ainda mais com o repasse
obrigatório que ocorrerá pelo aumento no custo
dos animais.

 O dólar comercial encerrou a sessão em alta de
0,59%, sendo negociado a R$ 4,9180 para
venda e a R$ 4,9160 para compra. O dólar
continuou a registrar ganhos em relação ao real
nesta quinta-feira, seguindo as operações de
antecipação de posição desencadeadas pela
divulgação dos dados de inflação dos EUA. O
consenso dentre os investidores é o de que o
indicador cresceu 0,5% em maio nos EUA, uma
desaceleração, em relação ao crescimento de
0,6% de abril. 

Porém, qualquer resultado superior as
expectativas pode reforçar as apostas numa
escalada mais agressiva dos juros no país. No
cenário doméstico, o destaque também foi o
índice de inflação. Segundo o IBGE, o IPCA de
maio foi de 0,47%, abaixo das expectativas do
mercado e uma desaceleração em relação a
abril, quando o índice teve alta de 1,06%.
Durante o dia, a moeda norte-americana oscilou
entre a mínima de R$ 4,8670 e a máxima de R$
4,9210. 

CAPAL NOTÍCIAS • 10 JUN 2022 • ED. 23

https://www.instagram.com/capal_cooperativa/
https://www.facebook.com/CapalCooperativa
https://www.instagram.com/capal_cooperativa/
https://www.facebook.com/CapalCooperativa

