
A Capal Cooperativa Agroindustrial realizou
em cerimônia online o anúncio dos vencedores
do Prêmio Leite de Qualidade 2021 – Edição
Paraná - Sistema Pool Leite. Em sua 4ª edição,
a premiação homenageia os produtores
paranaenses que alcançaram os melhores
níveis de qualidade do leite em suas
propriedades no período de junho de 2020 a
julho deste ano.

O prêmio é oferecido aos produtores
associados da Capal que entregam seu leite no
Sistema Pool, que, por sua vez, é beneficiado
nas indústrias Unium. De um total de 133
propriedades participantes, 21 cooperados
foram contemplados em sete categorias,
divididas de acordo com a quantidade de litros
de leite produzidos por dia.

O Prêmio Leite de Qualidade utiliza como base
para o cálculo de pontuação os dados
levantados pela APCBRH - Associação
Paranaense de Criadores de Bovinos da Raça
Holandesa. São avaliados os índices de CCS
(contagem de células somáticas) e CPP
(contagem padrão em placa), principais
indicadores de um leite de qualidade.

Capal anuncia os vencedores do Prêmio 
Leite de Qualidade 2021 – Etapa Paraná
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EM PAUTA

Premiação homenageia cooperados que participam do Sistema Pool, reforçando os pilares da
intercooperação

Vencedora pelo terceiro ano consecutivo, a
cooperada Eliane Sabater comemora o
reconhecimento pelo trabalho que ela, o
marido e o filho desenvolvem em sua
propriedade, no município paranaense de
Wenceslau Braz. “É fruto de muito trabalho
e dedicação para manter a qualidade do
leite, e buscamos sempre melhorar com a
ajuda dos técnicos da Capal e dos
funcionários da loja. É uma alegria imensa
receber este prêmio mais uma vez”, diz. 

O Presidente do Conselho de Administração
da Capal, Erik Bosch, parabeniza os
campeões deste ano: “Estes resultados
foram alcançados pela parceria da
cooperativa e seus produtores, que
assumem a responsabilidade de fornecer ao
consumidor um leite de altíssima qualidade."
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Continua o Presidente: "Promovemos esta
premiação para dar visibilidade ao estimado
trabalho no campo dos cooperados,
responsáveis pelo fortalecimento da região dos
Campos Gerais paranaense como uma bacia
forte e consolidada na produção de leite no
Brasil”.

O Prêmio Leite de Qualidade integra a
programação da Expoleite, uma das mais
tradicionais feiras anuais de pecuária leiteira
do Brasil, que acontece em Arapoti (PR). No
entanto, o evento deste ano foi cancelado por
conta da pandemia, e a cerimônia de
premiação foi realocada para o formato virtual,

e pode ser assistida no canal da cooperativa no
YouTube.

Além do anúncio dos vencedores, a live conta
com uma palestra ministrada pela
pesquisadora, médica veterinária e supervisora
em Qualidade de Leite da Capal, Jéssica
Quirino, sobre os fatores determinantes que
impactam a melhoria da qualidade de leite.

Nos próximos dias, os cooperados vencedores
vão receber os certificados em suas
propriedades, e será feita a entrega de troféus
para os primeiros colocados em cada categoria.

Conheça todos os vencedores do Prêmio Leite de Qualidade Capal 2021

ACONTECEU
Na última quarta-feira, 25, o setor de
Suinocultura realizou treinamento com
cooperados e colaboradores sobre manejos
críticos da reprodução e técnica da
inseminação pós-cervical. O evento foi
autorizado pela Vigilância Sanitária, seguindo
os protocolos de segurança. Foi realizado na
Asfuca (Arapoti), sendo o primeiro evento
desta natureza desde o início da pandemia. 

Cooperativa em equipamentos para
inseminação artificial de suínos.  O
treinamento contou com parte teórica, seguida
de prática realizada em peças anatômicas, e foi
bem recebido pelo público presente.

O treinamento foi
conduzido por
equipe da empresa
Bretanha, parceira
comercial da 

A partir de 30/08, as duplicatas liquidadas não serão mais impressas. Caso precise de alguma
duplicata específica, o associado deve solicitá-la ao Financeiro (Matriz) ou Administrativo (Unidades).

CLASSIFICADO
VENDO resfriador de leite Weizur  800 litros - R$ 10 mil. Contato: João Francisco Arato Fonseca,
Buri/SP - (15) 99707-6988

AVISO
Atenção, cooperado(a)!
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CBOT encerrou a quinta-feira com preços
acentuadamente mais altos. O mercado se
recuperou sustentado por um movimento de
cobertura de posições após as quedas das
últimas duas sessões, a menor oferta global do
grão também atuou positivamente. Mercado
interno mantendo as atenções para o cenário
climático. Com manutenção de chuvas em
importantes regiões produtoras do país as
próximas semanas deverão apresentar gradual
recuperação das condições das lavouras bem
como a retomada de tratos culturais além de
um melhor progresso no desenvolvimento da
cultura nos principais estados produtores do
Brasil. 

Com esta conjuntura os preços apresentam
retração em algumas praças avaliando um
menor dano as lavouras tanto pelo recente
clima mais seco quanto pelas geadas, indicando
bom potencial de produção. Com o
crescimento da oferta no país a tendência é de
retração das cotações mesmo de maneira
pouco acentuada e somente em um período
inicial devido a conjuntura externa favorável a
recuperações. Na Argentina as condições das
lavouras voltam a piorar resultado do
crescimento do déficit hídrico no país. Os
preços já vêm apresentando elevações
representativas nas indicações para safra nova
avaliando um cenário internacional de menor
oferta mas também atento a possibilidade de
nova quebra de safra. 

Na CBOT os contratos futuros do complexo
fecharam mistos no grão, em alta no farelo e
em queda no óleo nesta quinta-feira. Um
movimento de correção com base em fatores
técnicos e a previsão de clima favorável ao
desenvolvimento das lavouras norte-americana
pesaram sobre as cotações. O cenário
financeiro também ajudou na retração. 

Os temores com a variante Delta do
Coronavírus foram renovados determinando
aversão ao risco. O dólar subiu frente a outras
moedas tirando a competitividade da soja
americana. Mercado interno esteve lento nas
diversas praças de negociação. Os preços
físicos da oleaginosa oscilaram de forma mista
e somente lotes pontuais foram
comercializados. 
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Soja

Trigo

fracos o alto custo de produção permanece.
No cenário externo a atenção segue voltada
para o mercado chinês onde os preços seguem
próximos as mínimas do ano e sem força para
recuperação sinalizando para grande oferta
doméstica, variável que pode levar a atuar com
menor intensidade nas importações de curto e
médio prazo.

Suínos
Mercado brasileiro registrou queda forte de
preços no decorrer desta semana. O ambiente
de negócios vem se mostrando arrastado com
frigoríficos retraídos nas tratativas e na
defensiva em relação a preços avaliando que o
escoamento dos cortes avança com dificuldade
neste momento e com perspectiva negativa
para o curto prazo com descapitalização das
famílias. A preocupação dos suinocultores é
crescente considerando que além dos preços 
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Pela terceira sessão consecutiva o mercado
futuro de café encerrou as negociações com
valorização nas bolsas de Nova York e Londres.
A preocupação com o Brasil e uma possível
redução de oferta café tipo conilon pelo Vietnã
seguem dando suporte aos preços. A Somar
Meteorologia previu temperaturas acima da
média no próximo mês para as regiões de
cultivo de café do Brasil, o que pode prejudicar
ainda mais os cafezaisl. A análise do site
internacional Barchart comenta que ainda na 

última quarta-feira (25/08) a Olam
International reportou que as perdas de café
do Brasil neste ano totalizaram oito milhões de
sacas sendo que 4,3 milhões de sacas foram
perdidas devido à seca e 3,7 milhões de sacas
devido a várias geadas em julho. No Brasil,
analistas mantêm a posição de preços firmes
não apenas pelas condições climáticas, mas
também com base nos gargalos logísticos que
atinge toda a cadeia produtiva não só do Brasil
mas também de outros países produtores.
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Milho
Na CBOT mercado surpreende por não
precificar a pré-colheita norte-americana.
Notícias de tempestades localizadas e lavouras
derrubadas pelos ventos em Iowa seguiu
dando sustentação as cotações. Os preços
seguem muito altos às vésperas de uma
colheita de 380 milhões de tons e que poderá
ter forte pressão de venda pelos produtores
locais. Além disso, não parece haver ainda uma
expectativa de que a China volte a comprar 

milho dos EUA em setembro, bem como, as
exportações norte-americanas ainda se
mostram fracas ficando difícil de se sustentar
os atuais níveis de preços na CBOT. Mercado
interno sem novidades aparentes, 
 compradores relatam que estão recebendo os
contratos firmados antecipadamente e que
estariam cobertos colocando pressão sobre os
preços para novas compras. 

Dólar
O dólar fechou em R$ 5,2560 com alta de
0,86%. Esta elevação pode ser explicada
basicamente por fatores domésticos como a
aproximação de uma provável crise hídrica que
acarretaria um inevitável aumento da inflação.
Para o economista da Nova Futura 
 Investimentos, Matheus Jaconeli, "a questão 

hídrica é muito importante com o mercado
esperando que a inflação aumente em até 1%,
gerando mais um fator de risco". Durante o dia
a moeda norte-americana oscilou entre a
mínima de R$ 5,2180 e a máxima de R$
5,2680.
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