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nesta edição
No Capal Notícias desta semana, conheça a
Unidade da Capal em Curiúva, que completa seis
anos de atuação no município e está em obras
atualmente, com investimento de 2,5 mi. Confira
também os grandes números da Unium no
exercício de 2021. Destaque para as datas de
coleta do Programa Descarte Certo, que será no
início de abril. A foto de capa é de Rodrigo
Yoshitani, do DAT Curiúva. Boa leitura!

Unidade da Capal em Curiúva (PR) recebe
R$ 2,5 mi de investimentos em obras
Após seis anos no município, cooperativa comemora resultados satisfatórios
Neste mês, completam-se seis anos de
atuação da Capal Cooperativa Agroindustrial
em Curiúva, no interior do Paraná. Em 2016, foi
oficializada a incorporação da Cooperativa
Agropecuária Caeté (Coac) e, desde então, os
valores do cooperativismo renasceram na
região. A Capal trouxe para o município o
modelo de gestão e a transparência
reconhecidos pelo setor, que posicionam a
cooperativa entre as 100 maiores empresas do
agronegócio brasileiro, de acordo com ranking
publicado pela Revista Forbes.
Atualmente, a unidade de Curiúva atende mais
de 300 produtores associados e a área
assistida é de 5,3 mil hectares. A atividade
principal é o cultivo de grãos - correspondente
a 80% da movimentação -, seguido da
pecuária leiteira e de corte.
O gerente da unidade, Vitor Lopes, atua há 14

Unidade da Capal em Curiúva/PR

anos no ramo do cooperativismo agrícola e
afirma que, com a entrada da CAPAL na
região, houve um aumento significativo de
produtores rurais associados. “Acompanhei o
retorno de alguns produtores, que se juntaram
aos novos que foram chegando. Hoje
conseguimos atender a todos com qualidade,
e notamos que o cooperado está satisfeito,
porque está alcançando mais resultados com
aumento da produção e da rentabilidade”,
comenta.
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Para Vitor, além da gestão embasada nos
princípios cooperativistas, o preço justo
praticado para todos e o trabalho dos
profissionais
na
assistência
técnica
correspondem
às
expectativas
dos
cooperados e foram definitivos para a
consolidação da Capal em Curiúva. “Os
resultados líquidos da cooperativa foram muito
positivos nos últimos dois anos e a região está
em plena situação de desenvolvimento
econômico”, observa.
Investimentos
A filial de Curiúva está atualmente em obras,
tendo recebido repasse de aproximadamente
R$ 2,5 milhão para melhorias na infraestrutura,
como a ampliação do armazém de insumos

Obras na Unidade: investimento é de 2,5 mi

agrícolas, armazenamento vertical (portapallets), ampliação da loja agropecuária,
construção de área de apoio para os
funcionários (vestiários, refeitório, arquivo e
sala de treinamento) e construção da portaria
e guarita. As obras têm conclusão prevista
para o segundo semestre deste ano.
(COMUNICAÇÃO CAPAL)

AVISO

Confira o cronograma completo do Descarte Certo
04/04 - PIRAÍ DO SUL
Unidade Castrolanda (Endereço: Sinha Mossurunga,
04, centro) - 14h30 até 14h45
05/04 - ARAPOTI
Entrada 2ª Lomba - 07h45 até 08h45
Entrada 3ª Lomba - 09h00 até 10h30
Rincão 3, Albert Salomons - 10h45 até 11h30
Em frente ao Skiper - 13h00 até 14h00
Gleba D'Olaria, Bar do Luizão - 14h30 até 14h45
Km 44 - 16h15 até 16h45

O Programa Descarte Certo
promove a coleta de
resíduos veterinários para
os cooperados Capal.

06/04 - WENCESLAU BRAZ E SANTANA DO ITARARÉ
São José da Boa Vista, COAFLEP - 08h00 até 08h45
Unidade Santana - 9h30 até 10h30
Unidade Operacional W. Braz - 11h30 até 12h00
COAGRIS - 13h30 até 13h45
Assoc. Barra Mansa/Tomazina - 14h15 até 14h45
(CONTINUA)
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06/04 - TAQUARITUBA, TAQUARIVAÍ E ITARARÉ
Unidade Taquarituba (Loja Agropecuária) - 09h30 até 10h30
Unidade Taquarivaí (Loja Agropecuária) - 11h00 até 11h30
Unidade Itararé (Loja Agropecuária) - 13h15 até 14h15
Sengés (Posto Padroeira) - 14h30 até 15h00
07/04 - JOAQUIM TÁVORA, CARLÓPOLIS, IBAITI E CURIÚVA
Unidade Joaquim Távora - 08h00 até 09h00
Unidade Carlópolis - 09h30 até 10h00
Unidade Ibaiti - 11h45 até 12h15
Unidade Curiúva - 14h30 até 15h00

Cooperado, leve os
resíduos veterinários de
sua propriedade até o
ponto de coleta

DESTAQUE

Negócios da intercooperação Unium fecham 2021
com mais de R$ 4 bilhões de faturamento
Atuando em diversos segmentos do agronegócio, como leite, carne suína e trigo, modelo de
intercooperação reúne mais de 5 mil cooperados dos Campos Gerais
Marca institucional das indústrias da Frísia,
Castrolanda e Capal, a Unium representa os
projetos
nos
quais
as
cooperativas
paranaenses atuam em parceria. Com mais de
5 mil cooperados, a marca pioneira no
conceito de intercooperação no Brasil fechou
2021 com mais de R$ 4 bilhões de
faturamento,
somando
seus
negócios
industriais.
Lácteos
No segmento de lácteos, as cooperativas da
Unium faturaram mais de R$ 2,8 bilhões em
2021 – um crescimento de aproximadamente
18% em relação a 2020. O investimento
realizado no último ano (em equipamentos de
última geração, ampliação de unidades,
treinamento dos mais de 1.140 colaboradores
das indústrias e em outras áreas) superou os
R$ 23,6 milhões – R$ 4,2 milhões a mais que
no ano anterior.

O destaque da inovação do período foi o
lançamento do MPC (Milk Protein Concentrate,
proteína concentrada de leite, em inglês) no
formato “em pó”, produzido pela primeira vez
no Brasil. Além disso, todas as unidades de
leite da marca passaram a contar com a
certificação FSSC 22000 (Food Safety System
Certification) versão 5.1, além de receberem
diversos
reconhecimentos
e
liderarem
rankings do setor. O objetivo para 2022 é
continuar inovando, ampliando mercados e,
também, melhorando ainda mais a qualidade
dos produtos para atender aos anseios dos
consumidores.
Trigo
Já no ramo do trigo, que opera com a marca
Herança Holandesa, mais de 145 mil toneladas
de trigo foram processadas e o faturamento
passou dos R$ 280 milhões – nada menos que
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33% de crescimento sobre o último ano. Esse
resultado se deve, principalmente, à alta do
preço do trigo e seus derivados, aliado a
melhorias de processos e novas estratégias de
distribuição e, também, graças à certificação
FSSC 22000 versão 5.1.
Carne suína
Na Alegra, indústria de carne suína da Unium,
o faturamento passou de R$ 1 bilhão – 20% a
mais que no ano anterior. Apesar do aumento
no faturamento, o ano de 2021 foi marcado por
fortes oscilações no preço da carne suína,
pressionados pelo mercado chinês.
Números consolidados e novos
investimentos
Todos esses resultados foram celebrados nos
últimos dias, durante as assembleias e préassembleias feitas em cada cooperativa para
apresentar os resultados aos mais de 5000
cooperados. “Nós seguimos investindo nas
pessoas, na qualidade dos nossos produtos,
em tecnologia e na expansão de mercado,
aumentando nossa presença nas gôndolas e,
por consequência, na mesa dos brasileiros. E
estamos muito entusiasmados com os projetos

futuros”, destaca o diretor-presidente da Frísia
Renato Greidanus.
No final de 2021, o governador do Paraná,
Carlos Massa Ratinho Junior, recebeu
representantes da Unium, que anunciaram um
investimento de R$ 460 milhões para a
instalação de uma queijaria na cidade de Ponta
Grossa (PR). O projeto, que deve demandar 30
meses até o início das operações, prevê a
produção de 96 toneladas de produtos e
subprodutos por dia.
Para o diretor presidente da Castrolanda e um
dos diretores da Unium, Willem Berend
Bouwman, esse projeto demonstra ainda mais
a força da intercooperação. “Vendo o
crescimento da produção de leite dos nossos
cooperados, o grupo se adiantou e buscou
uma solução rentável para mostrar aos
parceiros que todo o aumento será revertido
em produtos com ainda mais valor agregado.
Isso reforça e reafirma o conceito da
intercooperação, já que, em três cooperativas,
o investimento para um projeto dessa
magnitude se torna possível e viável”, finaliza.
(COMUNICAÇÃO UNIUM))

CONFIRA
Está disponível em todas as Lojas Capal a
camisa polo "Juntos podemos mais". Vá até a
loja mais próxima e confira! Disponível em vários
tamanhos.
Cooperativismo - vista essa camisa!
PREÇO DE VENDA: R$ 72,85
COM DESCONTO PARA COOPERADOS: R$ 65,56

LOJAS AGROPECUÁRIAS

BORDADO - FRENTE:
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INFORMAÇÕES DE MERCADO

PARANÁ

SÃO PAULO
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INFORMAÇÕES DE MERCADO
SOJA
Na CBOT os contratos do complexo fecharam
em alta nesta quarta-feira. O mercado foi
sustentado pelo bom desempenho do petróleo
com o barril subindo cerca de 4% no
fechamento de Chicago. Outro fator de
sustentação foi
a forte o sentimento de
demanda pela soja norte-americana.

Mercado interno continuou travado nas
diferentes praças de negociação em mais uma
sessão de queda nos preços internos com a
ponta vendedora permanecendo distante das
negociações e somente lotes pontuais são
comercializados. O dólar engatou o sexto
pregão consecutivo de queda pressionando as
cotações domésticas.

MILHO
Na CBOT mercado tem novo fluxo de alta em
parte do pregão diante da forte alta nos preços
do petróleo. Com a queda de estoques nos EUA,
o petróleo saltou a US$ 115 e ajudou a visualizar
uma manutenção de tendência de demanda
para o etanol. Entrada de safra Argentina é o
ponto importante de curto prazo. Estimativas
privadas para a Intenção de Plantio 2022 nos
EUA começam a surgir e empresas locais
mantém o viés de perda de área de milho em

2 milhões de acres e ganho na soja na mesma
proporção. Liberação de importação de milho
GMO por parte da Europa de origem EUA segue
sustentando exportações mas retirou força de
preços no Brasil. No mercado interno as
cotações seguem recuando com a pressão nos
preços vindo do enfraquecimento do câmbio que
reduz a paridade de exportação, do avanço da
colheita
e
consequentemente
maior
disponibilidade de milho no mercado.

TRIGO
Dia de realização na CBOT com o contrato de
maior liquidez (maio/22) recuando 1,1%. Em mais
uma sessão volátil o mercado iniciou a sessão
em baixa operou com ganhos durante o final da
manhã e o início da tarde e se consolidou no
território negativo no fechamento da sessão. No
mercado interno o sentimento de que os preços
internacionais já precificaram as incertezas

relacionadas à guerra na Ucrânia e câmbio em
queda resultaram numa acomodação nos
referenciais de preços com os moinhos voltando
a se retrair acreditando que podem encontrar
momentos mais oportunos para negociar. Os
vendedores não aceitam uma redução nas suas
pedidas apostando em preços mais atrativos no
pico da entressafra.

CAPAL NOTÍCIAS • 24 MAR 2022 • ED. 12

INFORMAÇÕES DE MERCADO
LEITE

UHT tem mais uma semana de forte alta. A baixa produção do produto, aliada a sinais de reação na demanda,
provocou novo aumento nos preços. Mesmo com valores mais elevados, as vendas ocorreram sem grandes
dificuldades;
O mercado de muçarela também avança nos valores praticados nas negociações. Assim como observado na semana
anterior, os preços também ganharam mais força no meio da semana - desta vez, influenciado pela alta no mercado
spot;
Os leites em pó seguem com demanda firme e tendência altista;
No geral, os primeiros sinais de reação da demanda frente a um mercado com pouca oferta de leite impulsionaram os
preços dos derivados, a oferta de leite deve seguir restrita, pelo menos, no curto prazo - portanto, qualquer melhora
na demanda pode provocar novos aumentos nos preços.

BOI GORDO
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INFORMAÇÕES DE MERCADO
CAFÉ
O mercado futuro do café arábica encerrou o
pregão desta quarta-feira com poucas variações
nos principais contratos na Bolsa de Nova York
(ICE Future US). O dia foi marcado por mais uma
sessão com queda do dólar que mais uma vez
não deu suporte para os preços na Bolsa. "Os
preços do café continuam sendo prejudicados
pela preocupação de que a invasão da Ucrânia
pela Rússia inviabilize a economia global, o que
poderia conter os gastos dos consumidores e
reduzir o consumo de café à medida que os
consumidores apertam o cinto e

limitam suas visitas a restaurantes e cafés",
voltou a destacar a análise do site internacional
Barchart. No Brasil, analistas afirmam que sem
novidades para os fundamentos o cenário
também quase não muda nas negociações e o
mercado permanece travado sem grandes
negociações. O produtor aguarda pela colheita e
saber o real impacto do clima na produção 2022.
As chuvas das últimas semanas trouxe alívio na
produção do ano que vem mas não alteram a
realidade da safra em desenvolvimento no
Brasil.

SUÍNOS
Mercado interno voltou a registrar queda de
preços no decorrer desta semana tanto para o
suíno vivo como para a carcaça. O ambiente de
negócios está disputado com frigoríficos
cautelosos nas tratativas envolvendo o animal
vivo avaliando que a demanda deve continuar
fraca até o fechamento do mês devido a
descapitalização da população dificultando
recuperação de preços. A oferta de suínos se
mostra desequilibrada frente à demanda, o que
derruba o poder de barganha do suinocultor

trazendo grande preocupação principalmente
entre os independentes que estão com suas
margens negativas. O milho vem registrando
quedas em vários estados do Centro-Sul do
nesta semana, mas continua em patamar
elevado pesando sobre as margens. A
suinocultura brasileira deve buscar ajuste de
produção no decorrer de 2022 para que os
preços
consigam
encontrar
patamares
saudáveis no médio e longo prazo.

DÓLAR
O dólar comercial fechou com queda de 1,44%
nesta quinta-feira e encerrou cotado a R$
4,8430. A moeda foi pressionada pelo forte
ingresso de recursos externos resultado da alta
das Commodities e aumento da SELIC

e pelo sentimento do mercado de que as
incertezas fiscais estão diminuindo. A fala do
presidente do Federal Reserve norte-americano,
Jerome Powell, na cúpula de inovação do Banco
de Compensações Internacionais contribuiu para
a queda da divisa norte-americana.
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