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nesta edição
Conheça o Clube de Bezerras, grupo de crianças
e adolescentes voltado ao incentivo e à
educação sobre a atividade pecuária, que
retomou as atividades presenciais. Veja também
outras notícias e conteúdos
sobre a
Cooperativa, além das informações de mercado
atualizadas. A foto de capa, que mostra um
campo de cevada, é de Bianca Kutah, do DAT Arapoti. Boa leitura!

Clube de Bezerras: crianças e adolescentes
aprendem sobre a atividade pecuária
Participantes visitaram Fábrica de Ração Capal
O Clube de Bezerras Capal retornou às
atividades após dois anos de pausa nos
encontros presenciais. Nas primeiras reuniões
de 2022, as crianças e adolescentes
aprenderam sobre os primeiros cuidados com
a bezerra, manejo e avaliação de colostro.
No último sábado (30), os participantes
visitaram a Fábrica de Ração Capal, onde
conheceram todo o sistema de produção da
ração fabricada pela Cooperativa, bem como o
controle de qualidade.
Jessica Quirino, médica veterinária da equipe
Capal que organiza e acompanha as crianças
no Clube, comenta que as reuniões
presenciais agregam mais ao aprendizado.
"Neste período de pandemia, tivemos alguns
encontros on-line, mas nada se compara ao
presencial, em que conseguimos passar mais
informações técnicas para as crianças",
pontua.
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Neste ano, o Clube de Bezerras tem dez
participantes, de 07 a 13 anos. O Clube
acontece em Arapoti/PR e reúne filhos de
cooperados ou de funcionários de cooperados,
que têm contato com a atividade leiteira na
fazenda.
Cada criança escolhe uma bezerra para cuidar,
colocando em prática o que se aprende no
Clube. Atualmente, as crianças já estão
cuidando de suas bezerras e preparando-as
para um momento muito importante: a 48ª
Expoleite Arapoti.
Na feira, os membros do Clube de Bezerras
expõe e desfilam com os animais, passando
pela avaliação de um jurado.
As crianças também integram a Copa dos
Puxadores, um circuito que abrange a
ExpoFrísia, em Carambeí, a Expoleite, em
Arapoti, e tem sua etapa final na Agroleite, em
Castro.

Integração
Para que as atividades do Clube de Bezerras
sejam produtivas, é importante a integração
entre Cooperativa e família, com o incentivo
dos pais à frequência nas reuniões e ao
cuidado com a bezerra na propriedade. "Este
ano estamos fazendo várias atividades
dinâmicas para atrair as crianças", conta
Jessica.
Ela destaca que o principal objetivo do Clube
de Bezerras é estimular o interesse dos
pequenos pela pecuária e para a produção
sustentável, além de mostrar para eles como o
setor pecuário cresce a cada ano e vem se
desenvolvendo tecnologicamente.
Informações
O Clube de Bezerras Capal tem apoio das
empresas Trouw Nutrition e Elanco, e é
realizado pela equipe da Pecuária Capal de
Arapoti.
(COMUNICAÇÃO CAPAL)

INTEGRAÇÃO

Damos boas-vindas aos cooperados admitidos em abril
UNIDADE

ATIVIDADE

JOAQ. TÁVORA PR

AGRICULTURA

MARCOS ANTONIO PERINO

FARTURA SP

PEC/CORTE

CIRINEU RIBEIRO DO VALE

IBAITI PR

AGRIC e PEC/CORTE

THAYNARA ZANETTI SILVA

ITARARÉ SP

AGRICULTURA

WALTER GUSTAVO GRUPP DOS SANTOS

ITARARÉ SP

AGRICULTURA

SANT. DO ITARARÉ PR

AGRICULTURA

TAQUARITUBA SP

AGRICULTURA

WENC. BRAZ PR

AGRICULTURA

ADMITIDOS
FERNANDO EVANGELISTA DA SILVA

PAULO CESAR FERMINO
MARIA ZELIA NUNES
CARLA BENEDETTI GUEDES GALVÃO

Atualmente, nosso
quadro social conta
com 3.508
cooperados

ERRATA
Na edição 17 do Capal Notícias, onde está "a média [de produtividade] foi de 3 mil ton/ha até
5.900 ton/ha", leia-se "a média [de produtividade] foi de 3 mil kg/ha até 5,9 mil kg/ha".
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AVISO

Atenção, cooperado do Paraná: linha de crédito Fundo Clima
financia sistemas geradores fotovoltaicos
O Fundo Clima tem a finalidade de garantir recursos para apoio a projetos ou estudos e
financiamento de empreendimentos que tenham como objetivo a mitigação de problemas
provocados pelas mudanças climáticas.
Itens Financiáveis: 100% de Sistemas geradores fotovoltaicos, desde que sejam novos e de
produção nacional
Convênio: Sicredi Novos Horizontes/BRDE
Prazo: 10 anos com 1 ano de carência
Taxa: 4% a. a.
Para projetos de até R$ 500.000,00 o Governo do Estado do Paraná através do Banco do
Agricultor subsidia a taxa após 40 dias, ficando o produtor isento da taxa de juros.
Para mais informações, procure a sua agência de relacionamento.

ACONTECEU

Na última semana, o deputado federal Pedro
Lupion (PP) visitou a matriz da Capal, em
Arapoti/PR. Na oportunidade, ele foi recebido
pelo Presidente Erik Bosch e por membros do
Conselho de Administração. Foi um momento
de diálogo, com apresentação do trabalho
realizado por parte do parlamentar, e
exposição das necessidades e interesses dos
produtores rurais.

LOJAS AGROPECUÁRIAS DA CAPAL

Tem sempre uma aí, pertinho de você!
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AVISO

Unium apresenta Guia de Qualidade da Farinha
na Expofrísia 2022
Durante a Expofrísia 2022, a Unium vai
promover

a

apresentação

do

Guia

de

Qualidade da Farinha, um manual completo
para

os

produtores

de

trigo

da

região.

Iniciativa da Associação Brasileira da Indústria
do Trigo (Abitrigo), em parceria coma Biotrigo
Genética, a publicação tem como objetivo
enfocar a qualidade dos trigos e abordar o
tema

sob

o

aspecto

de

segurança

dos

alimentos, orientando os produtores para as
boas práticas agrícolas e o uso de defensivos
agrícolas permitidas na produção do trigo.
A apresentação será no dia 12/05. Confira a programação:
15h00 - Abertura do evento
15h15 - Apresentação do Guia da Qualidade de Farinha: por Kênia Memeguzzi, Gerente de
Desenvolvimento de Produto da Biotrigo; e Silvio Cesar de Souza, Relações Institucionais e
Coordenador de Projetos da Abitrigo
15h15 - Apresentação Qualidade das Farinhas e Aplicações: por Rafael Jaremtchuk, Supervisor
de P&D do Moinho Herança Holandesa
16h15 - Apresentação cultivares por Deodato Matias Junior, Supervisor Comercial da Biotrigo
16h45 - Coffee break
17h00 - Encerramento
Local: Pavilhão de Exposições Frísia do Parque Histórico de Carambeí
Av. dos Pioneiros, 4.050 - Zona Rural
Para saber mais, acesse: expofrisia.com.br

CLASSIFICADO
VENDE-SE Hilux 2014 - R$158.500,00 - (FIP:
164.500,00)

-

contato

Pecuária

Stieven

Elgersma (falar com Éser) - (43) 98853-3265
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INFORMAÇÕES DE MERCADO

PARANÁ

SÃO PAULO
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INFORMAÇÕES DE MERCADO
SOJA
Os preços dos contratos futuros da soja
negociados na Bolsa de Chicago ampliaram
ganhos nesta quinta-feira, recebendo o suporte
dos apertados estoques globais e da forte
demanda pela soja norte-americana, porém
sofrendo pressão pelo comportamento do
petróleo. Mercado interno com todos os
componentes da paridade em alta dos
referenciais de Chicago, passando pelo dólar e
até os prêmios de exportação, o dia foi extrema-

mente positivo para as cotações da soja no
mercado spot. Neste contexto, novos negócios
foram registrados nas regiões que mais vinham
sofrendo com o conteúdo baixista da paridade
nos últimos dias. Com o mercado atento ao mau
tempo nos EUA, negócios destinados a
exportação foram registrados no centro-norte
do país, enquanto isso, o Sul e Sudeste seguem
dominados pela originação das indústrias
processadoras.

MILHO
Na CBOT, os contratos futuros subiram nesta
quinta-feira, apesar do otimismo do mercado
quanto ao avanço dos plantios nos EUA; as
preocupações com o suprimento global do
cereal trouxeram sustentação aos preços; além
disso, o movimento do trigo no decorrer do dia
justifica parte da alta dos preços na última
sessão. Mercado interno manteve-se próximo

à estabilidade ao longo da semana, os
compradores seguem aguardando a entrada da
segunda safra com baixo interesse de compra
no momento. Nesse contexto, a paridade de
exportação volta a ser um fator preponderante
para a formação de tendência no segundo
semestre, portanto, oscilações do câmbio e da
CBOT terão grande impacto.

TRIGO
As bolsas norte-americanas voltaram a
apresentar altas expressivas nesta quinta-feira.
O clima adverso ameaça as safras da Índia e dos
Estados Unidos, bem como o potencial de
exportações dos países; o fornecimento global já
está comprometido devido à guerra na Ucrânia,
que envolve dois dos maiores exportadores
globais. No mercado interno, os preços foram
valorizados pela influência do dólar, que favore-

cem a paridade do cereal nacional frente ao
importado, entretanto, mantendo negócios
pontuais com base nas pedidas dos produtores
e abastecimento das industrias. Na Argentina, no
que diz respeito à safra nova no país, apesar dos
bons preços, a relação insumo/produto está
menos vantajosa que no ano passado e deve
perder espaço para a cevada.
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INFORMAÇÕES DE MERCADO
LEITE
MERCADO DO LEITE
• UHT teve uma demanda mais tímida e preços
perderam força na última semana do mês.
Entretanto, abril fecha em alta no comparativo
mensal;
• Muçarela: O mercado de muçarela teve um
melhor fluxo de vendas e a média de preços
fechou com estabilidade;

• Leite em Pó: O mercado de leites em pó
enfrenta uma demanda mais fria e os preços da
categoria voltam a sofrer correções nesta última
semana;
• Requeijão e leite condensado: Após fortes altas
observadas em março, o requeijão copo e leite
condensado
apresentam
estabilidade
na
demanda e leve recuos nos preços.

MERCADO SPOT
• O recuo dos preços do UHT e Muçarela fez com que grandes
empresas tentassem uma queda maior nos preços de compras;
• No entanto, a baixa oferta de leite do campo e do próprio spot
dificultou as negociações a preços mais baixos, o que levou ao
menor recuo dos preços.

BOI GORDO
GADO – Apesar da queda no preço médio mensal
do boi gordo em abril, o poder de compra dos
terminadores de carne bovina no Estado de São
Paulo em relação ao milho aumentou tanto em
relação a março quanto em abril de 2021. Além
disso, o volume de milho que os terminadores de
carne bovina conseguiram comprar no mês
passado com a venda de gado alimentado foi
superior à média.
Esse
cenário
está
atrelado
à
recente
desvalorização do milho, que está sendo
influenciada pelas estimativas para uma segunda
safra recorde. Esse contexto é favorável aos
finalizadores de carne bovina, que tendem a
aumentar a ração na entressafra. É importante
considerar que o milho é um dos principais
insumos na alimentação animal, com participação
de até 80%.
A média mensal do Índice CEPEA/B3 para bovinos
alimentados (São Paulo) em abril (até 26 de abril)
fechou em R$ 335,15 por arroba (15 quilos),
2,77% inferior ao de março/22 e 6,21% inferior ao
de abril/21, em termos reais (as médias foram
deflacionadas pelo IGP-DI). Quanto ao milho, o
preço médio na região de Campinas (SP)

(– Índice ESALQ/BM&FBovespa) fechou em R$
89,80/60 quilosaco, 10,05% inferior ao de março
e 18,2% inferior ao de abril/21, em reais termos.
Assim, no mês passado, ao vender um quilo de
boi gordo em SP (considerando o Índice
CEPEA/B3),
os
terminadores
de
carne
conseguiram comprar quase 15 quilos de milho
em
Campinas
(considerando
o
Índice
ESALQ/BM&FBovespa para milho), 8% a mais do
que em março e 14,66% acima de um ano atrás,
em termos reais. Neste ano, o poder de compra
dos finalizadores de carne bovina de SP em
relação ao milho aumentou 6,25%.
O poder de compra dos terminadores de carne
bovina contra o milho em abril foi o maior desde
agosto de 2020, quando um quilo de boi gordo
(vendido em SP) valia 16,74 quilos de milho
(vendido em Campinas). O poder de compra
médio dos terminadores de carne bovina de SP
contra o milho é de 14,84 quilos – a série
começou em agosto de 2004. Assim, no mês
passado, o poder de compra dos terminadores
de carne bovina contra o milho foi 0,6% superior
à média dos últimos 18 anos.
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INFORMAÇÕES DE MERCADO
CAFÉ
O mercado futuro do café arábica, após passar a
maior parte do pregão com estabilidade,
encerrou o dia com desvalorização para os
principais contratos na Bolsa de Nova York. De
acordo com análise do site internacional
Barchart, os preços de café sentiram os
impactos da alta do dólar ante ao real. A moeda
teve alta de 2,30% e encerrou negociado por R$
5,02 na venda. "O dólar disparou nesta quintafeira e voltou a fechar acima de R$ 5,00 pegan-

do carona no rali global da moeda norteamericana, por receios de que os juros nos
Estados Unidos tenham de subir mais do que o
esperado", destacou a agência de notícias
Reuters. As preocupações com oferta mais
restrita do grão segue dando suporte aos preços
e ontem a Colômbia divulgou mais um mês de
baixa na produção de arábica. Sem novidades, o
mercado segue aguardando o avanço da
colheita e de olho na guerra entre Rússia e
Ucrânia, que traz bastante preocupação para o
setor.

SUÍNOS
Mercado brasileiro de suínos registrou queda de
preços no decorrer desta semana. O ambiente
de negócios mostrou-se acirrado, com
frigoríficos retraídos e resistentes quanto à
pedida de preços dos suinocultores, que brigam
por reajuste para recomposição das margens
enfraquecidas.

Assim, o setor deve seguir buscando ajuste
produtivo para que o mercado consiga encontrar
um ponto de equilíbrio no médio e longo prazo.
Os preparativos para o Dia das Mães ficaram
para trás e as expectativas passam agora para a
demanda e reposição ao longo da cadeia na
próxima semana.

DÓLAR
O dólar comercial encerrou a sessão em alta de
2,28%, sendo negociado a R$ 5,0150 para venda
e a R$ 5,0130 para compra. A moeda teve forte
alta em relação ao real nesta quinta-feira, mais
do que compensando as perdas da véspera sob
a influência do consenso dos investidores de

que outras economias mundo afora recorrerão a
um severo aperto monetário para conter a forte
pressão inflacionária. Durante o dia oscilou entre
a mínima de R$ 4,9330 e a máxima de R$
5,0580.
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