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nesta edição
Fique ligado nas ações do Dia de Cooperar
2022, que acontece em todas as Unidades da
Capal pelo 2º ano consecutivo. Em destaque, o
início da pós-graduação em Solos e Nutrição de
Plantas. Ainda estão abertas as inscrições de
animais para 48ª Expoleite Arapoti, e a foto de
capa relembra o julgamento do gado vermelho e
branco, na última edição da feira, em 2019!

Dia de Cooperar: Capal promove ações de
voluntariado em todas as unidades
Pelo segundo ano consecutivo, todas as filiais
da
Capal
Cooperativa
Agroindustrial
participam ativamente do Dia de Cooperar (Dia
C), projeto de responsabilidade social e
voluntariado que reafirma os princípios do
cooperativismo em todo o país.
Cada unidade vai promover atividades que
ofereçam benefícios para a comunidade, como
coleta de sangue, ações de conscientização,
arrecadação de livros e itens de primeira
necessidade, plantio de árvores, encontros
recreativos, entre outras iniciativas que
mobilizam a população local.

ças e adolescentes assistidos pela entidade,
doação de brinquedos e panfletagem com
materiais informativos.
Atualmente, as mães que integram a AMAA se
reúnem duas vezes por semana em uma sala
cedida pela Prefeitura Municipal de Arapoti, no
Centro de Referência em Ação Social (CRAS).
O objetivo dos encontros é dar apoio aos
familiares pós-diagnóstico, garantir os direitos
e promover o desenvolvimento dos autistas
atendidos. Outra frente de atuação da AMAA é
a conscientização sobre o TEA, possibilitando
o diagnóstico precoce e reduzindo a
desinformação e o preconceito.

Na matriz em Arapoti/PR, a Capal,
em parceria com Ceral e Sicredi,
vai realizar diversas ações em
prol da AMAA (Associação de
Mães de Autistas de Arapoti),
fundada em fevereiro deste ano no município.
A programação inclui conscientização junto
aos pais sobre o transtorno do espectro
autismo (TEA), ação de acolhimento às crian-

Taquarituba promoveu
doação de sangue

O Dia C é
oficialmente
comemorado no
dia 2 de julho, mas
algumas unidades
da CAPAL já
iniciaram suas
atividades.
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No município de Taquarituba/SP, por exemplo,
a ação de coleta de sangue resultou em 85
bolsas de sangue para o Hospital Amaral de
Carvalho. A iniciativa contou com a parceria do
Sicredi.

As tardes educativas terão doação de livros,
ação com foco em saúde bucal e show com
palhaço. Ainda no âmbito da educação, a
unidade de Carlópolis/PR vai montar um
espaço de leitura no Projeto Irmão Caçula.

Campanhas de arrecadação
também integram o rol de
ações e já estão acontecendo.
Durante o mês de junho, a filial
da cooperativa em Ibaiti/PR
está arrecadando itens de
primeira necessidade que serão destinados
para a Casa Lar Menino Jesus. A ação do Dia C
na unidade de Joaquim Távora/PR está com
uma caixa para coleta de leite para o Asilo São
Vicente.

O Dia C também se
compromete com a reforma e
melhoria da infraestrutura de
espaços públicos e entidades
beneficentes.

As unidades de Santana do Itararé e
Wenceslau Braz, ambas localizadas no Paraná,
vão comemorar o Dia C com encontros
recreativos para as crianças e adolescentes
atendidos pela APAE e pelo projeto social do
Colégio
São
Tomás
de
Aquino,
respectivamente.

Em Curiúva/PR, o objetivo é a restauração do
parquinho infantil da praça Constante Borges,
enquanto em Pinhalão/PR, a ação do Dia C
visa aprimorar o parquinho do CMEI Tia Júlia,
além de arrecadação de brinquedos e entrega
no dia da reinauguração do espaço.
Já no Estado de São Paulo, as iniciativas de
infraestrutura e melhoria de espaços são
voltadas para a reforma do sanitário do Lar
dos Idosos em Itararé e a construção de uma
praça externa na atual instalação da OSC Bons
Amigos, emTaquarivaí. As duas ações são em
parceria com o Sicredi. Em Fartura/SP, os
voluntários serão mobilizados para realizar o
plantio de mudas de árvores no Parque
Piscinão, área urbana do município.
(COMUNICAÇÃO CAPAL)

ACONTECEU
Nos dias 21 a 23/06, o Setor Ambiental da Capal promoveu
treinamento sobre
Reciclagem para triagem de Resíduos
Veterinários nas Unidades de Taquarituba , Taquarivaí, Itararé,
Carlópolis,
Joaquim Távora, Ibaiti, Curiúva, Wenceslau Braz,
Santana do Itararé e Arapoti. Os temas abordados foram
segregação, acondicionamento, coleta, transporte, tratamento e
destino final dos resíduos Classe 1 - Programa Descarte Certo. A
participação dos cooperados nesses treinamentos é fundamental
para garantir o descarte correto dos resíduos veterinários.

Treinamento em
Joaquim Távora
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DESTAQUE

Cooperados e colaboradores Capal iniciam pós-graduação
em Solos e Nutrição de Plantas
Na terça-feira (14/06), teve início o curso de
pós-graduação em Solos e Nutrição de
Plantas, numa iniciativa do Sistema Ocepar,
por
meio
do
Serviço
Nacional
de
Aprendizagem
do
Cooperativismo
(Sescoop/PR),
e
Pontifícia
Universidade
Católica do Paraná (PUCPR). Participam da
formação 35 pessoas, entre cooperados e
empregados da Cooperativa Capal, cuja sede
fica em Arapoti, na região paranaenses dos
Campos Gerais.
Estiveram presentes na aula inaugural, o
presidente executivo da cooperativa, Adilson
Fuga, e a coordenadora de RH, Eliane
Andreani, o diretor da PUCPR, campus Toledo,
Pedro Guerra, e o coordenador do curso,
Marins Eco, além de professores da PUCPR.

O curso terá 18 meses de duração, somando
360 horas/aula. “Entre os principais temas
abordados no curso encontram-se o manejo e
o controle de pragas, doenças e plantas
daninhas, nutrição de plantas e manejo da
fertilidade do solo, conservação do solo e
água, tecnologia de produção de sementes e
análise de dados. O propósito é capacitar
profissionais para atuarem em uma agricultura
moderna
e
sustentável”,
afirmou
o
coordenador de Desenvolvimento Cooperativo
do Sescoop/PR, Leandro Macioski.
(COMUNICAÇÃO OCEPAR)

AVISO

Plantão Comercial - Arapoti
A partir de 25/06, plantão comercial aos sábado somente para defensivos. Horário: 8h às 11h.

CONVITE

5º Encontro de Suinocultores Capal | 14/07
(Quinta-feira) | Parque de Exposições Capal
13h30 - Abertura
14h - Palestra: SUINOCULTURA DO FUTURO:
ESTAMOS PREPARADOS? com Ton Kramer
(Business Manager - Zinpro Corporation)
15h30 - Palestra: AS TENDÊNCIAS E
DESDOBRAMENTOS DO MERCADO MUNDIAL
DE SUÍNOS com Luís Rua (Diretor de Mercados
da Associação Brasileira de Proteína Animal)
16h30 - Demonstração/Degustação de Corte
Suínos com José Roberto Pozzebon e Chef
Dobis
Encontro exclusivo para Cooperados Capal
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CONVITE

48ª Expoleite Arapoti - Inscrição de animais até a próxima sexta
As inscrições de animais para a 48ª Expoleite estão abertas até 01/07 às 17h!

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

Inscrição - Variedade Vermelha e Branca
Clique aqui ou aponte a câmera do celular para o QR code para
inscrever seus animais - variedade Vermelha e Branca
Para obter mais informações sobre inscrições ou julgamento, tratar com Faine, pelo telefone
(43) 3512 1027 ou pecuaria@capal.coop.br.

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
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).

• 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).
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INFORMAÇÕES DE MERCADO
PARANÁ

SÃO PAULO
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INFORMAÇÕES DE MERCADO
SOJA
Os futuros da soja caíram pela terceira sessão
consecutiva pressionados pelas fortes perdas
no mercado do petróleo, clima favorável nos
Estados Unidos e a aversão ao risco no
financeiro global. O USDA divulgou relatório
sobre a evolução de plantio das lavouras de soja
até 19 de junho, a área plantada estava
apontada em 94% , com 68% entre boas e
excelentes condições, 26% em situação regular
e 6% em condições entre ruins e muito ruins.

O mercado interno de soja permaneceu pouco
comercializado no dia, com prêmios para os
vencimentos de julho e agosto caindo junto da
queda dos futuros na CBOT. Os preços do óleo
de soja no mercado spot recuaram enquanto do
farelo continuam firmes, recebendo o suporte
tanto da demanda doméstica quanto da
demanda externa.

MILHO
Na CBOT os contratos encerram mistos nesta
quarta-feira, com o contrato de julho fechando
positivo enquanto os contratos mais distantes
com
queda.
O
clima
deve
continuar
desempenhando grande impacto na precificação
do cereal na bolsa, conforme as lavouras
adentram
importantes
estágios
de
desenvolvimento.

A colheita da segunda safra no Brasil chegou a
18,8% até esta quarta-feira, alavancado
essencialmente por Mato Grosso, com mais de
um terço já colhido. Os trabalhos de campo
seguem a passos lentos no Paraná em Mato
Grosso do Sul e em Goiás, em média 5% nesses
estados. O avanço da colheita e retração na
paridade de exportação pressionou os preços no
mercado físico e na bolsa B3.

TRIGO
As Bolsas norte-americanas encerraram a
quarta-feira sem grandes alterações. Apesar da
acomodação do final da sessão os preços se
colocavam no território positivo sustentados por
um movimento de recuperação após a forte
baixa da terça-feira, quando atingiram o menor
nível desde 29 de março. O viés baixista segue
vindo do avanço da colheita em partes dos

Estados Unidos e da Europa derrubaram as
cotações na sessão anterior. No mercado
interno a forte queda apresentada nos preços
internacionais fez com que os compradores, que
haviam demonstrado um maior interesse na
semana passada, voltassem a se retrair. A
pressão no mercado doméstico só não é maior
devido a valorização do dólar em relação ao real.
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INFORMAÇÕES DE MERCADO
LEITE
MERCADO DO LEITE - UHT
• O mercado de UHT emplaca mais uma nova
alta. A baixa oferta tem impulsionado os valores
praticados parao produto;
• Muçarela: Os queijos também seguem em
ascensão. Mesmo com preços mais elevados, as

MERCADO SPOT
• Subida bastante forte no mercado spot, fruto
do aquecimento generalizado do mercado de
derivados (vendas das indústrias aos canais
varejistas) e da forte queda de disponibilidade
de leite no campo;
• Segundo alguns comentários, entrada da nova
safra do sul parece comprometida e com algum
atraso. Produção no Sudeste e no Centro Oeste
bastante baixa e entrando no momento de mais
baixa disponibilidade;

empresas relatam bom volume de vendas e
estoques enxutos;
• Leite em Pó: Os leites em pó consolidam
tendência de alta dos preços, frente a menor
disponibilidade do produto;

• No resumo, para os atuais volumes de venda, a
indústria tem dificuldades de garantir matériaprima de produtores diretos e admite pagar os
níveis de preços indicados neste relatório no
mercado spot;
• Os volumes de compra só não aumentaram por
falta de disponibilidade, ainda que tenha havido
ligeiro aumento no volume de vendas das
mesmas empresas entre as duas quinzenas.
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INFORMAÇÕES DE MERCADO
BOI GORDO
Os preços dos bezerros vêm caindo no mercado
brasileiro desde o início de 2022. Esse cenário é
resultado de maiores investimentos em
tecnologia,
maior
produtividade
e,
principalmente, diminuição do abate de vacas.

Em junho de 2021, os valores eram em média R$
3.328,73, em termos reais. Isso significa que,
em um ano, os preços caíram 25,2%. Todas as
médias foram deflacionadas pelo IGP-DI de
maio/22.

Nesse caso, o IBGE (Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística) indicou, em março/22,
que o número de fêmeas (vacas e novilhas)
abatidas em 2021 foi o menor em 18 anos.

Considerando a série mensal do índice bezerro,
foram quatro períodos de preços máximos e
mínimos, sendo que o período atual é o de
maiores desvalorizações em um curto período
de tempo.

Além disso, o início do período de desmame
pressionou ainda mais as cotações devido ao
aumento da oferta de bezerros. Colaboradores
de algumas regiões pesquisadas pelo Cepea
vêm relatando dificuldades para receber maiores
preços de lotes completos de bezerros, seja em
leilões ou trocas entre produtores.
Assim, considerando as médias mensais
deflacionadas,
neste
ano,
o
Índice
ESALQ/BM&FBovespa para bezerro (Nelore, de 8
a 12 meses, vendido no Mato Grosso do Sul) caiu
22%, com média de R$ 2.474,27 em junho (até
15).

Os agentes esperam que a tendência de queda
dos preços do bezerro seja interrompida nos
próximos meses. No entanto, a oferta de animais
pode continuar um pouco maior do que em anos
anteriores. Vale ressaltar que, em 2021, 26% das
vacas de corte foram inseminadas, segundo o
Índice Asbia/Cepea. Assim, a maior demanda
por gado para abate para exportação ajudaria a
limitar as desvalorizações.
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INFORMAÇÕES DE MERCADO
CAFÉ
Os preços futuros do café tipo arábica
mantiveram-se no campo positivo da Bolsa de
Nova York (ICE Futures US) ao longo de todo o
pregão desta quarta-feira. Segundo informações
do site internacional Barchart, os preços do café
estão moderadamente mais altos, com o arábica
registrando uma nova alta de 2 semanas. A seca
excessiva no Brasil, que pode levar a uma menor
produtividade do café, é um fator de alta para os
preços.

A Somar Meteorologia informou na segundafeira que Minas Gerais não recebeu chuva na
semana passada, estado que responde por
cerca de 30% da safra arábica do país. Outro
fator de suporte para o café arábica é a menor
produção na Colômbia, o segundo maior
produtor de arábica do mundo. A Federação dos
Produtores de Café da Colômbia informou em 7
de junho que a produção de café da Colômbia
de janeiro a maio caiu 4% a/a para 4,5 milhões
de sacas.

SUÍNOS
O mercado físico teve um dia normal nesta
quarta-feira, porém com expectativas sobre
como serão as condições acerca das
programações da próxima semana pelas
dificuldades inerentes ao próprio período do
mês os frigoríficos estão analisando as possíveis
aquisições a fim de alinhá-las ao ritmo menor do
consumo.

De fato o consumidor já se retraiu e as sobras
acabam aparecendo, os pedidos foram adiados
com a justificativa dos compradores de que
ainda tinham mercadorias para trabalhar. O
mercado esteve mais concorrido diante da
disponibilidade
maior
de
mercadorias,
dependendo das oportunidades cada um
procedeu como pôde.

DÓLAR
O dólar comercial encerrou a sessão em alta de 0,46%, sendo negociado a R$ 5,1770 para venda e a
R$ 5,1750 para compra. A divisa norte-americana apresentou alta em relação ao real nesta quartafeira, seguindo a preocupação dos investidores com as chances crescentes de recessão global. O
presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, em participação no Comitê Bancário do Senado dos
EUA, comentou que o país corre risco de entrar em recessão em decorrência do aperto da política
monetária. No Brasil, a vantagem relacionada a elevada taxa de juros foi parcialmente neutralizada
pela queda dos preços da commodities, os agentes de mercado também ficaram atentos aos
desdobramentos políticos da última elevação dos preços dos combustíveis. Durante o dia, a moeda
norte-americana oscilou entre a mínima de R$ 5,1260 e a máxima de R$ 5,1800.
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