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nesta edição
No Capal Notícias desta semana, edição especial
Expoleite, fique por dentro dos destaques do
julgamento de animais, como os vencedores dos
títulos de Melhor Expositor, Melhor Criador e
Grande Campeã. O informativo também relembra
momentos da programação, como palestras e
premiações. Nosso agradecimento aos coope-
rados, parceiros, colaboradores, visitantes e a
todos que fizeram da 48ª Expoleite um sucesso!

O julgamento de animais da raça Holandesa é
uma das atrações mais aguardadas pelo
público da Expoleite, tradicional feira de gado
leiteiro realizada pela Capal Cooperativa
Agroindustrial em Arapoti/PR. A atividade
avalia as características de tipo do gado, e
premia os melhores animais e seus criadores. 

A etapa do julgamento realizado na Expoleite,
que neste ano chegou a sua 48ª edição,
integra o Circuito Nacional da Raça Holandesa,
promovido pela Associação Brasileira de
Criadores de Bovinos da Raça Holandesa
(ABCBRH). Ao todo, foram expostos 160
animais jovens e adultos, sendo 65 da Raça
Holandesa Vermelho e Branco (HVB) e 95 da
variedade Preto e Branco (HPB). Entre os
critérios analisados, estão a força leiteira, o
sistema mamário (úbere), pernas e pés e
garupa do animal.

Julgamento de gado leiteiro na 48ª Expoleite reconhece quali-
dade genética de animais da região
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ESPECIAL

Ao todo, foram 160 animais participantes, entre gado jovem e adulto,  sendo 65 da variedade
Vermelho e Branco e 95 da variedade Preto e Branco



Grande Campeonato
Receberam o título de “Grande Campeã” as
vacas Halley Ruivinha Doorman 538 TE, dos
criadores Ronald S. Elgersma e família, e
Constentation Hispana Integral, pertencente a
Alessandro H. Dekkers e família, nas variedades
Preto e Branco, e Vermelho e Branco,
respectivamente. A vaca Reservada da
variedade HPB foi para a Baronesa Beatrix 2353,
do cooperado Frederik Kok.
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Melhor Criador e Melhor Expositor
A premiação resulta da pontuação dos animais
expostos por cada criador. O produtor Adriaan
Frederik Kok, cooperado da Capal, alcançou a
maior pontuação e foi premiado como o Melhor
Expositor e Melhor Criador da raça Holandesa
da variedade Vermelho e Branco. Quanto ao
gado holandês Preto e Branco, os títulos de
Melhor Expositor e Melhor Criador foram
recebidos por Frederik Kok, também associado
da cooperativa.

Pierre Boulet, que tem ampla experiência como
julgador em exposições internacionais. “Fiquei
realmente impressionado com a qualidade do
gado. Também pude conversar com os criadores
depois do julgamento e todos eles têm muito
entusiasmo e paixão pela atividade. Apreciei
muito meus dias aqui”, comentou o jurado. 

Clube de Bezerras - As crianças e jovens do
Clube de Bezerras apresentaram em pista os
resultados do trabalho desenvolvido ao longo do
ano já na primeira manhã de feira. Em seguida, o
Clubinho chamou atenção de todos, esbanjando
fofura. No sábado (16/07), foi a Copa dos
Apresentadores que mereceu destaque. 

O juiz de pista desta edição da
Expoleite, que reuniu aproxi-
madamente 22 mil visitantes em
três dias do evento, foi o canadense

Categoria Iniciantes
8 a 11 anos
1 - Estefani S. Campo
2 - Miguel L. Fernandes
3 - Maria Clara de
Macedo

Categoria Veteranos
12 a 14 anos
1 - Guilherme S. Kok
2 - Thaysa L.
Fernandes
3 - Miguel Drinko

Frederik Kok e Família. Cooperado recebeu o
título de Melhor Criador e Melhor Expositor da
variedade Preto e Branco.

Além dos animais
da raça
Holandesa, houve
um desfile em
caráter
demonstrativo
com 24 animais
da raça Jersey.

Resultado do Clube de Bezerras

Um agradecimento aos patrocinadores do
Clube de Bezerras:

Conheça os vencedores
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Abertura - Na noite de quarta-feira (13/07), a
abertura reuniu cerca de 350 pessoas, entre 
 cooperados, parceiros, Diretoria Executiva,
colaboradores da organização da feira e
autoridades locais. Representando o Governo
Estadual, esteve presente o sr. Otamir Cesar
Martins, diretor-presidente da ADAPAR. O
prefeito de Arapoti, Irani Barros, também marcou
presença na cerimônia e ressaltou a importância
da Capal para o desenvolvimento da região, e da
Expoleite para demonstrar a qualidade do
rebanho leiteiro. 

Palestras
A programação voltada para jovens e mulheres
cooperativistas reuniu um público diversificado
para ouvir a produtora rural e digital influencer
Camila Telles. A palestrante abordou a
comunicação no agronegócio, na manhâ de
quinta-feira (14/07). 

Na sexta (15/07), foi a vez do palestrante
Marcelo de Carvalho, CEO da AgriPoint, reunir
os participantes da feira no pavilhão principal. A
palestra voltada para pecuaristas de leite
também teve participação de estudantes e
visitantes, e teve como tema o mercado de
lácteos no no Brasil e no mundo.

Também tratou sobre perspectivas de mercado
o 5º Encontro de Suinocultores, que integrou a
programação da 48ª Expoleite. O evento
aconteceu na tarde de quinta-feira (14/07) e
reuniu cooperados da suinocultura, com
palestras sobre o cenário atual e o futuro da
atividade. Ao final do evento, houve uma
demonstração de cortes suínos, com
degustação.

Na manhã seguinte, o secretário da Agricultura e Abastecimento do Estado do Paraná, Norberto
Ortigara, visitou a Expoleite e também destacou a importância da cooperativa e do evento. 
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Parceiros e público
A 48ª Expoleite contou com mais
de 70 empresas expositoras. Neste
ano, houve um aumento no número
de expositores do segmento de
maquinário agrícola, sendo 9
empresas do ramo. Nos três dias
de feira, 22 mil pessoas passaram
pelo Parque de Exposições Capal. 

Prêmio Leite de Qualidade
Na programação da 48ª Expoleite, a Capal
realizou mais uma edição do Prêmio Leite de
Qualidade - Edição Paraná Sistema Pool, que
coroa o trabalho dos cooperados que mais se
destacaram na produção da pecuária leiteira no
último ano (julho de 2021 a junho de 2022).  Dos
137 participantes, o Prêmio Leite de Qualidade
homenageou 21 produtores cooperados em sete
categorias, divididas de acordo com a
quantidade de litros produzidos por dia e
entregue ao Sistema Pool, beneficiado nas
indústrias Unium. 

Um agradecimento especial aos patrocinadores Ouro da 48ª Expoleite: 

Confira os vencedores por categoria: 

Concurso de Silagem 
A Fundação ABC promoveu o 13º Concurso de Silagem de Milho - Etapa Capal e anunciou, durante a
Expoleite, os 10 primeiros cooperados entre os que enviaram amostras de silagem para a análise da
Fundação ABC. Esta é a primeira vez que a competição tem etapas divididas entre as cooperativas
mantenedoras da Fundação ABC (Capal, Frísia e Castrolanda). O top 10 da Capal foi encabeçado pelo
produtor Celso Lourenço Lopes, de Itararé/SP. Além do cooperado campeão, foram premiados o
técnico pecuário Dinarte de Almeida Garrett Neto e o técnico agrícola Airton Pasinatto. 

Acima de 10.000 L/dia
Wim Koopman
Fernanda Krieger
Bacelar Pereira
Henri Martinus Kool

De 6.001 a 10.000 L/dia 
Stieven Haijes Elgersma
Douwe Albert Sibma
Frederik Kok

De 4.001 a 6.000 L/dia
Sybren de Jong
Marinus T. Hagen Filho
Koorstian Bronkhorst

De 2.001 a 4.000 L/dia
Gerson Luiz Zych
Erik Bosch
Leendert Joahn Kok

De 751 a 2.000 L/dia
André Francisco de
Olivera e Hermínio A. D.
O. Júnior
Eudinele Copetti
Daniel Nunes Gomes

De 501 a 750 L/dia
Eliane Sabater
José Bulka
Marino Júnior Gouveia

De 151 a 500 L/dia
Claudio A. de Souza
Valmir Kubiack
Levi da Rocha Bacon



INFORMAÇÕES DE MERCADO

PARANÁ

SÃO PAULO
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LEITE

BOI GORDO
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INFORMAÇÕES DE MERCADO

MERCADO DE LEITE - UHT 
• Após um forte e longo ciclo de alta nos preços,
os valores praticados para o UHT cederam, nas
vendas da indústria ao varejo. Empresas
relataram demanda fria e pouco volume vendido;
• Muçarela: A pressão por baixa nos preços tem
se intensificado sobre os queijos, que também
encerraram o ciclo de altas na última semana,
frente a uma demanda fria e mercado pouco
comprador;
• Leite em Pó: Os leites em pó seguem em
cenário de baixa oferta, dada a menor produção
das indústrias para os produtos da categoria.
Dessa forma, com a disponibilidade ainda
escassa, os leites em pó seguiram com preços
firmes 

Mercado SPOT - • Pressão dos compradores gerou forte baixa nas cotações em todos os estados, que
convergiram para preços entre R$ 4,0 e R$ 4,10 por litro no leite spot para a 2ª quinzena de julho; 
• Os movimentos (ainda fracos) de recuo de preços do leite UHT e da Muçarela foram usados como
justificativa pelos compradores para o ajuste de preços efetuado nesta quinzena. No entanto, o cenário
ainda é de pouco leite no mercado e muito pouco estoque de produto na indústria – este movimento de
baixa parece querer corrigir a alta (para muitos, exagerada) da 1ª quinzena do mês. Um bom indicativo
disso é a manutenção dos volumes de compra pelas mesmas empresas compradoras entre as duas
quinzenas (enquanto que vendedores reduziram sua oferta e preferiram processar o leite).
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SOJA
Na CBOT os contratos futuros do complexo
fecharam em queda no grão, no farelo e no óleo
nesta quinta-feira, o mercado bateu nos
menores níveis desde o início de julho recuando
pela terceira vez consecutiva. A previsão de
clima favorável ao desenvolvimento das
lavouras nos Estados Unidos e a forte queda do
petróleo foram os principais motivadores da
queda. 

MILHO

TRIGO

O mercado também mostra preocupação com
uma possível queda na demanda em meio ao
cenário de recessão global. Mercado interno se
manteve bastante lento nas diversas praças de
negociação do país A forte queda dos
referenciais de Chicago se sobrepôs a alta da
taxa de câmbio e os prêmios ficaram estáveis
pressionando os preços no Brasil. 

Na CBOT mercado segue pressionado pela
péssima exportação semanal dos EUA
apontando que há pouca demanda para agosto
e setembro para o milho dos EUA. A notícia de
acordo entre Rússia e Ucrânia para o corredor
de exportação deve pressionar os preços no
Mar Negro para o segundo semestre o que traz
pressão também para a CBOT. Mapas seguem
mostrando temperaturas ainda altas até o início 

de agosto mas com o retorno das chuvas, inclu-
sive nas regiões mais problemáticas. Mercado
doméstico com pouco movimento e preços mais
fracos no decorrer desta semana, com o
andamento da colheita da safrinha compradores
adotam um ritmo de espera na expectativa de
comprarem com níveis mais baixos de preços
mediante o aumento das ofertas.

Quinta-feira de quedas nas Bolsas norte-
americanas que comercializam trigo. Em mais um
dia volátil o mercado acompanhou o movimento
negativo da soja e do milho influenciadas pela
forte queda do petróleo e o clima favorável nos
EUA e o sentimento de aversão ao risco
completou o quadro baixista. Destaque ainda
para as incertezas em torno do acordo de
exportação da Ucrânia com a Rússia com as
autoridades turcas dizendo que o acordo deve
ser assinado nesta sexta e uma demora na
retomada do fornecimento deve seguir favore- 

cendo a sustentação dos preços. Travado, essa
é a palavra que resume o mercado interno nesta
segunda quinzena de julho, com os compradores
em geral abastecidos saindo do mercado. No
Paraná o destaque fica por conta das ótimas
condições das lavouras e as chuvas que
ocorreram em algumas regiões garantiram a
umidade que as lavouras precisavam e as
condições até o momento apontam para uma
safra cheia e esse é mais um fator que colabora
com a postura retraída dos compradores.
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O mercado futuro do café arábica encerrou as
negociações desta quinta-feira com
desvalorização para os principais contratos na
Bolsa de Nova York (ICE Future US). Sem
novidades o mercado ainda realiza ajustes nos
preços após intensa volatilidade nas duas
últimas semanas. De acordo com o analista de
mercado Fernando Maximiliano, da Stonex
Brasil, o mercado de café segue monitorando os
fatores externos acompanhando os riscos de

SUÍNOS

DÓLAR

CAFÉ

uma recessão global, mas também segue de
olho na evolução da safra brasileira. Com a
colheita em pleno acontecimento e com relato
de atraso, o produtor segue observando
bastante volatilidade nos preços de café na
Bolsa de Nova York (ICE Future US) e participa
do mercado a medida que precisa fazer caixa.
Mas, a partir de agora as preocupações já se
voltam para o risco do terceiro ano consecutivo
com La Niña no parque cafeeiro.  

O mercado brasileiro registrou queda de preços
no decorrer desta semana tanto no atacado
como para o suíno vivo. Os frigoríficos
continuam atuando de maneira retraída nas
negociações do vivo reportando que o
escoamento da carne não evolui de maneira
satisfatória quadro que tende a não apresentar
alterações até o fechamento do mês à medida
que as famílias ficam menos capitalizadas. Outro
ponto de atenção é que os cortes bovinos
também estão com dificuldade no atacado. 

A expectativa é que a reposição entre atacado e
varejo apresente alguma melhora na primeira
quinzena de agosto favorecido pelo dia dos Pais.
O ajuste produtivo deve seguir em pauta, neste
momento fundamental para que os preços
consigam encontrar níveis saudáveis no médio
prazo. O preço do milho segue em queda no país
com o avanço da colheita da safrinha fator que
pode ajudar na estrutura de custos mas outros
componentes como fretes estão em alta. 

A moeda norte-americana apresentou alta em relação ao real nesta quinta-feira, impulsionada pelas
preocupações relacionadas a recessão global. O aumento da aversão ao risco pelo mundo veio após o
Banco Central Europeu (BCE) confirmar a primeira elevação dos juros da zona do euro em 11 anos. A
decisão das autoridades monetárias europeias foi uma resposta a forte pressão inflacionária que
chegou a 8,6% em junho acima da meta de 2% do BCE para 2022. A respeito da acomodação da
situação fiscal do Brasil em 2022 o mercado ainda teme os desdobramentos das recentes medidas que
implicaram em aumento dos gastos no orçamento de 2023.  Durante o dia a moeda norte-americana
oscilou entre a mínima de R$ 5,4290 e a máxima de R$ 5,5130.
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