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A unidade operacional de Wenceslau Braz
completa 15 anos neste mês de agosto; veja  
os investimentos feitos pela Capal na filial. 
 Confira também os cooperados Capal que
se destacaram na Agroleite 2022 e um
convite aos associados de Arapoti para
reunião com a Patrulha Rural. A foto de capa
é de um belo pôr-do-sol no novo armazém
de sementes em W. Braz. Boa leitura!

Unidade operacional da Capal em Wenceslau Braz
completa 15 anos e cooperativa investe R$ 32 milhões
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A unidade operacional da Capal Cooperativa
Agroindustrial em Wenceslau Braz/PR
completa neste mês 15 anos de atividades,
com uma estrutura robusta para recepção,
secagem e armazenamento de grãos,
atendendo um raio de até oito municípios. 

A Capal também está presente em mais dois
pontos da cidade: a loja agropecuária, desde
2004, e a Unidade de Beneficiamento de
Sementes (UBS), desde 2020. Além dos
produtores rurais residentes em Wenceslau
Braz, a cooperativa realiza atendimento aos
cooperados do entorno, totalizando 430
associados que recebem as orientações
técnicas e integram os negócios da
cooperativa. 

O recebimento e armazenagem de grãos na
unidade é expressivo. Segundo o gerente
Jefferson Copetti, no período da colheita de

Investimentos incluem nova balança rodoviária, pavimentação completa do pátio
industrial e novo armazém para sementes na UBS

soja, que é a cultura principal, o volume chega
a 75 mil toneladas de grãos, isso sem contar o
milho, trigo e outras culturas que agregam à
produção rural. Distribuída em 18,5 mil
hectares, a agricultura desempenha um papel
importante na região, assim como a pecuária
leiteira e de corte.

A unidade operacional recebeu recentemente
investimentos de melhoria em sua infra-
estrutura.

Investimentos em Wenceslau Braz somam R$ 32 milhões
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A construção de uma segunda balança
rodoviária já está com as obras finalizadas,
“agora está na fase de fazer os ajustes finos e
realizar testes na operação para ser liberada”,
acrescenta Copetti. 

Já em andamento, está a pavimentação
completa do pátio industrial, prevista para ser
concluída até o final deste ano. “O maior
benefício é a maior agilidade na descarga no
momento de receber os grãos, porque tem um
fluxo bem grande no período da colheita. Em
um único dia, chegam no pátio em torno de
220 caminhões”, comenta o gestor da unidade.

Na Unidade de Beneficiamento de Sementes
(UBS), o investimento foi de R$ 29,2 milhões
para a construção de um novo armazém, que
possui área total de 9.646 m² para abrigar
sementes de soja, trigo, aveia e triticale.
Prevista para ficar pronta em setembro, a
estrutura terá uma nova linha de tratamento
de sementes de 20 toneladas/hora, além de
dois secadores de 80 toneladas/hora, e será
amparada com tecnologia de ponta para
garantir o isolamento térmico do espaço, entre
outros benefícios. 
 
De acordo com o gerente da unidade, Darlei
Haefliger, a capacidade de armazenagem irá
triplicar com a construção do novo barracão.

Obras na Unidade operacional compreendem nova
balança rodoviária e pavimentação completa do pátio

"A capacidade deste novo armazém será de 400 mil sacas de 40 kg de sementes, e juntando com as
200 mil sacas que já trabalhamos hoje na unidade, vai totalizar 600 mil sacas após a ampliação." Todos
os investimentos atestam o crescimento da Capal na região, priorizando o melhor atendimento aos
seus associados e a agregação de valor à sua produção.

Novo armazém terá capacidade de armazenamento de
400 mil sacas de 40 kg

(COMUNICAÇÃO CAPAL)
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Ruivinha, animal de cooperado Capal, conquista o título de
Campeã Suprema das Raças do Agroleite 2022

A vaca Halley Ruivinha Doorman 538 TE, do
cooperado Pedro Elgerma e filhos Ronald e
Nicolaas Elgersma, conquistou o bicam-
peonato como Suprema das Raças da
Agroleite 2022, repetindo o feito do evento de
2019. É a primeira vez que uma vaca conquista
duas estrelas na calçada da fama da Cidade
do Leite.

Ruivinha, eleita a melhor vaca holandesa da
variedade preta e branca da exposicão,
disputou o título com os animais Queli Disco
Guinther da raça jersey, do expositor Carlos
Jacob Wallauer, e com Constentation Isis
Sucessor, de Alessandro e Marisa Dekkers,
vaca da raça holandesa variedade vermelha e
branca. Esse julgamento, conduzido pelos dois
juízes oficiais do evento, Carl Phoenix e
Stephen Borland, marcou o encerramento
oficial da “Agroleite 2022 – Reencontros”.

DESTAQUE

Mais cooperados Capal alcançaram títulos na Agroleite 2022

Melhor criador Holandês Vermelho e Branco – Adriaan Frederik Kok
Melhor expositor Holandês Vermelho e Branco  – Adriaan Frederik Kok
Reservada – Grande Campeonato HVB  – Baronesa Beatriz 2353 – Teodoro Kok

Cooperado Capal se destacou em
julgamento de gado Jersey 

O cooperado Nico Biersteker, de Arapoti/PR,
teve mais de 10 animais classificados diferen-
tes categorias no julgamento de gado Jersey.

Capal também foi bem representada na Copa dos Puxadores

Emily Kool, 13 anos - classificou-se em 1º Lugar com 565 pontos, na categoria 2
Guilherme Santana Kok, 14 anos - classificou-se em 3º Lugar, com 555 pontos, na categoria 2
Jonathan Cornelsen Kok, 20 anos - classificou-se em 1º Lugar com 510 pontos, na categoria 3
Beatrix Coltri Kok, 19 anos - classificou-se em 2º Lugar com  490 pontos, na categoria 3



Reunião - Patrulha Rural
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Capal promove 21ª SIPAT - Semana Interna de Prevenção de
Acidentes de Trabalho na Matriz e Unidades

Na semana de 22 a 26 de setembro, a Capal
realizou a Semana Interna de Prevenção de
Acidentes na Matriz e nas Unidades de
Curiúva, Wenceslau Braz, Taquarivaí, Itararé,
Pinhalão e Taquarituba, focando nas filiais em
que há Unidade Operacional. 

Com o tema "Mirar na segurança é acertar na
vida", a palestra com o psicólogo Geraldo
Fialho refletiu sobre os fatores importantes
para o desenvolvimento de hábitos seguros no
ambiente de trabalho. 

Em Arapoti, a programação da SIPAT também
teve palestra com Os Mentalistas, que
abordaram a atenção na execução das tarefas
de um jeito descontraído e divertido, e o Show
da Prevenção, com Orlando Brasil. A semana
teve como objetivo levar conhecimento sobre
a prevenção de acidentes e reforçar a
importância da valorização da vida. 

ACONTECEU

Curiúva

Wenc. Braz

Pinhalão

Arapoti

Capal e Sindicato Rural de Arapoti convidam para reunião sobre
segurança com a Patrulha Rural. Também aproveitaremos para
informar sobre o Renagro - Registro Nacional de Tratores e
Máquinas Agrícolas. 

Contaremos com as presenças:
- Capitão Incare de Jesus Correa - Coordenador da Patrulha Rural
- Tenente Coronel QOPM Marco Ginotti Pires - 1° Batalhão PM
- Edivania Picolo - Assessora Jurídica FAEP - Renagro
- Efetivo da Patrulha Rural responsável por Arapoti

CONVITE

Data: 31/08 (quarta-feira)
Horário: 16h

Local: Asfuca (Arapoti/PR)
 

Participe!



INFORMAÇÕES DE MERCADO

PARANÁ

SÃO PAULO

CAPAL NOTÍCIAS • 26 AGO 2022 • ED.  34



LEITE

BOI GORDO

MERCADO DO LEITE
• O mercado de UHT seguiu com tendência baixista para os preços nesta semana. Entretanto, as
empresas relataram sinais de reação no volume de vendas; 
• Os queijos também vivenciam cenário de pressão por recuo dos preços. Mesmo com o ajuste dos
valores praticados, os relatos ainda são de dificuldade no giro dos produtos; 
• Ao contrário dos demais derivados, os leites em pó apresentam maior firmeza nos preços, nesta
semana. A demanda pelos produtos da categoria segue estável; 
• No geral, o mercado ainda não conseguiu “frear” a tendência de baixa construída nas últimas
semanas. Nesse cenário, as empresas seguem pouco otimistas para a próxima semana.

INFORMAÇÕES DE MERCADO
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SOJA

Na CBOT os contratos futuros do complexo
fecharam em queda no grão, no farelo e mistos
no óleo nesta quinta-feira. Após um início de
manhã volátil o mercado se firmou no território
negativo embolsando parte dos lucros
acumulados recentemente. As exportações
semanais norte-americanas vieram confusas e 

MILHO

TRIGO

trouxeram dúvidas ao mercado.  Mercado
interno seguiu sem grandes movimentos e
poucas ofertas foram registradas no dia com o
mercado mantendo suas atenções voltadas para
a próxima divulgação da taxa de juros dos EUA e
o consequente impacto no câmbio.

A queda das cotações na Bolsa de Chicago nos
contratos futuros seguiram os mercados
enfraquecidos de soja e trigo pressionados por
elevado volume de posições vendidas e ao fraco
desempenho das exportações semanais
divulgadas pelo USDA. No mercado interno a 

movimentação das tradings na exportação
permanece intenso e novamente com indicação
de bom fluxo de negócios nesta quinta-feira.
Nesse ambiente é imprescindível acompanhar a
movimentação da CBOT e as flutuações
cambiais para nortear os preços internos.

Depois de quatro sessões em alta as bolsas
norte-americanas chegaram a esboçar ganhos
porém, no final das operações cederam diante a
forte queda do petróleo e de outros grãos e
fecharam com perdas expressivas. Mercado
interno segue operando com reduzido volume de
negócios com os moinhos adotando uma
posição defensiva acreditando que com o 

ingresso da safra nacional e em seguida da safra
da Argentina encontraram momentos mais
oportunos para a realização de negócios. No
outro lado os produtores resistem em aceitar os
preços ofertados, com isso o reportes de
negócios da safra velha se restringe àqueles
moinhos que precisam comprar para atender
necessidades imediatas. 
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siga-nos nas redes sociais!

Produção: Setor de Comunicação e Marketing Capal  | Dúvidas, comentários ou sugestões:
comunicacao@capal.coop.br - (43) 991528218 - (43) 999269466

expediente

capal_cooperativa /CapalCooperativa

O mercado futuro do café arábica encerrou as
negociações desta quinta-feira com ajustes para
os preços na Bolsa de Nova York (ICE Future
US). Com a valorização deste pregão o café
atingiu nova máxima dos últimos seis meses. As
preocupações com o tempo seco nas áreas de
produção do Brasil continuam dando suporte
para as cotações aumentando a cada dia a
preocupação com a oferta global do produto.

SUÍNOS

DÓLAR

CAFÉ

"A Somar Meteorologia informou na segunda-
feira que Minas Gerais não recebeu chuva na
última semana ou 0% da média histórica. Minas
Gerais responde por cerca de 30% da safra de
arábica do Brasil. Além disso, o Climatempo na
segunda-feira não previu chuva para as regiões
produtoras de café do Brasil até o final deste
mês", destacou a análise do site internacional
Barchart.  

O mercado brasileiro registrou queda de preços
no decorrer desta semana tanto no suino vivo
como da carcaça. O escoamento da carne segue
perdendo força quadro que deve continuar até o
fechamento do mês pelo menos, o que leva os
frigoríficos a atuarem de uma maneira mais
retraída nas negociações. Já era esperado
algum movimento negativo para o suíno
considerando o cenário do boi gordo e seus  

cortes no atacado além do frango vivo que vem
mostrando fragilidade neste momento. A queda
do vivo vem em um momento ruim avaliando que
o milho está sinalizando para alta no país com
menor fixação de oferta por parte dos
produtores que observam o cenário externo.
Além disso, estados como Rio Grande e Santa
Catarina sofrem com o frete elevado
encarecendo o cereal. 

O dólar comercial encerrou a sessão em queda de 0,01%, sendo negociado a R$ 5,1090 para venda. O
dólar fechou sem grandes oscilações nesta quinta-feira com o mercado no aguardo do simpósio de
Jackson Hole, que reunirá presidentes de banco centrais, e novas sinalizações do FED. Durante o dia, a
moeda norte-americana oscilou entre a mínima de R$ 5,0870 e a máxima de R$ 5,1430.
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https://www.instagram.com/capal_cooperativa/
https://www.facebook.com/CapalCooperativa
https://www.instagram.com/capal_cooperativa/
https://www.facebook.com/CapalCooperativa

