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nesta ediçãonesta edição
Uma reflexão sobre aquilo que move o
agronegócio: alimentar as pessoas! Confira
acontecimentos do período, avisos e
informações de mercado. Trouxemos também
um material de incentivo ao consumo da carne
suína.
A foto de capa mostra a atualização das placas
de propriedade dos cooperados, que estão
sendo distribuídas em etapas. 

Para você, o que o leite representa?
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A forma como você olha seu trabalho ou seu
produto pode ser diferente. Esta diferença na
forma de ver pode tornar sua atividade mais
prazerosa e satisfatória.
 
O leite pode ser visto de diversos ângulos.
Não vendemos leite!
 
Vendemos o brilho nos olhos de uma criança que
feliz em meio às suas brincadeiras toma um
sorvete  ou um milkshake, delicioso e refrescante.
 

Vendemos a alegria dos amigos, que
reunidos entre sorrisos, selfies e histórias
legais, comem uma pizza com muito queijo e
uma suculenta borda de cheddar.

Vendemos o aconchego nos dias frios,
quando um chocolate quente aquece e
revigora.

Vendemos a satisfação do aluno de academia
que no final de um treino puxado, exausto,
pingando suor, bebe seu whey protein
repondo as energias reidratando e dando
disposição para o próximo. 

Vendemos a felicidade do domingo em
família, onde todos se esbaldam no pudim, no
brigadeiro, no doce de leite... Quem nunca
caiu nesta tentação? 

Vendemos a responsabilidade do
nutricionista que inclui lácteos na dieta dos
idosos como forma de repor o cálcio.



Devemos nos sentir orgulhosos por poder entregar tantos benefícios para nossos consumidores.
 
E para você o que o leite representa? 
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Poderia ficar horas escrevendo o que o leite
representa, somos abençoados por produzir
um produto que está presente em todos estes
momentos citados acima e muitos outros.

Se acreditamos no cooperativismo 
como protagonista de uma nova 
economia, está na hora de 
buscarmos candidatos alinhados 
com esse propósito! 

Programa de Educação Política da OCB tem como objetivo 
conscientizar o eleitor para que vote em candidatos 
alinhados com seus propósitos 

Vendemos a sensação incomparável da vitória
de um concurso de culinária, no qual um
competidor que adicionou um pouquinho mais
de leite em sua receita foi agraciado com o
primeiro lugar devido ao sabor incrível do seu
prato.

mande sua resposta para nós pelo 43 99152 0678

(Fonte: Milkpoint)

ELEIÇÕES 2022

Conheça as propostas dos candidatos e escolha pessoas 
determinadas em fazer as coisas acontecerem! 

 
Acesse  o site: eleicoes2022.coop.br e saiba mais! 

CLASSIFICADOS

VENDA: Jhon Deere 75vc, ano 2012, 5mil horas, valor R$ 140mil
43 9616-8128 - Alex Albergoni

VENDA: Massey Ferguson 275, ano 84, direção hidráulica, elétrica revisada, bom de mecânica.
R$57mil. Tratar 43 9979-2290 - Silvanei Jose da Rosa

http://eleicoes2022.coop.br/
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ACONTECEU

ENCONTROS DE NÚCLEOS OCEPAR REALIZADO EM ARAPOTI

A segunda rodada dos Encontros de Núcleos
Cooperativos de 2022 iniciou na segunda-feira 12/09,
na cidade de Arapoti, região paranaense dos Campos
Gerais, com 135 lideranças cooperativistas do Centro-
Sul, dos ramos agro, crédito, infraestrutura, transporte e
saúde. O evento contou com a participação da gerente
de Relações Institucionais da Organização das
Cooperativas Brasileiras (OCB), Clara Maffia. 

A abertura foi feita pelo presidente do Sistema Ocepar, José Roberto Ricken, seguida pela
apresentação das cooperativas anfitriãs, Capal, Ceral e Sicredi.
O Programa de Educação Política para o Cooperativismo foi um dos principais assuntos em debate
desta edição.

Nesta semana foi feito o lançamento do aplicativo desenvolvido especialmente
para as visitas técnicas da pecuária. Esta ferramenta vai proporcionar a
obtenção contínua de dados relacionados à produção pecuária dos produtores
cooperados, garantindo a padronização dos relatórios de visitas técnicas. Estes
dados serão usados para gerar informações que auxiliarão no planejamento e
tomada de decisões da cooperativa no que diz respeito à assistência.

Lançamento do Aplicativo para visitas técnicas da pecuária

Treinamento técnico com a APCBRH 

A equipe técnica da pecuária de leite esteve em
treinamento com a Associação Paranaense de Criadores
da Raça Holandesa - APCBRH, para tratar assuntos
como atualizações do sistema da Associação,
discussões e avaliações dos resultados de coleta de
leite individual e amostras de tanque, além de
atualizações técnicas.

https://paranacooperativo.coop.br/ppc/index.php/sistema-ocepar/comunicacao/2011-12-07-11-06-29/ultimas-noticias/142906-encontros-de-nucleos-segunda-rodada-de-2022-e-aberta-nesta-segunda-feira-com-cooperativistas-do-centro-sul-em-arapoti
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O churrasco é uma das principais iguarias do Brasil
e cada vez mais, durante essa refeição, a carne
suína tem se tornado uma opção bem apreciada por
conta de suas possibilidades, sabores e cortes.
Da picanha ao lombo, a carne suína traz um sabor
novo e diferente podendo criar experiências únicas
de alegria e confraternização, fazendo com que as
pessoas sintam prazer em degustar e compartilhar
suas descobertas.
Esse tipo de iniciativa que nos chama para o novo,
nos desafia a quebrar paradigmas gastronômicos e
nos abre horizontes incríveis na busca do sabor
perfeito.

Por isso, a ABCS preparou um material com receitas
especiais desenvolvidas pelo chef Aluísio Nahime,
especialista em churrasco. Uma seleção de cortes,
temperos e preparos para agregar opções
diferenciadas no tradicional churrasco brasileiro.

Como a proteína mais consumida no mundo, a carne
suína tem todos os requisitos para ocupar espaço
de destaque na grelha: sabor, custo-benefício e
muita versatilidade!

SUINOCULTURA

Escolha mais carne suína!

https://abcs.org.br/wp- 
content/uploads/2021/01/Cartilha-de- 

Churrasco-1_compressed-1.pdf

Invente, experimente! Baixe agora mesmo a 
cartilha de CHURRASCO COM CARNE SUÍNA e 
escolha a receita para o seu próximo churrasco.

https://abcs.org.br/wp-content/uploads/2021/01/Cartilha-de-Churrasco-1_compressed-1.pdf


INFORMAÇÕES DE MERCADO

PARANÁ

SÃO PAULO
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LEITE

Leite UHT: em mais uma semana de recuo
nos preços dos derivados, o preço médio do
leite UHT reduziu cerca de -2,8%. A média
dos preços saiu de R$4,20/litro para
R$4,08/litro, com pequeno aumento no
volume de vendas;
Muçarela: em relação à semana anterior, o
preço médio da muçarela recuou cerca de
-3,8%, saindo de R$29,6/kg para R$28,5/kg.
Os relatos foram de uma consistente
melhora nas vendas;
Leites em Pó: em linha com os demais
derivados, os leite em pó também
apresentaram recuos nos preços. O preço
médio do leite em pó integral industrial saiu
de R$28,7/kg para R$27,8/kg, enquanto o
fracionado saiu de R$33,2/kg para R$31,3/kg
Importações: De acordo com dados divulga-

MERCADO DO LEITE
dos pela Secretaria de Comércio Exterior
(SECEX) o mês de agosto apresentou um
aumento de 63,3% nas importações, em
relação ao mês anterior, o que representa
um acréscimo no volume de importações de
66,7 milhões de litros em equivalente-leite.

Os dados da Pesquisa Trimestral do Leite, para
o segundo trimestre de 2022, apontam uma
queda de aproximadamente 7,6% na captação
de leite cru resfriado, em relação ao mesmo
período de 2021. 

Segundo a Embrapa, após três meses recuando,
os custos de produção de leite voltaram a subir.
O ICPLeite registrou o valor de +3,0% em
agosto, sendo esse o maior valor mensal desde
maio de 2021.

INFORMAÇÕES DE MERCADO
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BOI GORDO



INFORMAÇÕES DE MERCADO

TRIGO

As Bolsas norte-americanas que comercializam
trigo fecharam com baixas expressivas onde
após muita volatilidade no início do dia os
contratos se firmaram no território negativo
pressionados por um movimento de realização
de lucros e pela forte queda do petróleo que
despencou quase 4%. A demanda pelo produto
dos EUA abaixo das expectativas do mercado
também contribuiu com a desvalorização. Os
negócios no mercado doméstico seguem
pontuais devido ao desencontro entre as 

pedidas e as ofertas. Os compradores têm na
entrada da maior safra da história o argumento
para reduzir os preços ofertados e os
vendedores seguem reticentes em ceder a essa
pressão e tem nas incertezas climáticas até o
final da temporada e nos preços internacionais o
respaldo para esse comportamento. No cenário
atual parece que os compradores estão em
vantagem nesta queda de braço para a
formação de preços. 
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MILHO

Na CBOT o pregão realizado no decorrer desta
quinta-feira foi caracterizado pela continuidade
do movimento de queda entre os principais
contratos em vigor. A queda dos preços do
petróleo e o avanço dos trabalhos de colheita
no Meio Oeste norte-americano são fatores a
serem considerados como motivo de queda
neste momento. No curto prazo acompanhar
indicadores rotineiros como vendas líquidas
semanais e o relatório de avanço da colheita
divulgado semanalmente pelo USDA são nortes 

importantes a serem considerados na formação
dos preços. Mercado interno com a queda das
cotações na CBOT ao longo da semana esta
sendo um fator importante que pode ter limitado
um fluxo ainda mais intenso de negociações. A
tendência é que a paridade de exportação se
torne o grande balizador de preços neste
segundo semestre e nesse ambiente
acompanhar a movimentação da CBOT e as
flutuações cambiais é essencial.

SOJA

Na CBOT os contratos futuros do complexo
fecharam em queda no grão e no óleo e em alta
no farelo nesta quinta-feira. A sessão foi
marcada por muita volatilidade com sinais de
fraca demanda pela soja norte-americana e pela
preocupação com uma possível recessão nos
Estados Unidos e o clima de aversão ao risco no
financeiro determinaram as perdas. 

Mercado interno teve um bom fluxo de negócios
mas com o produtor comercializando apenas da
mão para boca e aguardando melhores
cotações. A moeda norte-americana apresentou
novos níveis de alta com o mercado parecendo
que esta tomando posição frente a inflação
americana e antecipa um Fed mais agressivo
com possível alta nas taxas de juros.



INFORMAÇÕES DE MERCADO

siga-nos nas redes sociais!

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

SUÍNOS

DÓLAR

A dinâmica do mercado brasileiro seguiu
inalterada no decorrer desta semana com o
ambiente de negócios bem disputado com
frigoríficos cautelosos nas tratativas
especialmente em relação a preços por conta do
quadro do atacado que evolui de maneira
insatisfatória com registro de queda nos preços
da carcaça. Além disso, há a perspectiva de 

uma reposição entre atacado e varejo mais
retraída até o fechamento do mês devido ao
processo de descapitalização das famílias. Outro
elemento a ser considerado é o comportamento
do boi e seus cortes no atacado voltando a ficar
pressionado o que tende a refletir
negativamente no suíno por ser produto
substituto. 

O dólar comercial encerrou a sessão dsta quinta-feira com alta de 1,15% sendo negociado a R$
5,2390 para venda. O descontrole inflacionário nos Estados Unidos e uma possível recessão mundial
só aumentam a pressão sobre os próximos passos do Federal Reserve (banco central norte-
americano) que irá se reunir na próxima quarta-feira. O mercado acredita no aumento dos juros em
decorrência de uma política monetária mais firme pelo Fed. Durante o dia, a moeda norte-americana
oscilou entre a mínima de R$ 5,1750 e a máxima de R$ 5,2440.
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O mercado futuro do café arábica teve um dia
de leve recuperação para os preços no pregão
desta quinta-feira (15) na Bolsa de Nova York
(ICE Future US). Depois de três dias de
desvalorização, o arábica testou novas altas
neste pregão. O dia começou com variação
técnica, mas os preços avançaram depois que a
Safras & Mercado reduziu para 58,2 milhões de
sacas a safra 2022/23 este volume representa
2,9 milhões de sacas a menos do que o 

CAFÉ

projetado anteriormente. A reta final da safra
brasileira pressiona as cotações mas as
preocupações com a oferta global do produto
segue no radar de todo o setor já que além do
Brasil outras origens produtoras vêm
enfrentando impactos climáticos como por
exemplo a Colômbia. A cooperativa Cooxupe,
uma das maiores produtoras de café do Brasil
informou na quarta-feira que a colheita de café
no Brasil estava 98% concluída. 

https://www.instagram.com/capal_cooperativa/
https://www.facebook.com/CapalCooperativa
https://www.instagram.com/capal_cooperativa/
https://www.facebook.com/CapalCooperativa

