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Já são seis gerações de muito trabalho da
família Sala que começou com o plantio de
subsistência logo que veio da Itália para o
interior de São Paulo. 

Anos se passaram e hoje a agricultura se
tornou um modelo de negócio que está em
constante crescimento. E qual o segredo?
 
A resposta está na união dos pais com os
filhos, o aprendizado desde a infância e a
continuidade daquilo que teve início há déca-
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De pai para filhos: conheça a história da família Sala 
Uma história que já passou por seis gerações e se mantém com a união da
família associada da Capal e que trabalha com agricultura e pecuária em Itararé 

Filhos que seguiram a trajetória dos pais na
agricultura. Confira a reportagem especial da
família Sala, de Itararé (SP). O Capal Notícias
também traz informações sobre a programação
do TEC Campo, Pré-assembleias, Pesquisa ESG e
Informações do Mercado do Leite e Grãos. A foto
da capa é do engenheiro agrônomo Marcelo José
Odair - DAT Wenceslau Braz. Boa leitura!

das somada à aplicação de conhecimentos
adquiridos ao longo do tempo. 

A reportagem do Capal Notícias foi conhecer
de perto o trabalho do produtor Josemar Sala,
da sua esposa Valdirene Galvão Pinheiro Sala
e os filhos, o agrônomo Vinícius Pinheiro Sala
e o veterinário Jefferson Pinheiro Sala.
 
O Sítio Santa Isabel tem 510 ha e fica em
Itararé (SP) onde é realizado o plantio de soja,
milho, feijão e trigo. 



“Confesso que não queria estudar mais”,
brinca. “Mas vai passando o tempo e eu senti
a necessidade de me atualizar. Quando vi a
oportunidade da pós-graduação publicada no
Capal Notícias eu percebi que não poderia
deixar isso passar”, acrescentou.

“Nunca tive vontade de fazer outra coisa. Me
formei em Agronomia em 2019 e só sai de
casa para estudar. Fazia parte do meu plano
voltar e continuar trabalhando na propriedade.
Na geração do pai veio a soja que alavancou
os negócios. E hoje eu tenho a oportunidade
de fazer o que eu gosto e, ainda por cima,
estando perto da minha família. Isso não tem
valor que pague”, questionou Vinícius.
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Em uma conversa bem descontraída, Josemar
lembra que tudo o que sabe aprendeu com o
seu pai. “Sou produtor desde que me ‘conheci
por gente’. O meu pai tinha um sítio, então eu
cresci trabalhando e segui a profissão dele”,
disse.

Mas nem tudo foi fácil para a família, conforme
lembrou Josemar. “Morávamos em outra
cidade e a lavoura não produzia. Naquela
época, não tínhamos o acompanhamento que
temos hoje da Capal para usar os tratamentos
corretos. Eu tinha 20 anos e lembro que não
queria continuar com o trabalho, porque não
estava dando resultado. Vendemos a área que
tínhamos e viemos para Itararé”, lembra.

O produtor deu continuidade ao trabalho
depois que o pai se aposentou e entrou como
associado da Capal em 2002. “Hoje temos um
patrimônio considerável e crescemos para
caber todo mundo. Os filhos estudaram e se
formaram nessa área e conseguimos crescer
juntos”, destacou. 

Família: base estrutural do negócio

Jefferson formou-se em Veterinária e ajuda a cuidar do gado  

Vinícius optou por
estudar Agronomia para
ajudar na propriedade
dos pais

Hoje, além de trabalhar na propriedade da
família e aplicar os conhecimentos adquiridos
na graduação, Vinícius também está cursando
uma especialização em Solo e Nutrição de
Plantas ofertada pela Capal. 

Jefferson é dois anos mais novo que o irmão e
recentemente se formou em Medicina
Veterinária. “Quando eu ainda estava no
ensino médio, nós compramos alguns bois e
então surgiu a ideia de cursar veterinária.
Gostei muito pois vejo que é uma atividade
bem representativa. Sempre quis ficar aqui e
hoje consigo agregar a minha formação com a
pecuária que é um braço direito da
agricultura”. 

Orgulho para os pais 

Josemar e Valdirene contam que sempre
apoiaram os filhos nas decisões e que se
orgulham de ver eles por perto, tocando a
propriedade. “É um orgulho eles estarem aqui
trabalhando. Vejo que se eles não estivessem
aqui eu não estaria trabalhando com gado, por
exemplo. Mas também se eles quisessem ter
ido para outra área eu não iria impedir, porque
é preciso gostar do que faz e não pensar
somente em dinheiro”, disse o pai. 

Pais dizem que estão
orgulhosos da escolha
dos filhos 
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(COMUNICAÇÃO CAPAL)

Por trás de todo o sucesso, a família destaca
o apoio e acompanhamento da Capal. “Temos
a assistência correta da Cooperativa,
principalmente para utilizar o produto certo,
algo que tínhamos dificuldade lá atrás. Para
nós tem sido muito bom”, disse Josemar. 

“No começo eu queria que eles estudassem
outra coisa e conquistar tudo do zero. Mas
hoje eu vejo que a ajuda deles é essencial
aqui”, complementou Valdirene que cuida de
toda a parte burocrática dos negócios da
família. 
Capal por dentro do sucesso 

Engenheiro Agrônomo,
Fábio Telaxka (à dir),
acompanha a família há
cinco anos

O engenheiro agrônomo da Capal de Itararé,
Fábio Junior Telaxka acompanha a família há
cinco anos e destaca a evolução do trabalho e
engajamento de todos. 

“A produtividade e os rendimentos só
melhoraram seguindo as orientações das
aplicações dos produtos corretos. Vejo que a
sucessão familiar é a base de tudo para
manter a família unida, dando essa
continuidade do pai adquirir a experiência do
avô e os filhos darem seguimento”, apontou. 

(COMUNICAÇÃO CAPAL)

ACONTECEU
Mais de 60 produtores participam do Dia de Campo em Curiúva 

O último sábado (28) foi marcado pelo Dia de
Campo realizado em Curiúva, na sede da
Fazenda Guajuvira. O encontro abordou sobre
as principais pragas no milho e avaliou os
novos híbridos para os mais de 60 produtores
que estiveram presentes.
 
De acordo com o engenheiro agrônomo – DAT
Curiúva, Rodrigo Yoshitani, os principais
temas trazidos aos produtores foram sobre as
pragas cigarrinha e percevejo. A palestra foi
ministrada por Evandro Maschietto,
coordenador do Setor de Forragens e Grãos
da Fundação ABC. 

“Essas são as principais pragas do momento e
que afetam a produção de milho. Durante o
encontro foram repassadas orientações
importantes e empresas da área fizeram
apresentações de seus materiais específicos”,
destacou.
 
O próximo Dia de Campo em Curiúva
acontecerá no dia 23 de fevereiro com temas
voltados para a soja. Mais informações sobre
a data serão divulgadas na sequência. 
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PRÉ-ASSEMBLEIAS

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA | 25/02 | 10H | ARAPOTI

PRÉ-ASSEMBLEIAS CAPAL EXERCÍCIO 2022

WENCESLAU BRAZ

IBAITI
JOAQUIM TÁVORA
TAQUARITUBA
ITARARÉ

ASFUCA

CARLÓPOLIS
CURIÚVA
FARTURA
TAQUARIVAÍ

ARAPOTI 13/02 19h

14/02 14h
14/02 14h
14/02 14h
14/02 14h

14/02 19h

SANTA DO ITARARÉ

14/02 19h
14/02 19h
14/02 19h

15/02 14h

15/02 14h

CAPAL
RESTAURANTE QUATI

ESTÂNCIA GALVÃO
SALÃO DA SANDRA
CAPAL

ZANFORLIN
CAPAL
SALÃO LE PETIT

SALÃO PAROQUIAL
CAPAL

A CAMPO

Os últimos dias favoreceram para que os focos 
de ferrugem encontrassem uma condição de 
disseminação dos esporos. Os números de casos 
vêm aumentando e os próximos dias pedem 
atenção do controle da aplicação de fungicidas. 

Senio José Napoli Prestes – Fitopatologia 
Fundação ABC 

Atenção para a ferrugem da soja

www.youtube.com/watch?v=KzGx0HUkH_g
Para saber mais acesse o link ou pelo QR Code

A Capal vai realizar as pré-assembleias nos
dias 13, 14 e 15 de fevereiro em todas as
unidades no Paraná e São Paulo. Os encontros
aproximam os associados da Cooperativa
pois, além dos números gerais, o produtor
também tem acesso às informações
importantes da sua região. A Assembleia Ge-

ral Ordinária (AGO) acontecerá no dia 25 de
fevereiro (sábado), às 10 horas, na sede da
ASFUCA em Arapoti (PR). Esse é o momento
para conhecer os resultados de 2022 e
aprovar pautas importantes referentes a
2023. Confira as datas no calendário abaixo. 

https://www.youtube.com/watch?v=KzGx0HUkH_g


Local: 5ª Lomba - CDE
Arapoti

Horário: 14h

Data: 07/02 (terça-feira)

Inscreva-se no DAT Agrícola

Arapoti

Fitotecnia e Sistemas de
Produção;
Forragens e Grãos;
Fitopatologia;
Entomologia;
Herbologia;
Laboratório de proteção de
plantas e bioinsumos.

Temas

Local: Campo Experimental
Fundação ABC - CDE

Horário: 14h

Data: 06/02 (segunda-feira)

Inscreva-se no DAT Agrícola

Temas

- Fitotecnia;
- Entomologia;
- Herbologia;
- Mecanização Agrícola;
- Fitopatologia.

Itaberá
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CONVITE
Tec Campo acontece nos dias 06 e 07 em Arapoti e Itaberá

Nos dias 06 (terça) e 07 (quarta) de fevereiro acontecerá o tradicional
evento técnico realizado pela Capal, em parceria com a Fundação ABC, com
o objetivo de apresentar e tornar acessíveis os resultados de pesquisa aos
produtores associados. Confira as informações no calendário abaixo.

ESG
Cooperado, queremos saber a sua opinião
sobre a Sustentabilidade na Capal!  Para
isso, por meio de um formulário de consulta,
faremos nossa Análise de Materialidade. Em
outras palavras, com sua participação,
queremos identificar os temas sociais,
ambientais, econômicos e de governança que
importam para os nossos negócios na visão
de quem faz parte deles. Assim, para que 

você manifeste a sua opinião, elaboramos um
questionário objetivo, rápido e confidencial.
Ao respondê-lo, você nos ajudará a escolher
os temas mais importantes e prioritários para
que sejamos cada vez mais sustentáveis! O
período de participação é entre os dias
03/02/2023 e 17/02/2023. 

Para saber mais clique aqui ou acesse o QR Code

http://www.youtube.com/watch?v=KzGx0HUkH_g+Para+saber+mais+acesse+o+link+ou+pelo+QR+Code


INFORMAÇÕES DE MERCADO

PARANÁ

SÃO PAULO
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LEITE

BOI GORDO

MERCADO DO LEITE

• Leite UHT: Assim como observado para o UHT,
os queijos também iniciaram o ano propondo
preços mais elevados. Nas primeiras duas
semanas, as informações foram de vendas
estáveis. Já na segunda metade do mês, as
empresas relataram cenário mais desafiador
para as vendas.

• Requeijões: Neste início de ano, os relatos das
empresas são de demanda mais fria para os
requeijões e diminuição do volume de vendas,
em comparação com o mês anterior. Entretanto,

INFORMAÇÕES DE MERCADO
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• Leite Condensado: O leite condensado segue
com preços firmes, mas também teve um mês
com ritmo mais lento para as vendas;

• Queijo Minas: No mercado de Queijo Minas
Frescal, os relatos das empresas foram de
demanda estável e os preços praticados para o
produto passaram por novas altas.

a elevação dos custos da matéria-prima fez com
que as empresas fizessem ajustes positivos nos
preços de venda dos produtos;



INFORMAÇÕES DE MERCADO
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SOJA

Na CBOT os contratos futuros do complexo
fecharam em alta no grão e no farelo e mistos
no óleo nesta quinta-feira. O mercado segue
preocupado com a falta de chuvas na
Argentina e o comprometimento do potencial
produtivo da safra daquele país. As boas
exportações semanais americanas
completaram o cenário positivo. Mercado inter-

no com pouco registro de ofertas onde a
forte baixa sentida no câmbio pressionou as
cotações domésticas retraindo ainda mais o
ritmo de comercialização, que já estava fraco
no decorrer desta semana. Os preços atuais
não agradam o lado do produtor que deve
manter reduzido o seu interesse em fazer
negócios. 

MILHO

Na CBOT os futuros fecharam mais baixos
apesar da forte demanda pelo milho norte-
americano e a previsão climática de seca na
Argentina. No mercado interno, mais uma vez, o
dia foi pautado por inexpressivo fluxo de  

TRIGO

As principais Bolsas norte-americanas que
comercializam trigo voltaram a apresentar
comportamentos distintos com Chicago com
alta de 0,16%. Em Kansas, o pregão fechou com
queda de 0,39%. O mercado encontrou suporte
nas notícias de clima adverso nos Estados
Unidos mas os ganhos foram limitados por
fatores técnicos. Em Chicago os contratos
foram pressionados pelas movimentações
especulativas de fundos de investimentos.
Desde o início do ano a CBOT se movimenta no
ritmo do fluxo financeiro e os traders têm 

dificuldades com a volatilidade dos preços. Em
Kansas a situação climática em regiões de
produção de trigo Hard pressionou as cotações.
No mercado interno a dinâmica do mercado
segue sem grandes alterações com os
compradores abastecidos e embarcando lotes já
adquiridos seguindo na defensiva e atentos a
negócios de oportunidade que possam aparecer
pela necessidade de venda para liberação de
espaço em armazéns quando a safra de verão
iniciar a colheita. 

negociações, com consumidores ainda atuando
de maneira tímida no mercado, mas o quadro
de abastecimento delimitado para o primeiro
semestre segue desafiador consequência do
forte ritmo das exportações.



03 DE FEVEREIRO DE 2023 • EDIÇÃO 05

DÓLAR

O dólar comercial encerrou a sessão em baixa de 0,29% sendo negociado a R$ 5,0460 para venda.
A moeda chegou a cair mais de 2% impactada pelo tom menos duro do Federal Reserve (banco
central norte-americano) e de um discurso mais rígido do Comitê de Política Monetária (Copom)
com a taxa Selic mantida agradando o capital estrangeiro pela remuneração real acima da inflação.
Durante o dia, a moeda norte-americana oscilou entre a mínima de R$ 4,9410 e a máxima de R$
5,0500.

siga-nos nas redes sociais!
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CAFÉ

O mercado futuro do café arábica encerrou o
pregão desta quinta-feira com valorização na
Bolsa de Nova York (ICE Future US). O grão teve
suporte no câmbio neste pregão com
desvalorização forte, chegando a ficar abaixo
de R$ 5,00 durante o dia. "O dólar se recuperou
depois de mais cedo ter sido negociado abaixo
do nível de R$ 5,00 pela primeira vez em quase
oito meses, mas ainda fechou no menor
patamar desde agosto, depois que uma nova
desaceleração no ritmo de aperto monetário nos
Estados Unidos e a sinalização de juros
elevados por mais tempo no Brasil pintaram um
quadro de diferencial de taxas favorável à divisa
doméstica", destacou a agência de notícias 

SUÍNOS

Mercado brasileiro voltou a registrar alta de
preços no decorrer desta semana tanto para o
suíno vivo como para os principais cortes do
atacado. O ambiente de negócios está
apresentando boa fluidez diante da perspectiva
positiva para o escoamento da carne no curto
prazo e pela reposição mais aquecida. Outro
fator é que os suinocultores apontam que a
oferta de animais está em processo de ajuste
frente a demanda existente no mercado e que o
peso segue abaixo da média. Não são
descartados novos reajustes no curto prazo,

contudo, os negócios tendem a se mostrar mais
disputados após os avanços ocorridos. Apesar
do maior poder de barganha do suinocultor
neste momento, a preocupação segue grande
principalmente entre os independentes
considerando que as margens permanecem
comprometidas com custo da nutrição ainda em
patamar elevado. O ritmo da exportação
brasileira de carne suína, o câmbio e os preços
dos principais insumos da ração são fatores a
serem acompanhados de perto ao longo das
próximas semanas. 

Reuters. Ofertas globais menores estão em alta
para os preços depois que a Organização
Internacional do Café (ICO) informou que as
exportações globais de café de outubro a
dezembro caíram 2,8%", acrescenta a análise do
site internacional Barchart. Enquanto maior
produtor e exportador de café do mundo, o
Brasil tem negócios, mas ainda em ritmo mais
lento do que em anos anteriores. Produtores
seguem focados nas condições do tempo e
esperam para saber o real potencial produtivo
da safra 23. do Brasil. 

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

