
CAPAL
notícias

nesta edição

O mercado do leite nos últimos anos vem
passando por uma grande transformação, os
produtores estão tendo que se adaptar de
forma rápida e melhorar cada vez mais suas
escalas de produção. O ano de 2022 foi
marcado por forças contrárias na cadeia
produtiva do leite, com altos custos de
produção (commodities valorizadas) além da
diminuição do consumo interno e margens
mais estreitas para o produtor.

Os preços pagos aos produtores chegaram a
patamares superiores aos observados em
anos anteriores, devido à forte queda na
oferta de leite ocasionado justamente pelos
altos custos de produção, oportunidade de
vendas dos animais (valor arroba) e pelas
variações climáticas em alguns estados do
país.

Nesta edição
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Apesar dos desafios, Capal fecha 2022 com crescimento no volume de leite produzido

Cooperativa fechou o ano de 2022 com 
crescimento no volume de leite captado 
comparado a 2021

Capal fecha 2022 com crescimento na média
do volume de leite produzido. Veja ainda o
valor das sobras do leite que serão distribuídas
aos associados. O Informativo também traz o
convite para o Show Tecnológico e
informações atualizadas do Mercado de Leite e
Grãos. A foto da capa é do engenheiro
agrônomo Rodrigo Yoshitani. Boa leitura!

Mesmo com esses desafios e adversidades,
nossos produtores encontraram forças e fe-
charam o ano de 2022 com um crescimento de
1,82% no volume de leite produzido em relação
ao ano anterior. Dados recentes apresentados
pelo IBGE demonstram uma redução de
(-5,6%) do leite formal brasileiro.

Rebanho da Chácara Barreiro - Arapoti (PR)



“A bacia leiteira de Arapoti vem se
consolidando como um dos melhores leites do
país e, cada vez mais, os produtores se
tornam referência para outras regiões,
atingindo uma escala média de produção
acima do Brasil”, comentou Roberto. 
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Desafios 

"O crescimento foi aquém do que estávamos
crescendo nos anos anteriores, mas muito
acima da média nacional, isso mostra a força
dos nossos produtores e do cooperativismo
que vem conseguindo vencer os desafios do
setor”, disse Roberto Caldeira, coordenador
de Assistência Técnica Pecuária. 

Todo este crescimento provém das bacias
leiteiras da Capal, localizadas nas seguintes
unidades, Arapoti, Fartura, Joaquim Távora,
Carlópolis, Ibaiti, Santana do Itararé, Curiúva,
Itararé, Taquarituba e Taquarivaí que juntas
conseguiram produzir 136.965.963,00 milhões
de litros de leite ao longo de 2022,
contabilizando uma média diária de leite
entregue à indústria de 375 mil litros/dia.
A Cooperativa também está bastante otimista
para 2023, levando em consideração o mês de
janeiro onde o volume de leite captado no
começo deste ano cresceu 3,92% em relação
ao mesmo período do ano passado.

“O reflexo do crescimento é justamente à
adaptabilidade dos produtores à nova
realidade de mercado. Além disso, a
Cooperativa conseguiu ao longo de 2022
realizar com excelência a compra de produtos
(insumos e fármacos) mais em conta,
reduzindo os custos de produção dos
cooperados, sendo assim, otimizando o seu
negócio e tornando a sua atividade mais
rentável”, disse Roberto Caldeira, coordenador
de Assistência Técnica Pecuária.
 
“Além da assistência técnica estar atenta às
oportunidades de redução de custos (foco em
nutrição de precisão) e apoiar o produtor nas
tomadas de decisões estratégicas, para que o
mesmo pudesse avançar sobre os desafios da
atividade”, complementou.

Segundo Roberto, hoje apesar de um mercado
mais calmo, os reflexos dos altos custos para
a produção de silagem ainda são desafiadores
para os produtores. “E é neste momento que o
cooperativismo mostra a sua força unindo
cada vez mais os associados à Cooperativa”,
ressaltou. 

Expectativa para 2023

A expectativa é de que o crescimento do
volume de leite captado em todas as bacias
seja de 4% a 6% para este ano. Para a bacia
de Arapoti, a previsão é de um aumento de
8%. “O produtor está bem preparado neste
ano com uma boa silagem de milho, genética
dos animais, estrutura e acompanhamento
técnico. A perspectiva, no entanto, é manter a
cautela para tentarmos entender as mudanças
do dito mercado, onde estamos em um ano de
muitas mudanças geopolíticas e climáticas.
Mas com certeza iremos nos adaptar frente a
esta nova realidade”, finalizou Caldeira. 

Volume de leite captado em janeiro de 2023 cresceu 3,92% 

Arapoti - principal bacia leiteira

A bacia leiteira de Arapoti representa 90% do
volume de leite da Capal. Somente no ano
passado, o volume de leite captado foi de
6,07% superior ao captado em 2021. 
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(COMUNICAÇÃO CAPAL)

Depósito

INDÚSTRIA LÁCTEA
Capal distribui mais de R$ 15 milhões em sobras do leite aos associados

Volume de leite captado em janeiro de 2023 cresceu 3,92% 

Valor será voltado para todos os produtores associados da Cooperativa
que entregaram leite para a UBL da Unium

A Capal vai distribuir a impressionante marca
de R$ 15.117.811,36 milhões em sobras do leite
aos seus associados. O valor, que no
acumulado do ano de 2022, fechou em R$
0,113 por litro de leite, este valor é devolvido
para todos os produtores associados da
Cooperativa que entregaram leite para o
sistema Unium.
 
“No ano passado, a indústria teve um
faturamento de R$ 230 milhões
aproximadamente e, desse valor, um
percentual retorna direto para os cooperados.
E para saber quanto de sobra ele vai receber,
basta o produtor pegar toda a sua produção
entregue ao longo de 2022 e multiplicar pelo
valor de R$ 0,113 do litro de leite”, explica
Roberto Caldeira, coordenador de Assistência
Técnica Pecuária. 

O depósito será feito na conta movimento no
dia 28/02/23. “As sobras do leite são um
divisor de águas e um impulso para o produtor
tomar decisões. É um valor que reestrutura a
cadeia, pois ele pode investir na sua
propriedade, fazer melhorias, buscar por
inovação e tecnologia, destacou Roberto
Caldeira.

Diversificação de produtos 
Segundo Caldeira, “a Indústria segue cada vez
mais inovando e diversificando os seus
produtos, isso aumenta o interesse de
empresas terceiras fecharem parcerias com a
Unium fortalecendo ainda mais a prestação de
serviço com qualidade e nossa marca. Essa
prestação de serviço varia de serviços para
envase de leite UHT, derivados do leite, além
da fábrica de leite em pó e a construção da
Queijaria, um investimento estratégico para
nosso crescimento”.  

Atualmente a demanda interna de queijos no
Brasil é consideravelmente maior do que a
oferta por produtores locais, com o mercado
nacional em crescimento. O consumo do
produto no País, por exemplo, é de pouco mais
de cinco quilos per capita, bem abaixo dos 37
quilos da Alemanha e menos da metade do
que os vizinhos Uruguai e Argentina, que têm
um consumo de 11 quilos por ano por pessoa.

Com o projeto da Queijaria, a projeção é que a
produção da Unium represente 1,87% do
consumo de queijos no Brasil projetado para
2024. Serão produzidos inicialmente queijos
tipo muçarela, prato, cheddar e massa de
queijo, além de soro em pó e manteiga. Ao
todo, os 600 mil litros de leite por dia que
serão destinados para a produção dos
derivados devem totalizar 35 mil toneladas de
produtos por ano.

"Um modelo vencedor que resulta em
investimentos importantes como esse da
Unium. Além de gerar emprego e renda, essa
nova indústria ajuda a manter os Produtores
no campo com a oferta de oportunidades de
negócio agregando valor a sua produção”,
finalizou.
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(COMUNICAÇÃO CAPAL)

ACONTECEU
Pré-assembleias aconteceram em todas as unidades da Cooperativa
Encontros são preparatórios para a Assembleia Geral Ordinária que acontecerá no dia 25 de
fevereiro

A semana foi marcada com a realização das
pré-assembleias em todas as unidades da
Capal. Os encontros são preparatórios para a
Assembleia Geral Ordinária (AGO), que
acontecerá no dia 25 de fevereiro, e têm como
objetivo aproximar os associados da
Cooperativa pois, além dos números gerais, o
produtor também tem acesso às informações
relativas à sua região.

A primeira apresentação aconteceu na matriz
em Arapoti, na segunda-feira (13), com a
participação de cerca de 60 associados. Na
última terça-feira (14), foi a vez das unidades
de Taquarivaí, Fartura, Itararé, Curiúva,
Carlópolis, Taquarituba, Joaquim Távora e
Ibaiti. As últimas apresentações foram nas
unidades de Santana do Itararé e Wenceslau
Braz na tarde de quarta-feira (15). 

As pré-assembleias também asseguram que
os processos de decisão da Cooperativa
sejam democráticos e ajudam na construção
de um futuro favorável para todos. 

“É importante a participação para ficarmos
sabendo dos investimentos e do que está
acontecendo dentro da nossa unidade e das
outras também. E também não adianta os
associados não participarem e depois
reclamarem das taxas”, disse o associado
Claudio Hiroshi Suda, de Taquarivaí. 

Para Marcelo Teixeira, associado de
Carlópolis, a pré-assembleia é o momento de
o associado observar como está a vida da
Capal. “A Cooperativa é transparente, tem
resultados melhores e isso soma muito”. 

“Pudemos conhecer os projetos e os números.
Mais transparente que isso é impossível.
Vemos uma expectativa bastante receosa para
este ano, mas imagino que será superado
como sempre”, ressaltou o cooperado Silvio
Garcia, de Joaquim Távora. 

Pré-assembleias realizadas nas unidades nesta semana

"Cooperar é o mais vital valor da ética que 
realiza a prosperidade. Onde tem uma boa 
cooperativa todos progridem. Não apenas 
os cooperados, mas todos os demais empre- 
endedores e a sociedade daquela cidade"

ESPAÇO COOP

José Luiz Tejon



17 DE FEVEREIRO DE 2023 • EDIÇÃO  07

Os animais selecionados para o Circuito
Nacional da Raça Holandesa, considerado o
maior prêmio da raça holandesa, título que
elege a melhor vaca do Brasil, conquistaram
títulos de campeãs e reservadas campeãs nas
exposições regionais. 

A vaca Ruivinha da Chácara das Paineiras, de
Arapoti (PR), foi eleita a grande campeã. O
animal pertence à família de Pedro Elgersma,
associado da Capal. Além dele, outros
associados da Cooperativa receberam
premiações em diversas categorias. 

A matéria completa com todos os
resultados será publicada no Capal
Notícias – edição do dia 24 de fevereiro. Resultado final foi divulgado na última semana

ACONTECEU
Associados são premiados em Circuito Nacional da Raça Holandesa
A Associação Brasileira de Criadores de Bovinos da Raça Holandesa (ABCBRH) divulgou, na última
semana, o resultado do Circuito Nacional da Raça Holandesa referente ao ano 2022.
Ao todo, dez exposições que aconteceram nos estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do
Sul e Minas Gerais naquele ano se qualificaram habilitando os criadores e expositores a participar
da competição de âmbito nacional.

A Capal vai fornecer 
transporte para seus 
cooperados.

Converse com os 
técnicos da sua 
Unidade e reserve a
sua vaga.



17 DE FEVEREIRO DE 2023 • EDIÇÃO  07

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA

O Presidente do Conselho de Administração
da CAPAL COOPERATIVA
AGROINDUSTRIAL, no uso das atribuições
que lhe confere o Artigo 24 do Estatuto
Social, convoca os Senhores Cooperados,
cujo número nesta data é de 3.612 (três mil
seiscentos e doze), para se reunirem em
Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada
em 25 de fevereiro de 2023, no Salão da
Associação Recreativa dos Funcionários da
Capal – ASFUCA, situado na Rua Saladino
de Castro nº 1.710, Centro, nesta Cidade de
Arapoti, Estado do Paraná, em 1ª
Convocação, às 08h, com a presença de 2/3
(dois terços) dos associados, em 2ª
Convocação às 09h, sendo o quorum
metade mais 1 (um) dos associados, ou
ainda em 3ª e última Convocação, às 10h,
com o quorum mínimo de 10 (dez)
associados para deliberar sobre a seguinte
ORDEM DO DIA:

Erik Bosch 
Diretor Presidente do Conselho de Administração

1) Prestação de Contas dos Órgãos de Administração, 
abrangendo:
   a) Relatório da Gestão; 
   b) Balanço Geral;
   c) Demonstrativo das Sobras Apuradas;
   d) Parecer da Auditoria Externa;
   e) Parecer do Conselho Fiscal;
2) Destinação das Sobras Apuradas;
3) Orçamento para 2023;
4) Fixação da taxa para Fundação ABC;
5) Retificação da taxa DAT;
6) Eleição dos membros do Conselho Fiscal;
7) Proposta de devolução de capital das Indústrias 
Lácteas para cooperados acima de 65 anos;
8) Autorização para a Cooperativa obter créditos de 
qualquer natureza e valor, para onerar bens móveis 
ou imóveis e prestar fiança, em operações próprias e 
de terceiros;
9)Autorização para a Diretoria Executiva realizar 
operações no âmbito da Intercooperação;
10) Limite para operações de crédito;
11) Encerramento.

Arapoti PR, 06 de fevereiro de 2023.



INFORMAÇÕES DE MERCADO

PARANÁ

SÃO PAULO

17 DE FEVEREIRO DE 2023 • EDIÇÃO 07



LEITE

BOI GORDO

MERCADO DO LEITE

• Leite UHT: Empresas atuantes no mercado de
UHT relataram uma semana de baixa demanda e
muita especulação - com poucas negociações
concretizadas de fato. Nesse cenário, a média
de preços para a categoria passou por novo
recuo;

INFORMAÇÕES DE MERCADO
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• Leites em pó: A demanda pelos leites em pó
segue morna, entretanto os produtos da
categoria apresentam maior firmeza nos preços,
se comparado aos demais derivados. A elevação
dó dólar na última semana aumentou o preço do
produto importado - colaborando para maior
sustentação aos valores praticados no mercado
interno.• Muçarela: A muçarela também teve uma

semana de negociações travadas. Grande parte
dos relatos foram de recuo de preços e, mesmo
assim, a semana fechou com volume vendido
abaixo do projetado;



INFORMAÇÕES DE MERCADO
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SOJA

Na CBOT os contratos futuros do complexo
fecharam em alta no grão e no óleo e mistos no
farelo nesta quinta-feira. Boa parte da
recuperação na parte final da sessão se deu
por arranjos técnicos, mas informações de que
a safra da Argentina pode ser ainda menor do
que o esperado por conta do clima seco o que
ajudou a sustentar as cotações. As
temperaturas acima da média seguem
prejudicando o desenvolvimento das lavouras
da Argentina e segundo a Bolsa de Cereais de
Buenos Aires nos últimos sete dias o calor e a 

falta de chuvas afetaram as plantas, que
estão em grande parte das áreas em estágios
críticos para a definição da produtividade.
Mercado interno manteve poucas ofertas
com as cotações oscilando entre estáveis a
levemente mais altas onde os principais
referenciais de formação dos preços
oscilarão em direções opostas, gerando
negócios pontuais nos melhores momentos
do dia. 

MILHO

Na CBOT pouca oscilação durante o dia com
cotações estáveis a ligeiramente mais fracas.
As exportações semanais norte-americana
foram decepcionantes e clima na Argentina
apontando para algumas chuvas dispersas,
enquanto as temperaturas são estimadas acima
do normal deram o tom para o mercado. A Bolsa
de Cereales reportou queda nas condições de
lavoura novamente para esta semana com
apenas 11% das áreas boas e excelentes contra
20% da semana anterior. Dificuldades de carre- 

TRIGO
Comportamentos distintos durante o pregão
desta quinta-feira nas Bolsas de Chicago e
Kansas, em Chicago encerrou a sessão com
perdas de 0,55% e em Kansas encerrou com
ganhos de 0,44%. O cenário fundamental segue
baixista considerando a ampla oferta de trigo
na região do Mar Negro, a projeção de safra
recorde na Austrália, os maiores estoques de
trigo soft da União Europeia e a maior área
plantada na França. Ainda assim as exportações
francesas devem diminuir, devido à competição
da Rússia e da Ucrânia por mercados do Norte
da África. De qualquer maneira, os volumes

disponíveis no cenário exportador são
suficientes para sustentar a pressão de queda
para as cotações, as fracas vendas semanais
dos Estados Unidos completam o quadro
baixista. Mercado interno com as duas pontas
mostrando pouca flexibilidade nos preços
pretendidos com isso os negócios seguem
sendo pontuais. Com a safra de verão se
aproximando, existe a possibilidade de vendas
para abrir espaço nos armazéns e se a opção for
pela negociação dos grãos de verão o trigo
ficará em segundo plano. 

gamento de navios no Mar Negro com milho de
origem ucrâniana poderá ser um indicador de
suporte nos próximos dias. Mercado interno
com negócios pontuais e pouca variação nos
preços. Fretes em alta, colheita de soja
avançando, plantio de safrinha com forte atraso
em todos os estados e estoques de passagem
no Brasil nos níveis mais baixos desde 2016 é o
conjunto de fatores que o mercado deve ficar
atento.
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DÓLAR

O dólar comercial encerrou a sessão de quinta-feira com queda de 0,19%, sendo negociado a R$
5,2090 para venda. A moeda sofreu volatilidade durante grande parte da sessão refletindo as
incertezas políticas e fiscais domésticas, além do temor que o Federal Reserve (banco central
norte-americano) prolongue a manutenção da taxa de juros. Durante o dia, a moeda norte-
americana oscilou entre a mínima de R$ 5,1970 e a máxima de R$ 5,2600.

siga-nos nas redes sociais!
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CAFÉ

O mercado mantém suporte na incerteza em
relação à oferta global do produto ao mesmo
tempo que a expectativa de demanda aquecida
com a queda da inflação e taxas de juros em
importantes polos consumidores, sobretudo nos
Estados Unidos e Europa principais destinos do
café brasileiro. Além desses fatores, a análise
do site internacional Barchart destacou o
volume de café verde nos Estados Unidos
divulgados recentemente pela Green Coffee
Association. "Os estoques de café verde dos

SUÍNOS

Mercado brasileiro apresentou preços estáveis
no decorrer da semana tanto no suíno vivo
como dos principais cortes do atacado. O
ambiente de negócios evoluiu dentro da
normalidade, contudo, há maior disputa nas
tratativas com frigoríficos na defensiva, natural
após as altas consistentes registradas ao longo
das últimas semanas. O consumo na ponta final
tende a perder força até o fechamento do mês
acompanhando o processo de descapitalização
das famílias, o que pode afetar a reposição
entre atacado e varejo. Seguem as sinalizações

de que a oferta de animais está ajustada frente
a demanda existente no mercado e que o peso
médio está reduzido, fatores que devem
favorecer a sustentação de preços no curto
prazo. Alguns pontos merecem atenção para as
próximas semanas, sendo: o ganho de
atratividade da carne de frango frente a suína, o
alto de custo de produção e o rimo da
exportação brasileira de carne suína que pode
ser impactada pela atuação mais fraca da
China. 

EUA em janeiro caíram 1,8% para 6,265 milhões
de sacas. Além disso, os estoques de café
arábica da ICE caíram para 844.914 sacas o
menor nível em 5 semanas", afirma. As chuvas
no Brasil também seguem no radar do mercado,
já que há a preocupação com os tratos culturais
nas principais áreas de produção do país.
Segundo a Fundação Procafé, no mês passado
a chuva ficou acima da média esperada em
todas as áreas. 

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

