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nesta edição

Em meio às adversidades enfrentadas pelo
setor do agronegócio, o ano de 2022
representa uma conquista exponencial no
histórico de 63 anos da Capal Cooperativa
Agroindustrial. A cooperativa, com sede em
Arapoti/PR, registra faturamento recorde de
4,3 bilhões no exercício de 2022, um avanço
de 32% em relação à receita bruta do ano
anterior, que foi de R$ 3,2 bi. 

O balanço financeiro mostra que o resultado
líquido também é o maior já conquistado pela
cooperativa: R$ 231 milhões. No comparativo
com o ano de 2021, o valor atual fixa um
crescimento de 33%. 

O presidente do Conselho de Administração da
Capal, Erik Bosch, aponta as consequências da
pandemia e os efeitos da guerra que
ocasionaram a ruptura de fornecimento de
insumos como alguns desafios do ano passado
e que foram revertidos pelo bom preparo da
cooperativa. 

Nesta edição
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Capal apresenta faturamento recorde de R$ 4,3 bilhões em 2022

Receita bruta da cooperativa teve crescimento de 32% em relação 
ao exercício de 2021; resultado líquido soma R$ 231 milhões

Capal apresentou recorde no seu
faturamento em 2022 com um crescimento
de 32%. Veja ainda como foi a participação
da Cooperativa no Show Tecnológico e as
atualizações do Mercado de Leite e Grãos.
A foto da capa é do cooperado Celso
Dognani Neto de Taquarituba. Boa leitura!

Desempenho consolidado pela Capal foi apresentado na AGO

“Estamos muito orgulhosos do resultado deste
ano porque enfrentamos muitas dificuldades
para a tomada de decisões no decorrer de
2022. Mas a Capal se provou bem preparada,
e vencemos o nosso maior medo, que era a
escassez de insumos para os nossos
agricultores e pecuaristas. No fim, só temos a
agradecer a todos pela eficiência e confiança,
finalizamos o ano com faturamento recorde, o
que comprova que o cooperativismo é uma
união de forças bem estruturada para os
desafios que acometem o agronegócio”,
declara. 



Diretores e Membros do Conselho de Administração na AGO

O prefeito de Arapoti, Irani Barros, elogia a
iniciativa da administração de reunir os seus
associados para repassar o balanço completo
das conquistas e projeções da cooperativa.
“Quando eu venho para uma assembleia como
essa, onde os números são colocados com
transparência, ficamos sonhando que, um dia,
este mesmo exemplo seja replicado no setor
público. Durante a minha gestão, tivemos
diversas conversas com a diretoria da
cooperativa e somos muito parceiros da
Capal, que tanto eu quanto a comunidade
reconhecemos que é a empresa mais
importante de Arapoti”, comenta o prefeito.

Leonardo Boesche, superintendente do
Sescoop e representante da Ocepar no
evento, avalia que a Capal está em uma fase
de avanço no desenvolvimento, com a
agroindustrialização, diversificação e
agregação de valor aos seus produtos
próprios como forma de trazer recursos aos
seus cooperados. “O nosso princípio é de que
onde tem cooperativa, há desenvolvimento
por conta do investimento aplicado
localmente. A gente observa isso muito bem
em Arapoti, porque hoje a Capal é uma das
nossas referências em termos de cooperativa
que se dedica à questão local, e isso faz uma
enorme diferença para todos da comunidade.
Ainda, na questão de demonstração dos
resultados e transparência, aqui temos uma
aula de gestão”, ressalta. 
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(COMUNICAÇÃO CAPAL)

A Capal também obteve expansão na área
geral assistida, totalizando 179.853 mil
hectares, um incremento de 6% em
comparação ao ano anterior. Atualmente, a
cooperativa contabiliza 3.617 cooperados, que
são atendidos por 21 unidades distribuídas em
13 municípios dos Campos Gerais, Norte
Pioneiro do Paraná e do sudoeste do estado
de São Paulo. 

O presidente executivo, Adilson Roberto Fuga,
atribui o expressivo crescimento da Capal em
2022 a um conjunto de fatores, que são os
investimentos que a cooperativa vem fazendo
ao longo dos anos aliado ao aumento
substancial do valor das commodities. Fuga
compartilha as projeções e expectativas para
2023. “Este será um ano bastante desafiador
porque estamos vivendo um novo patamar de
preços, e certamente isso vai impactar no
balanço da cooperativa. Mas em relação a
investimentos, a Capal não para. Daremos
prosseguimento ao nosso programa de
investimentos para diversas unidades que
estão se preparando para novos saltos daqui
pra frente.”

Solenidade com cooperados

O desempenho consolidado da Capal em 2022
foi apresentado aos cooperados durante a
Assembleia Geral Ordinária (AGO), realizada
na Associação dos Funcionários da Capal
(Asfuca) no último sábado, dia 25. A
solenidade reuniu diversos convidados, entre
eles cooperados, o núcleo de diretoria da
cooperativa e autoridades locais. Todas as
pautas em votação foram aprovadas por
unanimidade pelos cooperados presentes. 

O produtor Johannes Bosch é associado da
Capal há 50 anos e já foi membro da diretoria.
Ele conta que sempre participou das
assembleias e destaca a importância de estar
sempre presente. “Eu nunca perdi uma sequer
porque acho muito importante ver todos esses
dados, afinal de contas, precisamos saber o
que está acontecendo, quais são os planos
para o futuro e a assembleia é o lugar para
isso. Hoje em dia tudo é repassado com muita
transparência”, comenta. 
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(FONTE: OCB)

MANEJO
Setor produtivo se une contra praga que 
devasta até 70% da lavoura infestada
Objetivo é orientar agricultores sobre as boas práticas de 
manejo que reduzem a proliferação da cigarrinha-do-milho

Cooperativas, sindicatos rurais e órgãos de
governos lançaram nesta semana a campanha
“Paraná contra a cigarrinha-do-milho”. A
proliferação da cigarrinha-do-milho é uma
preocupação crescente entre os produtores
do cereal no Paraná. O inseto é vetor de
doenças vasculares e sistêmicas que causam
o chamado enfezamento da planta, problema
capaz de reduzir em mais de 70% a produção
de grãos nos cultivares suscetíveis. 

A campanha de orientação aos produtores é
uma realização conjunta do Sistema Ocepar
(Ocepar, Fecoopar e Sescoop/PR), Sistema
FAEP/SENAR-PR, Agência de Defesa
Agropecuária do Paraná (Adapar) IDR-PR
(Instituto de Desenvolvimento Rural do
Paraná), órgãos ligados à Secretaria da
Agricultura e Abastecimento e Agricultura do
Paraná (Seab), e a Embrapa (Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária). O
objetivo é alertar o produtor rural para a
crescente presença desse inseto nas lavouras
do Paraná e orientar sobre as boas práticas de
manejo para reduzir os problemas causados
pela infestação da praga.

Proliferação da cigarrinha-do-milho é 
considerada um desafio fitossanitário

Desde 2015, populações de cigarrinha-do-
milho estão se deslocando e sendo
registradas na Bahia, Goiás, Minas Gerais e
São Paulo. A partir de 2019, Paraná, Santa
Catarina e Rio Grande do Sul também
passaram a ser afetados. 

Atualmente, a proliferação da cigarrinha-do-
milho e a ocorrência de enfezamentos dos
cultivos é considerada um desafio
fitossanitário para a cadeia produtiva do
cereal. 

A cigarrinha pode se tornar vetor de três
doenças sistêmicas que atacam o milho: o
enfezamento pálido, o enfezamento vermelho
e à risca do milho ou milho raiado fino. 

A cigarrinha-do-milho (Dalbulus maidis) adulta
mede de 3,7 a 4,3 mm de comprimento, com
fêmeas geralmente maiores que machos. Tem
coloração palha com manchas negras no
abdômen e duas manchas negras na cabeça,
similares a olhos escuros. Vivem em colônias
no cartucho e folhas jovens do milho. Sugam a
seiva das plantas. 

O ciclo de vida da cigarrinha, de ovo a adulto,
é em torno de 45 dias. Sob condições
favoráveis de temperatura, 26 e 32 ºC, o ciclo
pode ser completado em 24 dias. Na fase
adulta as fêmeas podem depositar cerca de 14
ovos/dia, totalizando em média, 611 ovos
durante seu ciclo.

Foto: Dekalb
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O Cooperativismo é democrático na sua essência, aglutinador na sua forma de 
funcionar. Portanto, ele não só promove o desenvolvimento, como também a 
distribuição de oportunidades. É isso que me motiva. Em relação às cooperativas 
agropecuárias, precisamos ficar atentos ao Plano Safra, para que elas possam ter 
os recursos necessários para a garantia de suas atividades. 

COOPERATIVISMO
“O cooperativismo é nossa alternativa”, diz Arnaldo Jardim

O deputado Arnaldo Jardim assumiu, no dia 16 de fevereiro, a presidência da Frente Parlamentar
do Cooperativismo (Frencoop) para o período 2023/2027. Para ele, o modelo de negócios
preconizado pelo movimento é a melhor alternativa para que o Brasil possa retomar o crescimento
de forma sustentável e equilibrada.

"É uma honra imensa poder a assumir a presidência da Frencoop, um sonho realizado. Estou muito
orgulhoso, animado e espero estar à altura dessa responsabilidade, até porque, a frente sempre
foi muito bem dirigida. Em entrevista ao Sistema OCB, o parlamentar falou sobre as perspectivas
para as cooperativas agropecuárias. 

Para ele, o modelo de negócios preconizado pelo movimento é a melhor 
alternativa para que o Brasil possa retomar o crescimento

Arnaldo Jardim 

(FONTE: OCB)

ACONTECEU
Cooperados comemoram recebimento das sobras

Na Unidade Operacional de Wenceslau Braz, os técnicos estão entregando
cheques simbólicos aos associados para marcar a distribuição das sobras do ano
de 2022. O valor foi depositado na conta dos cooperados no dia 28 de fevereiro.

Associado Ciro Takii 
(ao centro)

Associado Vicente
Almendanha (à dir.)

Associado Junior SabaterAssociado Nelson Rita
dos Santos Associado Paulo Roberto

Campos

https://paranacooperativo.coop.br/ppc/index.php/sistema-ocepar/comunicacao/2011-12-07-11-06-29/ultimas-noticias/145354-frencoop-o-cooperativismo-e-nossa-alternativa-diz-arnaldo-jardim
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AVISO
Ração Capal para suínos com ivermectina

No período de 13 a 24 de março, as rações BL
(ração lactação), BG (ração gestação), LAC 30
(lactação), serão produzidas com adição de
Ivermectina, para controle de parasitas
internos e externos das matrizes suínas. O
tratamento com ração deverá ser realizado
por no mínimo 7 dias. Os animais tratados só
podem ser abatidos 5 dias após o final do
tratamento. 

AVISO

Informamos que foi identificado um foco de RAIVA no município de Arapoti. Pedimos atenção
na vacinação contra raiva e reforço, principalmente nos seguintes bairros: Rincão, todas as
Lombas, Tigrinho, Capão Bonito, Quizot, Gleba - A, Gleba - B, Gleba - C e Km - 44, Cerrado
das Cinzas, Cerro do Leão, Lagoa e Invernadinha. Lembrando que a RAIVA NÃO TEM CURA, a
única forma de evitar é a prevenção. 

Realizar a vacinação contra raiva nas espécies bovinas, equinas, suínas, ovinas, cães,
gatos e demais animais mamíferos da propriedade;

Realizar a vacinação em animais com idade superior a 03 meses;

Em animais que serão vacinados pela primeira vez, repetir a dose após 30 dias;

Animais já vacinados, não é necessário repetir a dose;

Vacinação contra a raiva em Arapoti 

Orientações sobre raiva ao produtor

ATENÇÃO

TEMOS A VACINA À VENDA NA LOJA AGROPECUÁRIA CAPAL

Em caso de algum animal doente ou mortalidade na propriedade, comunicar a Adapar no
seguinte endereço: Adapar – Rua Abrão Antonio, 361 - Centro – Arapoti-PR. Fone e
whatsapp: (43) 3557- 6630;

Não entrar em contato com animais doentes ou mortos;
Em caso de mordedura de animais, por morcego, comunicar a Adapar.

AGÊNCIA DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ - ADAPAR

ATENÇÃO

Foram identificados boletos falsos
utilizando o nome da Capal. Informamos
que os boletos emitidos pela Cooperativa
sempre serão via Sicredi. Na dúvida não
faça o pagamento e entre em contato
conosco imediatamente.  

Boletos falsos



A 26º edição do Show Tecnológico de Verão
aconteceu nos dias 1 e 2 de março no CDE em
Ponta Grossa. Com a expectativa de reunir
mais de 5 mil pessoas, em sua grande maioria
produtores e assistentes técnicos, o evento
contou com mais de 66 empresas do agro,
apresentando novidades e lançamentos no
manejo das lavouras de verão, principalmente
para soja, milho e feijão.

Considerado um evento técnico, onde o
visitante busca informações de qualidade para
o seu dia a dia no campo, o Show Tecnológico
Verão recebeu produtores do Paraná, Santa
Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo.

“Aqui nós apresentamos conhecimento e
inovação e esse é um momento onde os
cooperados, parceiros e agrônomos têm a
oportunidade de se encontrar e trocar
conhecimentos. A Fundação ABC sempre está
em contato com o produtor, mostrando
assuntos relevantes para a safra e orientando
na tomada de decisões. Agrademos a
importância da Capal estar junto conosco e
participando do evento juntamente com os
seus cooperados”, destacou Luis Henrique
Penckowski, gerente técnico de pesquisa da
Fundação ABC. 
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SHOW TECNOLÓGICO
Capal e associados marcam presença no 26º Show Tecnológico de Verão

Considerado um dos maiores realizados no país, o Show Tecnológico
oferece informações de qualidade para o dia a dia do produtor no campo

A Capal participou do evento onde no seu
estande ofereceu a degustação da linha
premium do Café Grená e apresentou os
tratamentos realizados dentro da unidade de
tratamento de sementes (UBS) de Wenceslau
Braz.
 
O produtor agrícola Leandro Messias Camargo
é associado da Capal há oito anos e veio de
Curiúva para participar do evento. “É a
terceira vez que estou participando do show e
acho importante porque temos que procurar
inovações e correr atrás de conhecimento,
sempre buscando melhorar”, ressaltou. 

Os irmãos Vitor Damasio de Almeida e Laura
Damasio de Almeida atuam com agricultura e
leite na cidade de Paranapanema. Eles são
associados da Capal há cinco anos e
participaram do show pela primeira vez.
“Gostei, bastante, pois tem boas palestras e
informações que só encontrei aqui. Essa é
uma vantagem, além da oportunidade de
relacionamento com as outras partes da
cadeia do agro, como os fornecedores, por
exemplo”, disse Vitor. 

(COMUNICAÇÃO CAPAL)

Capal ofereceu a 
degustação da linha 

premium do Café Grená

Evento contou com
mais de 66 empresas
do agro



INFORMAÇÕES DE MERCADO

PARANÁ

SÃO PAULO
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LEITE

MERCADO DO LEITE

INFORMAÇÕES DE MERCADO
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• Leites em pó: Ao contrário do observado para
UHT e Muçarela, os leites em pó apresentaram
maior firmeza nos preços deste mês. Nas
últimas semanas, as empresas relataram
negociações estáveis para os produtos da
categoria;

• Muçarela: Assim como observado para o UHT,
os queijos também enfrentaram um mercado
menos comprador neste mês. Nas semanas de
fevereiro, as cotações para os produtos
passaram por consecutivas baixas e o ritmo de
vendas ainda não retornou ao patamar ideal;

• Mercado Spot: Com uma demanda
enfraquecida pelos derivados lácteos e preços
de vendas (da indústria ao varejo) apresentando
consecutivas quedas, as cotações para o leite
no mercado spot apresentaram novas baixas; •
Nesse cenário de menor giro de vendas das
indústrias, a procura pelo leite matéria-prima
diminuiu, acarretando em menor volume
negociado para esta quinzena.

• Requeijão cremoso: Frente ao aumento do
custo da gordura como matéria-prima, as
empresas fabricantes de requeijão cremoso
propuseram elevação nos preços para este mês 

• Leite condensado: O leite condensado
também esbarrou em uma demanda mais
retraída neste mês, o que provocou recuo no
preço médio praticado pelas indústrias;
• Queijo minas frescal: Para o Queijo Minas
Frescal, grande parte das empresas consultadas
relatam demanda estável para a categoria, mas
a tendência baixista de preços também
impactou as cotações do produto.

de fevereiro. Entretanto, os relatos foram de
demanda fria e menor giro de vendas para os
produtos da categoria;

• UHT: Após a forte elevação nos preços em
janeiro, o mercado de UHT viu sua demanda se
retrair e as vendas travaram nas últimas
semanas. Nesse cenário, os preços voltaram a
recuar e o volume de vendas no mês ficou
abaixo do esperado pelas indústrias;

SUÍNOS

Mercado brasileiro registrou ligeiro movimento
de quedas no dia tanto do suíno vivo como da
carcaça. Os frigoríficos seguem adotando
postura retraída nas negociações avaliando
bom posicionamento de estoque e que o
escoamento da carne ainda não avança de
maneira satisfatória. A expectativa é que o
consumo avance na ponta final na próxima
semana com as famílias capitalizadas devido a
entrada de salários na economia. O ponto de
atenção é que os cortes bovinos estão em
queda no mercado brasileiro fator que pode
impactar a carne suína. Os suinocultores
sinalizam que não há excedente de oferta de
animais no mercado e que o peso médio conti-

nua reduzido o que pode garantir sustentação
de preços nos próximos dias. O
custo da nutrição animal ainda é uma das
grandes preocupações do setor. O avanço da
colheita e a logística da soja podem estressar o
quadro do milho nas próximas semanas. Outra
variável a ser acompanhada é o ritmo da
exportação de carne suína brasileira em
desaceleração se comparada aos últimos
meses. 



BOI GORDO

INFORMAÇÕES DE MERCADO
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A suspensão das exportações brasileiras de
carne bovina para a China desde 23 de
fevereiro por causa de um acordo entre o
Brasil e o país asiático quando casos de
doença da vaca louca são detectados no
rebanho nacional reduziu as vendas no
mercado interno, pressionando para baixo as
cotações do gado de corte.
 
Em 28 de fevereiro, o Índice CEPEA/B3 de boi
gordo (SP) fechou em R$ 267,95 (US$ 51,32)
por arroba (15 kg), uma queda expressiva de
7,2% em relação a 31 de janeiro. É importante
destacar que, até o dia 22 de fevereiro, antes
da proibição, esse índice havia subido 3,74%
em fevereiro.
 
Como o mal da vaca louca é uma doença
degenerativa – sem risco para o rebanho
brasileiro ou para a saúde dos consumidores
de carne bovina –, esse acordo está gerando
debate entre os agentes do setor pecuário,
uma vez que tem efeitos severos na pecuária
nacional. Além disso, o status do Brasil para a
doença da vaca louca é de risco
insignificante, de acordo com a Organização
Mundial de Saúde Animal.

Levando em consideração que a China é o
principal destino da carne bovina brasileira, a
atual proibição levará os frigoríficos nacionais
a estocar a carne que seria enviada à China
ou a vendê-la no mercado interno, enquanto
os pecuaristas tendem a manter seus animais.
Ambos os fatores levam a custos mais
elevados. Alguns dos agentes do setor
ouvidos pelo Cepea esperam que os
embarques para a China sejam retomados em
breve.
 
Preços médios mensais 

Apesar do atual cenário incerto e das
recentes desvalorizações do boi gordo, a
média mensal do Índice CEPEA/B3 fechou em
fevereiro em R$ 289,72/arroba, 1,31% superior
à de janeiro, mas 16,1% inferior à registrada
em fev/22, em termos reais (valores
deflacionados pelo IGP-DI). Mesmo antes da
confirmação do caso da vaca louca, os preços
vinham sendo sustentados pela menor oferta,
devido às boas condições atuais das
pastagens.
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SOJA

Na CBOT os contratos futuros do complexo
fecharam em alta no grão e óleo e mistos no
farelo nesta quinta-feira. Em sessão volátil o
mercado reagiu e se firmou no território
positivo estendendo os ganhos de quarta-feira.
Conforme a Agência Dow Jones o prêmio de
risco voltou ao mercado com dúvidas se a
Rússia vai renovar o acordo para o corredor de
grãos no Mar Negro pois se não for renovado
pode dificultar o acesso aos fertilizantes
russos. Rumores de compras por parte da
China também influenciam positivamente.
Mercado interno com poucos negócios
registrados apesar da alta em Chicago e no
Dólar. Mesmo com os principais referenciais de 

formação de preço voltando a subir os
prêmios negativos seguram as cotações pelo
avanço na colheita e pelo tamanho da oferta
de soja no Brasil. Em termos fundamentais, a
seca na Argentina segura maiores quedas na
CBOT trazendo expectativas de novos cortes
da produção mas os fundamentos apontam
para novas quedas nas cotações em Chicago
com os dados mostrando uma produção
mundial maior do grão em relação aos três
últimos anos com o destaque da oferta
brasileira. 

MILHO

Na CBOT mercado sem força na exportação
norte-americana semanal com as vendas
ficando bem abaixo da expectativa do mercado.
Os prêmios subindo para milho brasileiro devido
a dificuldade de interesse de venda poderá
gerar alguma demanda para milho norte-
americano. Discussão sobre o corredor de
exportação da Ucrânia continua e tem data para
18/março para conclusão. Bolsa de Buenos
Aires manteve a projeção de produção de milho
em 41 milhões de tons apesar das altas
temperaturas e chuvas limitadas no país. Rela-

TRIGO

Mais uma sessão de alta nas Bolsas norte-
americanas de Chicago e Kansas nesta quinta-
feira com o mercado encontrando suporte
altista num movimento de compras técnicas
após a forte queda acumulada nas últimas
sessões. Pesou positivamente um aumento dos
prêmios de risco à medida que se aproxima o
fim do acordo para o corredor de grãos no Mar
Negro onde ainda que a expectativa seja de
renovação agentes do mercado já trabalham
com a possibilidade de um término definitivo.
Traders veem uma eventual saída russa do
acordo como um potencial sinal de aperto na
oferta global de fertilizantes. A Rússia vem
acusando o ocidente de sabotar o acordo

para manter os preços elevados e na quarta-
feira os russos se pronunciaram dizendo que só
aceitariam a extensão caso os interesses dos
seus produtores fossem levados em conta.
Mercado interno sem negócios com a safra
verão seguindo em plena colheita o que deixa as
negociações com trigo em segundo plano. A
grande demanda por caminhões eleva o preço
do frete e também contribui para a redução do
interesse por aquisições com embarques
durante esse mês de março e os moinhos se
anteciparam a esse movimento e alongaram os
estoques.

Relatório do USDA da próxima semana deverá
trazer novos cortes para a Argentina porém
ainda distantes dos números das Bolsas
argentinas. Mercado interno sem negócios
reportados. Aumentou um pouco a intenção de
venda de soja e diminuiu a de milho no últimos
dias com mercado de porto apenas olhando
para safrinha. Chuvas para o Paraná e Paraguai
previstas para semana que vem com isso a
colheita vai  avançando de forma lenta.
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DÓLAR

O dólar comercial encerrou a sessão em alta de 0,25% sendo negociado a R$ 5,2050 para venda. A
moeda ainda reflete os ruídos que envolvem a Petrobras e os temores sobre os próximos passos do
Federal Reserve (banco central norte-americano) e a persistente inflação global. Durante o dia a
moeda norte-americana oscilou entre a mínima de R$ 5,1820 e a máxima de R$ 5,2290.
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CAFÉ

Depois de abrir o dia tentando avançar na Bolsa
de Nova York (ICE Future US) o mercado futuro
do café arábica encerrou a quinta-feira com
mais um dia de desvalorização. Segundo análise
do site internacional Barchart, o mercado teve
um dia de baixa com pressão nos números de
exportação de Honduras. O Instituto
Hondurenho do Café informou que as
exportações de café em fevereiro aumentaram
32%. Já no Brasil o setor ainda absorve os
dados de exportações reportados pela Secex
com 42% a menos que fevereiro de 2022. Além,

disso no mercado interno a ABIC registrou
queda de 1,01% no consumo da bebida. “A
diminuição das preocupações com inundações
no Brasil é negativa para os preços do café pois
deve permitir que os agricultores de Minas
Gerais, a maior região produtora de arábica do
Brasil, voltem aos cafezais para aplicar
fertilizantes e pesticidas", acrescenta análise do
Barchart.
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