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nesta edição
Encontro de Suinocultores acontece na próxima
semana, dentro da programação da Expoleite
Arapoti! A foto de capa retrata edição anterior do
evento. Saiba mais sobre o encontro no Capal
Notícias desta semana, que ainda conta como
foram as ações do Dia de Cooperar em unidades
da Capal. Também em pauta, a programação da
Expoleite com uma novidade - o Dia da Família,
com feira de artesanato e de hortifruti!

Entre as atividades que compõem a
programação da Expoleite 2022, tradicional
feira agropecuária promovida pela cooperativa
Capal Cooperativa Agroindustrial, está o
retorno do aguardado Encontro de
Suinocultores. 

Em sua 5ª edição, o evento exclusivo para
cooperados retorna ao formato presencial no
dia 14 de julho, a partir das 13h30, no Parque
de Exposições Capal,  e convida os
suinocultores para uma dinâmica com
palestras informativas, troca de experiências
no campo e demonstração de cortes de carne
suína.

“Sabemos que os encontros presenciais são
muito mais produtivos porque tem o calor
humano e o contato direto. Como ficamos dois
anos sem o Encontro de Suinocultores em ra-

5º Encontro de Suinocultores da Capal 
integra a programação da Expoleite
Tradicional feira agropecuária promovida pela Capal
acontece em Arapoti/PR entre os dias 14 e 16 de julho

zão da pandemia, todos estão muito ansiosos
para retomar a atividade e fazer networking
com os colegas de trabalho”, afirma Nisley
Travaini, coordenador de Suinocultura da
Capal.
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Encontro de Suinocultores já está em 
sua 5ª edição. Evento reúne cooperados, 

equipe técnica e parceiros
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(COMUNICAÇÃO CAPAL)

Na programação do Encontro, haverá palestra
com o gerente de negócios Ton Kramer, da
Zinpro Corporation, com o tema: “Suinocultura
do futuro: estamos preparados?”. As novas
tecnologias para o setor e perspectivas para o
mercado serão os assuntos abordados.

Na sequência, quem assume o microfone é Luís
Rua, diretor de Mercados da Associação
Brasileira de Proteína Animal (ABPA). Intitulada
“As tendências e desdobramentos do mercado
mundial de suínos”, a palestra vai tratar sobre a
previsão de custos do segmento, além de uma
análise do cenário atual e o que os suinocultores
podem esperar nos próximos anos.

"Este espaço foi pensado para ser um canal
aberto onde os produtores vão entender a
dinâmica do mercado e ter consciência do

que está sendo previsto para o setor de suínos
com as informações fidedignas dos nossos
palestrantes, além de poderem tirar dúvidas e
compartilharem experiências”, comenta Travaini.

Além dos cooperados, equipe técnica da
Suinocultura, fornecedores e parceiros também
prestigiam o evento. Merece destaque a
presença e patrocínio da Alegra Foods, marca
de carne suína da Capal em intercooperação
com Castrolanda e Frísia.

O encerramento do 5º Encontro de
Suinocultores da Capal será com demonstração
de cortes especiais com o especialista José
Roberto Pozzebon e degustação preparada pelo
chef Dobis, incentivando o aumento do consumo
de carne suína. O Encontro é um evento
exclusivo para cooperados Capal.

Live de Mercado acontece nesta terça (12/07)
CONVITE

Live de análise do mercado de soja e milho

Exclusiva para produtores associados Capal 
 com Guilherme Cioccari - StoneX

Mediação: Eliel Magalhães Leandro - Diretor
Comercial - Capal

Preencha o formulário para receber o link da
live em seu e-mail, clicando no link ao lado,
digitando-o em seu navegador ou por meio do
código QR:

 12/07 - TERÇA-FEIRA

18H

shorturl.at/akno9

http://shorturl.at/akno9


"O Programa Descarte Certo foi implementado na cooperativa em 2014, o
último treinamento havia ocorrido no ano de 2017. Tendo em vista a
importância de conhecer toda a logística dos resíduos de saúde animal
coletados no Programa, foi realizado um novo treinamento entre os dias 21/06
a 23/06, com o objetivo de reforçar algumas informações importantes e
conscientizar os produtores, funcionários e técnicos de campo sobre a
importância da gestão de resíduos nas propriedades rurais. Atualmente, as
questões ambientais estão em ênfase em muitos aspectos e a destinação
correta dos resíduos gerados nas atividades agropecuárias é de extrema
importância para o produtor conseguir renovar o licenciamento ambiental da
atividade e se manter em dia com as legislações vigentes."

Ana Carla Rosgoski
Analista Ambiental

Treinamento do Programa Descarte Certo capacita cooperados e
colaboradores para a gestão de resíduos nas propriedades rurais
Nos dias 21 a 23/06, o Setor Ambiental da
Capal, em parceria com o Departamento de
Assistência Técnica, promoveu um
treinamento para cooperados e seus colabo-
radores  em Taquarituba, Taquarivaí, Itararé,
Carlópolis, Joaquim Távora, Ibaiti, Curiúva,
Wencelsau Braz, Santana do Itararé e Arapoti. 

DESTAQUE

Este foi o segundo treinamento desde a
implementação do Programa, em 2014 e teve o
objetivo de capacitar e atualizar o produtores
e os funcionários que trabalham nas
propriedades sobre a destinação correta dos
resíduos e a  legislação vigente, para que a
gestão de resíduos seja feita de maneira
responsável e efetiva. 

"Pela primeira vez participando do treinamento como técnica de campo, vejo
um assunto de grande importância para os produtores rurais, a produção de
resíduos tem aumentado consideravelmente com a intensificação na
suinocultura e por meio do programa os produtores recebem a orientação
correta para a destinação dos resíduos gerados nas granjas."
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Stella Tavares
Domingues Briquezi
Médica Veterinária -

Suinocultura

"O treinamento com o palestrante Carlos Augusto Martins Riet abordou a
diferença entre resíduos de classes A, B e E e como deve ser realizada a sua
separação em latões para a coleta e descarte correto. Foi um assunto de
grande valia, pois muitas vezes descartamos objetos e produtos em latões
não correspondentes com o seu destino, dificultando o processo de
separação futuramente realizado pela empresa. Com a destinação incorreta,
o risco de ferimentos e contaminação dos colaboradores que trabalham na
linha de separação desses materiais aumenta.  Por esse e outros motivos, é
de extrema importância separar corretamente os resíduos."

Priscila Berendsen
Colaboradora da 

Fazenda Lagoa Dourada
(Cooperado Nico

Biersteker)

Saiba mais sobre os treinamentos:



Palestra Jovens e Mulheres Cooperativistas

Clube de Bezerras - Clubinho

Prêmio Leite de Qualidade

9h30

10h30

9h

15h

14h

10h30

13h30-15h30

16h

Encontro de Suinocultores

Copa dos Apresentadores

Concurso de Silagem Fundação ABC

13h30

10h

10h30

18h

16h

14/ JUL

15/ JUL

16/ JUL

Apresentação gado Jersey

Julgamento gado PB Adulto

Palestra Marcelo de Carvalho (AgriPoint)

Julgamento gado VB jovem

Premiações e Encerramento

Julgamento gado PB Jovem

Julgamento gado VB Adulto
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Novidade - Dia da Família
na Expoleite! 

DESTAQUE

No sábado (16/07), das 10h às 17h, no Parque
de Exposições Capal haverá Feira do
Artesanato com artes em madeira, costura
criativa e muito mais, Feira do Produtor com
produtos fresquinhos, além de apresentações
artísticas de dança e teatro. Participe!

A equipe do
SigmaABC também  
estará na Expoleite
apresentando o
módulo Economia
Rural.
Cooperado(a), faça
uma visita ao stand
da Capal e confira!



Wenceslau Braz
Tarde de lazer e educativa com

foco em saúde bucal em parceria
com projeto social do Colégio

SãoTomás de Aquino. 

Fartura
Plantio de árvores
em área urbana, em
parceria com a
Prefeitura Municipal
e alunos da rede
pública de ensino

Curiúva
Restauração do parquinho
da praça Constante Borges

Joaquim Távora
Arrecadação de Leite
para o Asilo São
Vicente - 380 L
arrecadados e um
momento de
interação com os
idosos atendidos 

Santana do Itararé
Montagem de um
cantinho de leitura
na APAE, com
doação de livros e
encontro recreativo

Ações de voluntariado e responsabilidade social marcam
Dia Internacional do Cooperativismo em Unidades Capal

Pelo segundo ano consecutivo, todas as filiais
da Capal Cooperativa Agroindustrial
participam ativamente do Dia de Cooperar
(Dia C), projeto de responsabilidade social e
voluntariado que reafirma os princípios do
cooperativismo em todo o país. 

Comemorando o Dia Internacional do
Cooperativismo, no último sábado (02/07),
cinco Unidades da Cooperativa já realizaram
seus projetos em prol da comunidade.

No início do mês, a Unidade de Taquarituba
também já havia promovido uma coleta de
sangue como ação do Dia de Cooperar. As
demais ações ocorrem ao longo do mês de
julho. Confira algumas fotos dos eventos da
última semana. 

DESTAQUE
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Cinco unidades da Capal realizaram ações nesta semana. Demais unidades
estão organizando eventos que acontecem ao longo do mês



INFORMAÇÕES DE MERCADO

PARANÁ

SÃO PAULO
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INFORMAÇÕES DE MERCADO

SOJA
Na CBOT os contratos futuros do complexo
fecharam em alta no grão, farelo e óleo nesta
quinta-feira. A melhora no mercado financeiro
impulsionou as commodities com destaque para
o trigo e o petróleo. A soja estendeu o
movimento de recuperação deflagrado quarta-
feira com base em fatores técnicos e compras
de oportunidade. A previsão de clima seco nos
Estados Unidos na segunda quinzena de julho, 

MILHO

TRIGO

fase crítica para o desenvolvimento das
lavouras, ajudou a sustentar as cotações.
Mercado doméstico com a melhora das
cotações em Chicago serviu de base para os
melhores preços internos apesar da queda no
câmbio. O mercado foi puxado pelo melhor
sentimento dos players no mercado financeiro e
também impulsionado pela valorização do
petróleo no dia.

Na CBOT o pregão realizado no decorrer desta
quinta-feira foi caracterizado pela intensa alta
entre os principais contratos em vigor. O
mercado financeiro global foi marcado pela
volatilidade no decorrer da semana onde houve
uma redução das estratégias de aversão ao
risco com aporte de capitais em renda variável e
nas commodities. O que afetou negativamente
foram os estoques de etanol nos Estados
Unidos que ficaram acima das expectativas do
mercado. O clima segue como fator
preponderante para a formação de tendência

no curto prazo com as lavouras em sua etapa
chave de desenvolvimento e o “mercado de
clima” será especialmente tenso nesta
temporada considerando a necessidade de uma
safra norte-americana de boa proporção em um
ano de estoques curtos. O mercado também vai
acompanhar o relatório de oferta e demanda que
será divulgado pelo USDA na próxima terça-feira
(12/07). Mercado interno operou de forma lenta
no decorrer desta semana com o avanço da
colheita pelo país vem sendo um grande
elemento de pressão sobre os preços.

Após várias sessões negativas a CBOT teve uma
sessão de recuperação nesta quinta-feira 
 sustentado por um movimento de cobertura de
posições. O mercado foi amparado pelos
temores relacionados a menor oferta de trigo na
região do Mar Negro em meio a novas disputas
entre Rússia e Ucrânia envolvendo
carregamentos de grãos. 

A previsão de menor safra da União Europeia
também atuou positivamente. Mercado interno
teve mais uma sessão marcada pela baixa
movimentação nas principais praças de
negociação do país, com compradores pouco
ativos apenas negócios pontuais e sem volumes
relevantes. Compradores e vendedores
permanecem retraídos diante da alta volatilidade
dos fatores formadores dos preços. 
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LEITE

BOI GORDO

MERCADO DO LEITE
• Os preços praticados no mercado do leite UHT
passaram pela oitava semana consecutiva de
aumentos. A redução da produção em
consequência da escassez de matéria-prima fez
com que o cenário altista prevalecesse em mais
uma semana.
• Diante do bom desempenho do leite UHT e da
muçarela, vem ocorrendo uma tendência de
destinação do leite matéria-prima para esses
produtos, em detrimento dos leites em pó.
Associado a uma demanda firme, os preços
médios praticados também seguiram com o
cenário de altas nesse mês de junho. 

INFORMAÇÕES DE MERCADO
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• O mercado de queijos também apresentou alta
nos valores praticados, frente a menor
disponibilidade de leite, estoques enxutos e
aumento do custo do leite como matéria-prima
(tanto direto dos produtores como no mercado
spot).
• Assim como os demais derivados, os
requeijões passaram por um cenário altista
frente ao comportamento do mercado. A
demanda
segue estável, mas a menor produção das
empresas impulsionou o avanço dos preços;
• O leite condensado passou pela mesma
dinâmica, com os preços avançando e demanda
firme para os produtos da categoria



INFORMAÇÕES DE MERCADO

siga-nos nas redes sociais!

Produção: Setor de Comunicação e Marketing Capal  | Dúvidas, comentários ou sugestões:
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O mercado futuro do café arábica encerrou as
negociações desta quinta-feira com
desvalorização técnica para os principais
contratos na Bolsa de Nova York (ICE Future
US). O mercado de café voltou a cair mesmo
após a Colômbia divulgar redução na produção
no mês de junho. De acordo com dados da
Federação Nacional dos Cafeicultores (FNC) o
país vizinho produziu 10% a menos no mês
passado. 

SUÍNOS

DÓLAR

CAFÉ

Há alguns meses a Colômbia vem reportando
produção abaixo do esperado resposta ao clima
adverso com excesso de chuva no país.  No
Brasil, a Cooxupé divulgou que a colheita
chegou em 25% nos últimos dias. Apesar do
avanço os trabalhos continuam atrasados em
relação aos últimos anos com as principais
regiões produtoras de arábica enfrentando
maturação tardia na safra 2022 também
resposta do clima fora das condições ideais. 

Mercado interno apresentou pouca
movimentação de preços no decorrer desta
semana tanto no atacado como para o suino
vivo. A dinâmica do mercado não apresentou
alterações com frigoríficos tentando segurar os
preços aguardando maior fluidez do escoamento
da carne. Por outro lado os suinocultores
seguem em busca de alta avaliando que a
disponibilidade de animais vem mostrando
equilíbrio e que o peso médio segue baixo
quadro que vem dando sustentação aos preços.
A expectativa para o consumo é positiva para o
curto prazo devido a capitalização das 

famílias nesta primeira quinzena e o alto preço
da carne bovina e aves na ponta final. O
potencial aumento do auxílio renda Brasil é outro
elemento que deve favorecer a demanda por
produtos básicos, como a carne suína nos
próximos meses. O cenário da suinocultura
brasileira vem melhorando, contudo, os preços
do suíno vivo giram abaixo do custo de
produção, assim o setor deve seguir buscando o
ajuste produtivo. O preço do milho tende a cair
ao longo das próximas semanas com entrada da
safrinha no mercado, mas câmbio e mercado
internacional precisam ser acompanhados de
perto. 

O dólar comercial encerrou a sessão desta quinta-feira em baixa de 1,43%, negociado a R$ 5,3420
para venda. A moeda operou em movimento de correção após o Federal Reserve (banco central norte-
americano) confirmar seu compromisso no combate à inflação e evitar a recessão que se aproxima no
horizonte. As indefinições fiscais continuam em pauta  mas não surtiram efeito no câmbio nesta quinta-
feira. Durante o dia, a moeda norte-americana oscilou entre a mínima de R$ 5,3300 e a máxima de R$
5,4140.
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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

