
CAPAL
notícias

nesta edição

A nova loja agropecuária da Capal, em
Santana do Itararé, está modernizada e
preparada para atender os produtores e toda
a população. Uma cerimônia realizada na
noite de segunda-feira (12) marcou a entrega
oficial da obra, finalizada no segundo
semestre de 2022.
 
A inauguração contou com a presença dos
membros da Alta Administração, associados,
colaboradores e representantes do poder
público que juntos se uniram para o
descerramento da placa oficial. 

O novo prédio, de 858 metros quadrados, foi
construído nos mesmos moldes da loja
localizada na matriz em Arapoti. 

Além da loja, a unidade também recebeu um
novo armazém de insumos com 525 metros
quadrados e teve seu armazém existente
ampliado em 225 metros quadrados. 

Nesta edição
Conheça a nova loja ampla e moderna de
Santana do Itararé, inaugurada na última
segunda-feira (12). O Capal Notícias desta
semana também conta a história do produtor
de leite, Lúcio Drinko, ganhador de prêmio
nacional. E saiba como foi o 1º Encontro da
Cevada em Arapoti. A foto da capa é do
agrônomo Eliezer Solda.
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Expansão: Santana do Itararé inaugura nova loja ampla e moderna
Prédio foi construído nos mesmos moldes da loja da matriz em Arapoti

Crescimento

O investimento total ultrapassou os 5 milhões
de reais. O diretor presidente do Conselho de
Administração, Erik Bosch, lembra sobre o
pequeno grupo de cooperados que o
município tinha quando a unidade entrou em
operação em 2013. 

“Com o apoio técnico eles foram crescendo e
hoje estamos entregando uma unidade
completa. Quando a Capal investe é sempre
para melhor. Para Santana do Itararé é um
orgulho ter um lugar tão bonito e a cidade
merece isso. Somos uma entidade onde o
produtor sempre será encaixado dentro do
sistema. Somos todos iguais”, apontou. 

Segundo o presidente executivo, Adilson
Roberto Fuga, a antiga loja de Santana do
Itararé deu espaço para uma estrutura que vai
de encontro com os anseios dos cooperados. 



Jefferson Copetti, responsável pelas
unidades da Capal em Santana do Itararé e
Wenceslau Braz, comenta que a união entre
os cooperados foi um dos principais pilares
para o crescimento da unidade que hoje
atende 95% da população. 

“O município é muito forte no agronegócio e a
loja veio para consolidar essa parceria entre a
Capal e os produtores que são bastante
unidos e se ajudam muito. E isso vem muito
de encontro com o modelo da cooperativa”.

Fortalecimento
 
A modernização da unidade também vai
beneficiar a população de Santana do Itararé,
conforme apontou o prefeito José de Jesus
Isac. “Aqui é o shopping do produtor. Eu vejo
como o cooperativismo agrega e soma cada
vez mais. Além disso, sempre apoiei as
condições das estradas para o escoamento
da produção. Tudo isso se soma e fortalece a
agricultura local e também o Brasil”,
comentou.

O vereador Ney Aparecido Silva, que também
é produtor de leite e cooperado da Capal,
lembrou sobre o apoio que recebeu da
cooperativa e reforçou a importância da
unidade para a comunidade. 

“É um orgulho para Santana uma loja desse
tamanho. Como produtor já passei por
momentos difíceis e recebi a ajuda que
precisava da empresa. Só tenho que
agradecer à equipe da Capal”. 

“Para mim, o mais importante é conseguir
entregar para comunidade uma unidade nos
padrões que a cooperativa tem implantado
nos últimos tempos. É um momento marcante
poder entregar conforto e o espaço que eles
merecem”, disse.
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União

(COMUNICAÇÃO CAPAL)



O tão sonhado projeto saiu do papel em 2016
quando o veterinário Lúcio Cunha Drinko iniciou a
produção de leite na propriedade da família, em
Jaguariaíva. 

Com o apoio e suporte da Capal, Lúcio aumentou
sua leiteria em poucos anos e foi eleito, na última
semana, um dos melhores produtores de leite do
país pelo RumiScore, considerado o maior
benchmarking de produtividade e sustentabilidade
da pecuária de leite do Brasil.
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Associado está entre os melhores
produtores de leite do país
Lúcio Drinko ficou em 2º lugar na categoria
Gado Puro no prêmio RumiScore

DESTAQUE

“Entrei como cooperado justamente para dar início ao meu projeto. Sempre trabalhei nessa área e a
minha vontade era de montar uma leiteria na propriedade dos meus pais. Começamos com oito
vacas e uma produção de 400 litros de leite a cada dois dias”, lembra.
 
Com a ajuda da Cooperativa, o produtor adquiriu mais animais e ganhou reconhecimento. “Hoje nós
temos 110 vacas em lactação e quase 220 animais no total. A nossa produção atualmente é de 3,5
mil litros de leite por dia”, ressaltou.

Dois anos depois de iniciar a leiteria, o produtor recebeu sua primeira premiação quando ficou
entre as 100 propriedades mais eficientes no país pelo Índice Ideagri do Leite Brasileiro (IILB).
Criado em 2018, o IILB foi construído a partir da base de clientes usuários do Software Ideagri. 

O RumiScore é uma evolução do IILB e avaliou, em sua
última edição, 13 indicadores de desempenho das áreas de
reprodução, sanidade, criação, produção e
sustentabilidade em mais de mil fazendas por todo o país a
partir de resultados zootécnicos. 

Entre as categorias do prêmio estavam o Gado Mestiço até
75% Europeu, Gado Mestiço de 75% a 93% Europeu e
Gado Puro Europeu. 

Lúcio, que trabalha em conjunto com a esposa Viviane,
também veterinária, ficou em 4º lugar nos índices gerais e
em 2º lugar na categoria Gado Puro Europeu com nota final
de 8,94. A premiação aconteceu na semana passada em
um evento realizado na cidade de Indaiatuba. 

RumiScore

Produtor com a família na Expoleite



Reconhecimento
O RumiScore é uma evolução do IILB e avaliou, em sua
última edição, 13 indicadores de desempenho das áreas de
reprodução, sanidade, criação, produção e
sustentabilidade em mais de mil fazendas por todo o país a
partir de resultados zootécnicos. 

Entre as categorias do prêmio estavam o Gado Mestiço até
75% Europeu, Gado Mestiço de 75% a 93% Europeu e Gado
Puro Europeu. 

Lúcio, que trabalha em conjunto com a esposa Viviane,
também veterinária, ficou em 4º lugar nos índices gerais e
em 2º lugar na categoria Gado Puro Europeu com nota final
de 8,94. A premiação aconteceu na semana passada em
um evento realizado na cidade de Indaiatuba.
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O coordenador da Pecuária Leiteira da
Capal, Roberto Caldeira, destaca o
reconhecimento do prêmio. “Uma
premiação como essa a nível Brasil
enaltece o esforço do cooperado em
buscar inovação. Hoje a Capal conta com
26 técnicos da pecuária que estão
diretamente ligados à nutrição e qualidade
do leite. E o projeto para 2023 é focar
também na gestão de custos. Esses são os
nossos mais importantes pilares”, finalizou
Caldeira. 

Lúcio e esposa Viviane na premiação

Esforço

Família conta com 
110 vacas em 
lactação e quase 
220 animais no 
total

(COMUNICAÇÃO CAPAL)
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ACONTECEU
ENCONTRO ABORDA IMPORTÂNCIA DA CULTURA DA CEVADA AOS PRODUTORES 

“Firmamos esse compromisso e na próxima
safra temos que sair dos nossos 6 mil
hectares para 8 mil hectares de área plantada.
Mostramos todas essas oportunidades, mas
também precisamos da contrapartida dos
produtores”, disse o diretor. 

O 1º Encontro da Cevada Capal foi realizado na
última segunda-feira (12). O evento aconteceu
na ASFUCA, em Arapoti, e contou com a
participação de produtores associados da
Cooperativa e agrônomos das unidades do
Paraná e São Paulo.

Durante o encontro, os produtores foram
apresentados a temas que mostraram a
cevada como uma importante rotação da
cultura de inverno, além de ter uma condição
de maior liquidez antecipada.

O Encontro também teve a Apresentação do
Programa Capal de Gestão Rural (PCGR) que
foi ministrado por Tamyres Ferensovicz Leal
de Jesus e Ana Carla Rosgoski.

Para o produtor de leite e associado da Capal,
Albert Cristian Kok, além da cevada ser mais
uma opção para a produção de grãos no
inverno, também pode ser utilizada na
alimentação do gado de leite. “É importante
para a nossa Maltaria e para a alimentação das
nossas vacas de leite”, comentou o produtor.

Viabilidade
O pesquisador do setor de Economia Rural da
Fundação ABC, Claudio Kapp Junior,
participou de forma remota e apresentou aos
produtores estudos sobre as opções de
culturas agrícolas no inverno.
 
“Apresentamos os resultados de um
experimento conduzido pela Fundação ABC
mostrando que os sistemas de produção com
a introdução das culturas de trigo e cevada,
além de apresentarem benefícios
agronômicos, também têm efeitos positivos
nas propriedades”, comentou. 

O estudo também compilou dados médios das
culturas de trigo e cevada na Capal. “E, de
uma maneira geral, ambas as culturas isoladas
apresentaram um resultado médio positivo e
benefício para as propriedades. Concluiu-se
então que as duas culturas são boas opções
sob o viés financeiro para encaixar o sistema
de produção podendo, inclusive, coexistir na
propriedade”. 

E a reunião teve justamente esse objetivo:
trazer o cooperado para essa realidade”,
apontou. Eliel destacou ainda o compromisso
com a Maltaria Campos Gerais que está sendo
construída em Ponta Grossa. 

 

O diretor comercial da Capal, Eliel Magalhães
Leandro, comenta que a cevada, além de
oferecer maiores ganhos ao produtor, foi mais
resistente à geada durante a última safra.

Primeiro encontro aconteceu na ASFUCA na 
segunda-feira (12)

(COMUNICAÇÃO CAPAL)
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A CAMPO 

A soja no sul de São Paulo vem desenvolvendo
muito bem, as expectativas são boas. As chuvas
estão sendo frequentes e volumosas. Se o clima
continuar favorável teremos uma excelente
safra mais uma vez.

Gustavo Brito - Agrônomo de TQV 

CLASSIFICADOS

VENDE-SE  - 2 Plantadeiras John Deere.
Ano 2009. Tratar com Fazenda São
Roberto (15) 3526-9400.

AVISO

A programação de plantio da safra
inverno 2023 deverá ser feita até
31/01/23. Não deixe para depois,
procure já o Departamento Técnico.

PROGRAMAÇÃO SAFRA INVERNO 23 

PROGRAMA BOAS PRÁTICAS NO CAFÉ - PBPC  
Com objetivo de agregar valor à sua produção estamos lançando o Programa de Boas Práticas no
Café. Será inicialmente um projeto piloto, com vagas limitadas. Para participar inscreva-se com
seu agrônomo. 

A participação será definida por ordem de inscrição e mediante cumprimento de alguns requisitos.
Inscrições até 20/12.

LANÇAMENTO BALCÃO DIGITAL EM SÃO PAULO 

20/12 - Taquarituba
21/12- Itararé
22/12 - Taquarivaí 

CAFÉ

LOJAS AGROPECUÁRIAS

www.lojascapal.coop.br

Nos próximos dias teremos novidade para os cooperados
de São Paulo: o lançamento do BALCÃO DIGITAL. Esta
ferramenta vem para facilitar o dia a dia do produtor,
agilizando os pedidos de produtos na Loja Agropecuária.
Confira o calendário de lançamento e  programe-se para
participar, pois teremos um café com equipe preparada
para tirar todas as suas dúvidas

http://www.lojascapal.coop.br/
https://www.lojascapal.coop.br/


INFORMAÇÕES DE MERCADO

PARANÁ

SÃO PAULO
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LEITE

BOI GORDO

MERCADO DO LEITE

• UHT: O preço médio do leite UHT se manteve
praticamente estável em relação à semana
anterior. A média dos preços saiu de
R$3,66/litro para R$3,65/litro, com início de
relatos de melhores vendas; 
• Muçarela: A muçarela, mais uma vez, seguiu
caminho semelhante ao do UHT, mantendo-se
estável em R$26,2/kg, assim como registrado na
semana anterior. Contudo, os relatos são de um
mercado ainda resistente; 
• Leite em Pó: A demanda pelos leites em pó
apesentou estabilidade, nessa semana. O preço 

INFORMAÇÕES DE MERCADO
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médio do leite em pó integral industrial saiu de
R$24,1/kg para R$24,9/kg, enquanto o
fracionado saiu de R$28,0/kg para R$28,8/kg.
• Os dados da Pesquisa Trimestral do Leite para
o terceiro trimestre de 2022 apontam uma
queda de aproximadamente 1,7% na captação
de leite cru resfriado, em relação ao mesmo
período de 2021. Apesar deste recuo, observou-
se uma recuperação da captação de leite em
comparação aos dois primeiros trimestres do
ano. Após as fortes quedas de -9,8% e -6,0%
nos dois primeiros trimestres do ano,
demonstrando a recuperação da capacidade
produtiva.



INFORMAÇÕES DE MERCADO

SOJA

Na CBOT os contratos futuros do complexo
fecharam em queda no grão e no farelo e mistos
no óleo nesta quinta-feira. O mercado foi
pressionado por novos temores de recessão da
economia global. O dólar firme também atuou
negativamente. A desaceleração da economia
pode frear o ritmo de exportações dos Estados
Unidos que vem mantendo os preços elevados
desde a colheita. Conforme o Federal Reserve
(banco central dos Estados Unidos), a inflação
deve seguir elevada e novas altas nas taxas de

 juros podem afetar o crescimento econômico ao
longo de 2023. O Banco da Inglaterra também
elevou suas taxas de juros. Mercado interno
apresentou negócios pontuais e leve retração
dos preços, mas pagamentos mais longos
(janeiro e início de fevereiro) chamaram mais
atenção pelas cotações firmes. O momento é de
indecisão do mercado, onde ao mesmo tempo
que há a possibilidade de descontrole fiscal os
juros internos são atrativos ao capital
estrangeiro o que dá suporte ao câmbio.

TRIGO

As Bolsas norte-americanas de Chicago e
Kansas fecharam em alta nesta quinta-feira. O
mercado foi sustentado pelas exportações
semanais norte-americanas que ficaram acima
do esperado por analistas. Além disso houve
redução da estimativa para a safra da Argentina
para 11,5 milhões de toneladas abaixo da
estimativa anterior que era de 11,8 milhões de  

toneladas. No mercado interno a proximidade do
final de ano e a disparidade entre as indicações
de compra e venda vem reduzindo o dinamismo
das operações. Muitos moinhos devem entrar
em férias coletivas na próxima semana e
retornar apenas no dia 02 de janeiro e com a
safra recorde finalizando os preços seguem
pressionados.

MILHO

Na CBOT o pregão realizado no decorrer desta
última quinta-feira foi caracterizado pela alta
dos principais contratos em vigor. O Wxmaps
está prevendo chuvas inexpressivas para a
Argentina nos próximos 7 dias e temperaturas
elevadas. Entre os dias 15 e 23 a precipitação
acumulada esperada é de 0-15 mm que se
confirmada pode trazer pressão. Mercado
interno o clima na região Sul, em especial no Rio
Grande do Sul, segue como fator de preocupa-

ção com temperaturas acentuadas e chuvas
irregulares. A paridade de exportação ainda é
uma variável importante a ser considerada,
portanto as flutuações cambiais e a
movimentação da CBOT seguem como fatores
relevantes na formação de preços no curto
prazo. O fluxo de exportação permanece intenso
durante o mês de dezembro e de acordo com o
Line-up serão embarcados em torno de 8,18
milhões de toneladas.
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INFORMAÇÕES DE MERCADO

SUÍNOS

O mercado brasileiro registrou alta de preços
tanto da carcaça como do suíno vivo nesta
semana. O ambiente para preços é favorável por
conta da sinalização do avanço do escoamento
da carne com expectativas de demanda
aquecida até o fechamento do mês, levando os
frigoríficos atuarem de maneira mais ativa nas
compras do suíno para ajuste de estoques. Além
deste quadro, os suinocultores estão apontando
que a oferta de animais está enxuta neste
fechamento de ano. Apesar da recuperação, as 

margens da atividade ainda trazem preocupação
por conta do custo de produção que não dá
sinais de queda. Após a virada do mês o setor
deve prestar atenção no câmbio, no custo de
produção, na evolução da demanda pelos cortes
que pode enfraquecer e na evolução semanal
dos dados de exportação. O maior importador
da carne suína brasileira, a China está com
preços com tendência de queda podendo afetar
seu ímpeto de compras no mercado global. 

DÓLAR

O dólar comercial encerrou a sessão desta quinta-feira em alta de 0,13% sendo negociado a R$
5,3160 para venda. A moeda refletiu as falas mais duras da presidente do Banco Central Europeu (BCE)
Christine Lagarde, que apontou para um aumento sistemático dos juros. A situação fiscal no Brasil
segue no radar. Durante o dia a moeda norte-americana oscilou entre a mínima de R$ 5,2810 e a
máxima de R$ 5,3480.

siga-nos nas redes sociais!

Produção: Setor de Comunicação e Marketing Capal  | Dúvidas, comentários ou sugestões:
comunicacao@capal.coop.br - (43) 991520678 - (43) 999269466
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CAFÉ

O mercado futuro do café arábica teve um dia
de valorização para os preços no pregão desta
quinta-feira na Bolsa de Nova York (ICE Future
US). O café subiu mesmo após a Conab indicar
acréscimo na safra de 2022 em relação ao ano
passado. Segundo análise do site internacional
Barchart os preços seguem com pressão devido
a previsão do tempo. Segundo a análise é o
excesso de água que traz preocupação, "as

previsões de fortes chuvas nos próximos dez
dias na região de Minas Gerais, no Brasil,
provocaram a redução de fundos. As fortes
chuvas podem inundar as fazendas de café e
reduzir a produtividade em Minas Gerais, a
maior região produtora de café arábica do
Brasil", afirma a publicação. No campo, o
produtor segue cauteloso e espera por preços
mais atrativos para fechar negócio. 
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https://www.instagram.com/capal_cooperativa/
https://www.facebook.com/CapalCooperativa
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https://www.facebook.com/CapalCooperativa

