
A Halley Ruivinha Doorman 538 TE, do criador
e cooperado da Capal Pedro Elgersma,
conseguiu o feito de ser a primeira vaca do
Brasil a ser classificada com a pontuação
máxima Ex97, que representa excelência e
perfeição morfológica em animais adultos
produtores de leite. No mundo, a vaca é a
primeira filha de Doorman a ser reconhecida
com tal distinção. 

Os critérios analisados pela órgão se baseiam
no fenótipo e conformação do animal,
priorizando 23 características de importância
funcional e competência produtiva. “Nós já
avaliamos cerca de 200 mil vacas holandesas
no Brasil e esta é a primeira a alcançar os 97
pontos máximos, o que representa um animal
com muita saúde, vida produtiva e
longevidade”, afirma Altair Antonio Valloto,
Superintendente Técnico e Administrativo da
ABCBRH.

Para Pedro Guimarães Ribas Neto, médico
veterinário e classificador oficial da raça
Holandesa no Brasil, a premiação reflete os
cuidados na criação do animal.

Vaca holandesa de cooperado recebe
pontuação máxima e inédita no Brasil
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EM PAUTA

“É uma vaca realmente excepcional. Ela é de
tamanho mediano, mas de extrema harmonia e
equilíbrio. E o reconhecimento também é uma
extensão ao excelente trabalho que o
pecuarista vem realizando de manejo,
alimentação, saúde e genética”, pontua. 

Outros quatro associados figuram entre os maiores produtores de leite do Brasil,
segundo levantamento da MilkPoint

Halley Ruivinha Doorman 538 TE é a primeira vaca
a ser classificada com 97 pontos no Brasil

A “Ruivinha”, como é carinhosamente
chamada, é criada pela família Elgersma. Na
última semana, os membros da família
Elgersma, incluindo os filhos Ronald e Nico,
foram recepcionados em um evento de



solenidade na matriz da Capal Cooperativa
Agroindustrial. “É uma honra muito grande
receber este reconhecimento e poder abrir a
porteira para outros criadores do nosso país”,
comemora Ronald.

Na premiação, estiveram presentes os
diretores da Capal, autoridades políticas e
representantes da Associação Brasileira de
Criadores de Bovinos da Raça Holandesa
(ABCBRH), órgão responsável pela avaliação.

“Eu conheço o Pedro desde menino, jogamos
muita bola juntos. Se um jogo não ia muito
bem, ele sempre queria fazer melhor. Ele era
assim não apenas nos esportes, mas também
nos negócios. É um excelente produtor e
ensinou muito bem os filhos, está deixando um
grande legado. Em nome da Capal, meus
parabéns a toda a família Elgersma”, declarou o
presidente da Cooperativa, Erik Bosch. 
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Família Elgersma recebe premiação

HISTÓRIA 
O cooperado Pedro
Elgersma foi o
primeiro a fornecer
leite ao entreposto
de leite na então
colônia de Arapoti.
Na foto, o produtor
está ao centro,
atrás dos galões.

O evento também contou com a participação
do prefeito de Arapoti, Irani Barros, que
ressaltou a importância do agronegócio como
motor para a geração de emprego e renda para
a região. “Esta premiação não é sorte, é o
resultado de um trabalho insistente e
profissional. Parabenizo ao senhor Pedro, aos
filhos Ronald e Nico por buscarem essa
excelência”, disse o prefeito. 

A honraria foi entregue pelo secretário  

estadual da Agricultura e do Abastecimento,
Norberto Ortigara. “Receber este prêmio
inédito é um orgulho para a família, para
Arapoti e para o Estado do Paraná, que é o
segundo maior produtor de leite do País. Esta
é uma comprovação de que estamos evoluindo
geneticamente, sanitariamente e na qualidade
do leite.”

Excelência em produção leiteira 
Quando o assunto é qualidade e
produtividade, a Capal é referência. Quatro
cooperados foram listados entre os maiores
produtores de leite do Brasil em um
levantamento realizado pela MilkPoint
referente ao ano de 2020. São eles: William
Ferdinand van der Goot, Jan e Marika
Salomons, Marius Cornelis Bronkhorst e Wilko
Laurens Verburg. 

O documento ainda sublinha a região dos
Campos Gerais do Paraná como uma das mais
importantes bacias leiteiras do Brasil e destaca
que as quatro fazendas de Arapoti ranqueadas
produziram 27,44 milhões de litros de leite em
2020, o que representa 3,25% da produção
total das fazendas presentes no levantamento.

Secretário estadual prestigiou a entrega



Na última semana, um grupo de 7 cooperados
de Santana do Itararé/PR visitou a Fábrica de
Ração da Capal, em Arapoti. Os produtores
conheceram em detalhes o processo de
fabricação, o laboratório de controle de
qualidade e interagiram com a equipe de
trabalho. Assim, eles puderam constatar a
segurança e a confiabilidade que a Capal
garante na produção da ração. Foi uma
satisfação recebê-los, cooperados! 

Estudo sobre mastite feito por veterinária da equipe técnica da Capal ganha destaque mundial
O trabalho de Jéssica Quirino Silva, supervisora de Qualidade do Leite nos estados do Paraná e São
Paulo, tratou sobre o diagnóstico precoce de mastite em bovinos. O estudo foi desenvolvido em um
projeto de  mestrado da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) e venceu a competição
internacional Planet of Plenty Awards, da empresa Alltech, com participantes de 140 países. “A
pesquisa contribui para a redução do uso de antibióticos, por meio de uma produção mais
sustentável. Pensar em sustentabilidade é pensar no macro, em fazer o bem, contribuir para o
produtor e a sociedade”, comemorou Jéssica.
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ACONTECEU

ACONTECEU

CONVITE
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CONVITE
Cooperado, confira as datas atualizadas dos
treinamentos para o sigmaABC.

É importante realizar os treinamentos para
utilizar a nova versão da plataforma com todas
as suas funcionalidades. 

As datas disponíveis são de grupos mistos
entre as cooperativas. Escolha a data que mais
se adequa a sua agenda e não deixe de
participar!

Clique e faça sua
inscrição. Ou aponte a
câmera do seu celular
para o código QR ao lado

BoviMelk Inicial
Ração de alto valor nutritivo para animais
jovens, balanceada com alto teor de proteína
bruta (22%) e formulada para atender as
exigências nutricionais da bezerra do
nascimento até o 6º mês de idade.    Possui em 

Saiba mais sobre
a ração Capal!

sua composição ingredientes de alto valor nutricional e aditivos que proporciona maior ganho de
peso, imunidade e saúde das bezerras.

BoviMelk Inicial Performance
Ração balanceada com alto teor de proteína bruta (22%), formulada para proporcionar melhor
desenvolvimento do animal e atender às exigências nutricionais da bezerra do nascimento até o 6º
mês de idade. Possui pré e probióticos que auxilia no desenvolvimento do trato digestivo e
aumenta a imunidade do animal e aditivos que proporciona maior ganho de peso e saúde.

http://gg.gg/aprendasigmaabc-capal
http://gg.gg/aprendasigmaabc-capal
http://gg.gg/aprendasigmaabc-capal


Informações de Mercado

PARANÁ

SÃO PAULO
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CBOT encerrou com preços acentuadamente
mais altos com o mercado dando sequência
aos ganhos da última quarta-feira quando o
clima adverso no cinturão produtor dos
Estados Unidos fez os preços subirem 3%.
Nesta quinta-feira, as boas exportações
semanais norte-americana contribuiu para a
valorização. Mercado interno com uma semana
repercutindo principalmente a evolução do
plantio em importantes regiões produtoras do
Brasil e Argentina, além de seguir
acompanhando a volatilidade cambial. O
câmbio voltou a apresentar recuperação, após
alguns pregões de retração no início da
semana, entretanto, com oscilações menos
acentuadas, opera próximo dos R$ 5,10 não
havendo grandes mudanças nas competitivida-

des do produto interno frente o importado,
pelas paridades de importação. Em relação a
evolução da semeadura na Argentina os
trabalhos chegam a 96,2% da área aguardada
para esta temporada, com avanço semanal
próximo de 5%. No Rio Grande do Sul as
condições climáticas até o momento são
favoráveis e podem possibilitar um bom
avanço do plantio. Contudo, é importante
ressaltar a indicação de redução das
temperaturas para os próximos dias na região
Sul, elevando a possibilidade de formação de
geadas, trazendo certa preocupação aos
produtores, principalmente em áreas de
desenvolvimento mais adiantado.

Na CBOT os contratos futuros do complexo
fecharam em queda no grão e no farelo, e em
alta no óleo nesta quinta-feira. Após quatro
sessões de ganhos, o mercado cedeu,
absorvendo dados negativos sobre a demanda
pela soja norte-americana. A Associação
Norte-Americana dos Processadores de Óleos
Vegetais (NOPA) informou que o
esmagamento de soja atingiu 152,41 milhões
de bushels em junho, ante 163,521 milhões no
mês anterior. A expectativa do mercado era de
159,5 milhões. 

Mercado interno esteve arrastado nas
principais praças de negociação do país. Em
uma sessão de poucas novidades, a commodity
andou de lado em Chicago encerrando com
ligeiras perdas. Já o câmbio em dia volátil
iniciou o pregão com leve alta e foi ampliando
ganhos ao longo da sessão  dando sustentação
às cotações no físico. Ainda no aguardo de
melhores oportunidades a oferta segue
retraída e somente lotes pontuais seguem
sendo comercializados.

Informações de Mercado
Soja

Trigo

O alto preço da carne bovina pode ajudar e
garantir sustentação dos cortes suínos. O
suinocultor independente permanece
preocupado, mesmo com os reajustes,
avaliando o alto custo de nutrição e as margens
apertadas. Quanto ao custo a perspectiva
segue negativa para as próximas semanas
devido ao quadro difícil do milho, pouco
ofertado com produtores avaliando as perdas
da safrinha. 

Suínos
Mercado brasileiro registrou alta de preços
nesta semana, tanto no atacado como para o
suíno vivo. O ambiente de negócios
apresentou boa fluidez com frigoríficos
avançando compras ajustando seus estoques
após a melhora da reposição entre atacado e
varejo ocorrida nos últimos dias. A demanda
pode desacelerar um pouco na segunda
quinzena com famílias menos capitalizadas. 
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Boi Gordo

Leite

• Muçarela: Na 1ª semana de julho, a Muçarela
fechou com um preço médio de R$ 26,1/kg -
um recuo de R$ 0,10 em relação a semana
anterior. 

•  Leite UHT: O UHT fechou em R$ 3,42/l, na
1ª semana de julho - leve aumento de R$
0,02/l em relação a semana anterior. Relatos
apontam demanda mais aquecida para UHT -
movimento comum de início do mês.

O mercado de queijos segue ainda complicado  
- sem grandes volumes e necessidade de ceder
nos preços para emplacar negócios;
• Leite em Pó: O mercado dos leites em pó
segue complicado, com demanda ainda
desaquecida e pouco volume sendo
negociado. O LPI fechou em R$ 21,6/kg -
queda de R$ 0,30/kg em relação a semana
anterior.

Informações de Mercado
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A baixa oferta de gado gordo pronto para abate, a
retenção de fêmeas para produção de bezerros e a
alta demanda da China por carne bovina
determinaram o ritmo de vendas do mercado
brasileiro de bovinos no primeiro semestre de
2021. Esse cenário sustentou os preços em todo o
cadeia de gado. No caso do boi gordo, a média do
Índice CEPEA / B3 (SP, preço à vista) em junho, de
R $ 317,28 por arroba (15 quilos), é ligeiramente
1% inferior à de janeiro de 2021, em termos reais (
valores foram deflacionados pelo IGP-DI), quando
fechou em R $ 320,56. O pico de preços no
primeiro semestre foi registrado em março,
quando uma arroba (15 kg) valia em média R $
326,96. Naquele mês, a temporada estava
acabando, mas as pastagens já haviam sido
prejudicadas pela falta de chuvas. Considerando
um período mais longo da série do Cepea, de 1995
a 2001, fica evidente que as desvalorizações
ocorridas entre janeiro e junho de 2021 são típicas
deste período do ano.Assim, os preços da arroba
do boi gordo aumentaram entre janeiro e junho
em apenas sete anos considerando o período de
1995 a 2021. Os destaques são 2007 e 2008,
quando as valorizações no primeiro semestre 

foram de 6,1% e 15,6%, respectivamente, as
maiores durante os primeiros seis meses.  Vale
considerar que, em 2007 e em 2008, a oferta
animal foi inferior à demanda, devido ao alto abate
de fêmeas nos anos anteriores, o que resultou em
fortes aumentos nos preços do boi gordo. Em
2010, os preços do boi gordo aumentaram
levemente também no primeiro semestre, de 4%,
refletindo a baixa oferta animal, agravada pela
forte seca no centro-oeste brasileiro naquele ano.
Em 2014, a seca também reduziu a oferta de
animais, elevando os preços em 4,8% no primeiro
semestre. E em 2020, a baixa oferta de animais
adicionada à alta demanda da China por carne
bovina impulsionou os preços do gado gordo em
4,1% entre janeiro e junho. Por outro lado, as
desvalorizações registradas entre janeiro e junho
na maioria dos anos estão relacionadas ao maior
número de animais disponíveis naquele período,
devido à sazonalidade da produção no Brasil.
Entre as maiores quedas de preços estão os de
2017 e 2018 de 10,5% e 10%, respectivamente,
devido ao aumento da produtividade do rebanho
nacional, com maior oferta e menor demanda
interna.



O mercado futuro do café arábica operou com
variações técnicas para os principais contratos
no pregão desta quinta-feira (15) na Bolsa de
Nova York. O mercado teve um dia de
realização de lucros após encerrar a última
sessão com valorização de 235 pontos nas
principais referências.  Operadores seguem
acompanhando as condições do tempo no

parque cafeeiro e a movimentação do câmbio.
Do lado positivo para os preços o mercado
também trabalha com a expectativa de uma
demanda mais aquecida na medida que a
vacinação contra a Covid-19 avança em
importantes países consumidores do café
brasileiro.

Capal Notícias | Ed. 28/2021 | 16.07.2021
Produção: Setor de Comunicação e Marketing

Foto - Capa: Coop. Marco Salomons - Arapoti/PR
Fale Conosco: comunicacao@capal.coop.br 
(43) 3512 1092 / (43) 99152 0678

/cooperativacapal            @capal_cooperativa

Café

Informações de Mercado

Milho
Na CBOT, mercado com leve acomodação
nesta quinta-feira. Boas chuvas em Iowa e
Illinois ajudaram a acomodar o pregão no dia.
Também a fraca exportação semanal em 138,8
mil tons desanimou o ambiente de preços mais
firmes. Novas altas de preços na China e
sintomas de que poderá retomar importações
a qualquer momento inibe ainda uma visão
mais pessimista para preços. Apesar de alguns
estados se mostrarem muito bem em clima
como Illinois, Ohio, Indiana e Missouri a

preocupação com corte de chuvas continua
para Iowa em direção ao Canadá. Muito calor
previsto nos próximos dias e chuvas abaixo do
normal devem prosseguir. Quando o mercado
precificará uma real perda de produção na
parte Norte do Meio-Oeste e Planícies é a
dúvida real daqui para frente. Crop Tours
programados para agosto podem trazer o sinal
mais claro deste quadro. Mercado doméstico
com preços sem grandes alterações nesta
semana.

Dólar
O dólar comercial encerrou a sessão desta
quinta-feira em alta de 0,64%, cotado a R$
5,1170 para venda, em dia de grande
volatilidade e acompanhando o movimento
global de valorização da divisa frente a

preocupação com a variante Delta da Covid-19
e também com a dúvida se a inflação nos
Estados Unidos é transitória. Durante o dia, a
moeda norte-americana oscilou entre a mínima
de R$ 5,0550 e a máxima de R$ 5,1380.
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JUNHO/2021

NO RANKING
DOS MAIORES 

LATICÍNIOS DO PAÍS,
A UNIUM ESTÁ

no topo.

O CRESCIMENTO FOI SIGNIFICATIVO:
AUMENTO DE 3,3% EM RELAÇÃO
A 2019 (APROXIMADAMENTE
1,3 BILHÃO DE LITROS/ANO).

E para começar o boletim do mês, uma notícia que dá gosto de compartilhar: a Abraleite 
(Associação Brasileira dos Produtores de Leite) divulgou o resultado do 24º Ranking das Maiores
Empresas de Laticínios do Brasil e a Unium ficou na segunda colocação. Na prática, o resultado
representa o ganho de uma posição em comparação ao ano passado.

Para um ano de crise e recessão, esse número mostra o quanto somos mais fortes quando 
estamos juntos. O que não é novidade para uma cadeia leiteira forte e consolidada como a 
nossa, e as conquistas são apenas consequência do trabalho duro. Por isso, o nosso 
agradecimento a todos que tornaram esse resultado possível: cooperados, colaboradores e 
fornecedores. É o esforço de cada um de vocês que está fazendo com que o consumidor
escolha nossos produtos.

 
Com a intercooperação, é certo que a qualidade e excelência da cadeia leiteira está chegando
ainda mais longe e nos fazendo conquistar novos horizontes. Nossos agradecimentos a todos 
aqueles que fazem parte desta grande conquista.



DEH E R A N Ç A  
 7 F A T O S  Q U E  
 F I Z E R A M  
H I S T Ó R I A .

DO CAMPO PARA SUA MESA.
/unium.coop.br /company/unium.coop

O PARQUE INDUSTRIAL ALEGRA
TERÁ QUE AUMENTAR A SALA DE
TROFÉUS DEPOIS DE MAIS UMA
CONQUISTA: A CERTIFICAÇÃO 
IFS FOODS.

A melhoria contínua de processos e a excelência operacional são rotinas na Alegra. A última novidade 
foi a adequação à norma internacional da Global Food Safety Initiative (GFSI), que avalia o padrão 
da qualidade e segurança dos produtos alimentares. Entre outras atribuições, a certificação ISF 
Foods é uma das mais rigorosas auditorias de conformidade legal em diferentes países.

A nossa analista de controle de qualidade e responsável pela norma na Alegra, Gislaine dos Santos 
Chávez, conta que a certificação não seria obtida sem o trabalho conjunto de todos os setores: “Todas
as equipes são engajadas em seguir e mostrar os controles existentes para a garantia da qualidade
dos nossos produtos”, conta ela. “A certificação mostra que trabalhamos cuidadosamente para 
produzir alimentos de alta qualidade, trazendo para a unidade uma grande vantagem competitiva
no mercado”, explica o nosso coordenador da garantia de qualidade da Alegra, Paulo Cézar Alves da
Silva. Na foto acima, está a nossa equipe responsável pelo projeto que levou a certificação.

Você sabia que, em apenas um ano, foi expedida uma quantidade de farinha equivalente ao
peso de mais de 36 mil elefantes em nosso Moinho? E que, apesar das origens holandesas, existe 
uma tecnologia italiana operando em nossa fábrica? Essas e outras curiosidades foram abordadas na 
campanha de 7 anos do Moinho Herança Holandesa. Uma forma leve de comunicar os diferenciais 
da nossa marca. E olha que, quando o assunto é inovação, tem muita coisa para abordar: as 
certificações, a intercooperação, os avançados processos fabris e muito mais. Porque, como toda boa 
história, a nossa trajetória também envolveu muitos personagens comprometidos com o 
desenvolvimento deste negócio. Para celebrar a data, também fizemos um filme que homenageia 
todos que participam dessa história.

 
Para conferir o filme, é só acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=9i5tq9FoIjM
E para ver as postagens, é só conferir o nosso Insta. 


