
Nestes seis anos, é comprovado que a
produtividade abundante corresponde ao
nome da cidade: em média, a unidade da Capal
em Fartura reúne a colheita de 37 sacas por
hectare de café no ano, uma quantidade
equilibrada e proporcional à área e ao número
de cooperados atendidos no município. 

Para a safra 2020/21, as expectativas são
positivas. “Alguns produtores rurais já
iniciaram a colheita nas últimas semanas, e as
condições indicam que teremos bons
resultados neste ano, principalmente pela
cotação favorável da saca no mercado”, prevê
Claudinei Vieira, gerente regional da
cooperativa.

Na loja de Fartura, os insumos agrícolas e 

A unidade da Capal localizada no município de
Fartura, sudoeste de São Paulo e população de
16 mil habitantes, segundo o último Censo,
completa nesta semana seis anos de
atendimento, fornecimento de produtos e
assistência técnica especializada aos
cooperados, que hoje soma o total de 134
produtores rurais.

A unidade gera 10 empregos diretos e realiza
atendimento a outras seis cidades da
redondeza: Taguaí, Sarutaiá, Piraju, Timburi,
Manduri e Bernardino de Campos.

A cafeicultura é o principal atrativo entre as
atividades agrícolas praticadas na região, que
também se destaca pela cultura de soja, milho,
pecuária leiteira e gado de corte. 

Unidade de Fartura/SP completa 6 anos
de bons resultados em produtividade
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EM PAUTA

Modelo de gestão e compromisso com valores cooperativistas garantiram a confiança dos produtores
rurais da região. É comprovado que a produtividade abundante corresponde ao nome da cidade.

Unidade de Fartura completa 6 anos



suplementos animais são os produtos mais
procurados, além da ala veterinária, com
serviços de assistência técnica profissional,
comercialização de medicamentos e produtos
veterinários. 

Segundo Claudinei, a instalação da Capal em
Fartura conquistou a confiança dos produtores
locais porque os valores cooperativistas são
tratados com seriedade e compromisso.

“O modelo de gestão, o investimento em
novas tecnologias e os princípios bem
alicerçados da cooperativa garantiram mais
segurança aos nossos cooperados, que, aos
poucos, passaram a corresponder a nossas
iniciativas internas, como a participação ativa
nas assembleias, por exemplo. Em termos de
agronegócio, a CAPAL trouxe uma proposta
diferente para Fartura e enxerga um cenário
bastante promissor na região”, finaliza.  
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A Fundação ABC lançou uma plataforma de
áudios e vídeos, que conta com um aplicativo,
que pode ser instalado no seu celular. Assim,
quando os pesquisadores tiverem uma
informação importante, com uma orientação
de manejo ou um alerta, o produtor receberá
diretamente em seu smartphone.

O aplicativo está disponível na loja virtual do
seu celular, tanto para Android como para IOS,
e é exclusivo para produtores do grupo ABC.
Para ter mais informações de como instalar,
clique aqui e assista a um vídeo explicativo,
com o passo a passo, se estiver acessando o
arquivo digital ou acesse o site
www.fundacaoabc.org/abcPlay.

Mais próximo dos cooperados
Segundo Luís Henrique Penckowski, gerente
Técnico de Pesquisa, o lançamento do novo
canal de comunicação da Fundação ABC vem
ao encontro do que a fundação planeja para os
próximos meses, que é de se aproximar mais

dos produtores. “Acredito que temos uma
comunicação muito boa com os assistentes
técnicos, que são os que levam a informação
gerada aqui para os cooperados, mas
queremos que o produtor, seja mantenedor ou
contribuinte, também tenha acesso mais fácil
ao que produzimos. Por isso, teremos algumas
ações internas para melhorar o nosso
relacionamento com eles”, adiantou
Penckowski.

TecTalk Capal no abcPlay
O aplicativo da Fundação ABC também
permite que a cooperativa tenha os seus
canais e também possa publicar áudios e
vídeos para seus cooperados. A Capal foi
pioneira e já disponibilizou o TecTalk Capal no
abcPlay. Quem tiver o app instalado, já pode
ouvir os podcasts disponíveis e assim que for
publicada uma nova edição, o cooperado
receberá um alerta em seu aparelho,
informando que o novo programa já está
disponível para ser ouvido.  

O objetivo é agilizar a comunicação
entre os cooperados e a instituição

Chegou o abcPlay!

https://vimeo.com/530919456/1383ff97f1
http://www.fundacaoabc.org/abcPlay
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AQUI
TEM

LOJAS
AGROPECUÁRIAS  

BATERIAS BOSCH E MOURA

AVISO

Além da facilidade de comprar óleo diesel e
receber na propriedade com segurança, o
prazo safra vem para ajudar no planejamento
financeiro dos cooperados Capal.

Safra Inverno - Vencimento em 30/11.

Compre óleo diesel no TRR e pague com prazo safra
AVISO

Programe seus pedidos direto na Unidade -
com antecedência
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA DIGITAL

 
O Diretor Presidente do Conselho de Administração da
CAPAL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL, em
cumprimento às disposições legais e estatutárias (Lei nº
5.764/1971 e o artigo 24 do Estatuto Social), convoca
os Senhores Cooperados, cujo número nesta data é de
3.336 (três mil trezentos e trinta e seis), para se
reunirem em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
DIGITAL, que será transmitida via internet, plataforma
youtube, com voto eletrônico, em atenção à Instrução
Normativa DREI 79/2020, sendo que a mesma será
gravada em áudio e vídeo devido a pandemia da Covid-
19, respeitando medidas de distanciamento social,
segundo recomendação do Ministério da Saúde e
órgãos de Vigilância Sanitária, a ser realizada em 30 de
abril de 2021, na sala de reunião da SUREG, situada na
Rua Saladino de Castro nº 1415, Centro, nesta Cidade
de Arapoti, Estado do Paraná, em 1ª Convocação, às
17h, com a presença de 2/3 (dois terços) dos
associados, em 2ª Convocação às 18h, sendo o quorum
metade mais 1 (um) dos associados, ou ainda em 3ª e
última Convocação, às 19h, com o quorum mínimo de
10 (dez) associados para deliberar sobre a seguinte
ORDEM DO DIA:

1) Deliberação sobre a incorporação da Sociedade
controlada Indústria, Comércio, Importação e
Exportação de Café Benetti Ltda, compreendendo: a)
Ratificação da nomeação dos peritos avaliadores; b)
Ratificação do protocolo e justificação da incorporação;
e c) aprovação do Laudo de Avaliação de Empresa,
Balanço Patrimonial, Ativo, Passivo e Patrimônio
Líquido levantado em 31 de março de 2021.
1.1 Aprovação da Incorporação.

2)      Deliberação sobre a incorporação da Sociedade
controlada C.S.C. Indústria, Comércio, Importação e
Exportação de Café Ltda, compreendendo: a)
Ratificação da nomeação dos peritos avaliadores; b)
Ratificação do protocolo e justificação da incorporação;
e c) aprovação do Laudo de Avaliação de Empresa,
Balanço Patrimonial, Ativo, Passivo e Patrimônio
Líquido levantado em 31 de março de 2021.
1.1 Aprovação da Incorporação.

3) Autorização para que a administração da Cooperativa
encaminhe, em nome dos cooperados, na forma do art.
21, XI e 88-A da Lei 5.764/71 todas as medidas
cabíveis, administrativas e/ou judiciais, para obstar a
cobrança da Contribuição Previdenciária Rural e RAT
nas exportações realizadas indiretamente, garantindo o
gozo da imunidade de contribuições sociais sobre o
faturamento da produção agrícola que for exportada
por meio da Cooperativa via trading companies ou
empresa comercial exportadora, por força do disposto
no inciso I, §2º do art. 149, da Constituição Federal,
alterado pela Emenda Constitucional nº 33/2001, bem
como para reaver os valores indevidamente pagos a
este título, conferindo poderes expressos, nos termos
do art. 166 do Código Tribunal Nacional e por força do
art. 165 do mesmo diploma legal, com a Cooperativa
atuando no processo para receber os valores recolhidos
indevidamente nos últimos anos, observada a
prescrição;

4) Autorização para destinar os valores que vierem a ser
recuperados a todos os associados da Cooperativa,
distribuindo-os na exata proporção do volume de
produtos entregues na Cooperativa no respectivo
período;

5) Encerramento.

NOTAS:
1.Os associados poderão participar e votar à distância
durante a transmissão, na própria plataforma de vídeo
serão disponibilizados os links para o formulário de
votação;
2.Cada assunto a ser votado será devidamente
explicado, não havendo dúvidas, será colocado em
votação com tempo limitado para cada item sequencial;
3.A cooperativa não poderá ser responsabilizada por
problemas decorrentes dos equipamentos de
informática ou da conexão à internet dos associados,
assim como por quaisquer outras situações que não
estejam sob o seu controle. Cabe, portanto, a cada
associado o dever de manutenção de seus
equipamentos e serviço de internet em condições para
participação na assembleia.

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA CAPAL

CONVITE
ONLINE

30/04
sexta-feira

Youtube

19h
Clique aqui e inscreva-se 

É necessário inscrição prévia para participação. Confira os
assuntos que serão tratados na AGE no edital abaixo. 

Ou acesse o QR code:
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCBtt1K-AG-76LjfN_gm0Efprobt3GcQymxU7rQMEa_g9rbA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCBtt1K-AG-76LjfN_gm0Efprobt3GcQymxU7rQMEa_g9rbA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCBtt1K-AG-76LjfN_gm0Efprobt3GcQymxU7rQMEa_g9rbA/viewform


Informações de Mercado

PARANÁ

SÃO PAULO
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CBOT encerrou a quinta-feira com preços
acentuadamente mais altos. O mercado
rompeu a marca de US$ 7,00 por bushel no
contrato mais negociado pela primeira vez
desde 2014. O clima frio adverso nos Estados
Unidos e a boa demanda pelo grão do país
foram os principais fatores altistas. Segundo a
Reuters, as baixas temperaturas causaram
danos às lavouras do Meio-Oeste e das
Planícies do Sul dos EUA. Além disso, temores
de aperto na oferta global e os altos preços do
milho também contribuíram para a valorização.
Mercado interno segue atento ao mercado
argentino. Com o crescimento do temor das 

intervenções no país vizinho, e já com efeito
de crescimento dos registros de exportação,
há possibilidade de as recentes elevações de
preços serem minimizadas por este
crescimento nas ofertas. O sentimento do lado
argentino é de que o governo irá atuar
também nos mercados de grãos, sendo uma
questão de tempo. Vale ressaltar que o
mercado externo repercutiu a expressiva
elevação das cotações em Chicago nesta
quinta-feira, avaliando um clima desfavorável
nos EUA. Além disso, o mercado também
repercutiu o incremento dos preços do milho
no mundo, potencializando a alta do trigo.

Na CBOT, mercado surpreendeu com altas
bruscas e sem um quadro climático de perdas.
O frio atual no Meio-Oeste em nada prejudica
as lavouras não plantadas no coração da
região. O plantio, sazonalmente, começa na
última semana de abril e avança até 30 de
maio e em nada afeta a produtividade
potencial. A próxima semana terá elevação
forte das temperaturas em todo o Meio-Oeste
e chuvas até nas regiões mais secas. Portanto,
não há qualquer problema para a safra norte-
americana 2021 até aqui. O que o mercado
quer não é o que necessariamente deve
ocorrer. O mercado queria um plantio muito
precoce, o qual nunca foi feito em abril. Está
precificando, portanto, uma situação irreal. Os
outros pontos, contudo, são importantes. O
novo atrito Rússia x Ucrânia provocou uma
forte alta no trigo e tem reflexos no milho. O
frio intenso desta semana afeta o trigo que 

está sendo colhido nas Planícies nos EUA. A
China tentando fugir da demanda de milho
indica que vai usar mais trigo para ração. Esta
combinação de fatores ajuda os preços do
trigo e tem reflexos diretos no milho, o qual
cravou um novo limite de alta no dia. As
exportações semanais de milho ficaram em
apenas 387 mil tons. Porém, há um risco
eminente da Argentina bloquear vendas na
exportação a partir de um determinado
volume vendido e ainda há possibilidade de
grandes compras da China até outubro. No
mercado interno a entrada muito tardia da
safrinha, a ausência de importações, o
ambiente internacional surpreendente sem
perdas de produção nos EUA, produtor
capitalizado sem pressa em vender tem dado
suporte aos preços internos. Ausência de
chuvas sobre a safrinha começa a tornar a
situação crítica.

Na CBOT os contratos futuros do complexo
fecharam em alta no grão, no farelo e no óleo
nesta quinta-feira. Em meio às preocupações
com o clima de baixas temperaturas no Meio
Oeste americano no início do plantio, o
mercado enfileira oito sessões de alta,
acumulando valorização de cerca de 10% neste
período. A posição julho atingiu o maior
patamar em sete anos e fechou perto das
máximas do dia. O movimento de ganhos foi
acentuado na parte da tarde com a
intensificação da presença de fundos e
especuladores na ponta compradora. 

Além da preocupação com o clima nos Estados
Unidos, o quadro de boa demanda e estoques
globais apertados tem sustentado o mercado.
Mercado interno os preços da oleaginosa
voltou a apresentar generalizados ajustes
positivos, influenciados pela escalada dos
referenciais de Chicago, que se sobrepôs
inclusive a derrocada da taxa de câmbio do dia.
Os prêmios, paralelamente, recuaram,
sobretudo para vencimentos mais curtos. O
aumento dos preços, por sua vez, não implicou
em grande fluxo de negócios. 

Informações de Mercado

Soja

Trigo

Milho
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Boi Gordo

Leite

MERCADO SPOT
- Negociações de spot para a segunda
quinzena de abril foram com preços mais
Firmes e maior volume de compras. A
possibilidade de exportação dos leites em pó
fez com que algumas indústrias ampliassem
sua atuação no mercado.
- A diminuição no volume de venda se deu
principalmente pelo comportamento de alguns
queijeiros. Ainda que os preços do spot
tenham subido, não foi o suficiente para
convencer estes players a continuarem
vendendo a matéria-prima.

- Podemos destacar também, como uma
possível justificativa para esta menor intenção
de venda, a preocupação com a oferta de leite
no campo: estamos nos aproximando da
entressafra e a relação de litros de leite por @
está incentivando o abate de animais.

- Leite UHT: Demanda enfraquecida do
consumidor final faz com que o varejo
mantenha posição de recuo nas compras, e
preços de UHT caem.
- Muçarela: Mesmo cenário para muçarela:
falta de giro na ponta não dá força para um
aumento nos preços. 

- Leite em Pó: Otimismo no mercado de leites
em pó por conta da expectativa de exportação
deste produto primeiros relatos de negócios
fechados já aconteceram. Produto fracionado
ainda patinando nas vendas ao varejo.

Informações de Mercado
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O mercado futuro do café arábica encerrou o
pregão desta quinta-feira (22) com valorização
para os principais contratos na Bolsa de Nova
York (ICE Future US).  As principais referências
no mercado encerraram o dia com altas de 195
pontos. Julho/21 finalizou valendo 136,15
cents/lbp, setembro/21 negociado por 138,05
cents/lbp, dezembro/21 por 140,45 cents/lbp
e março/21 finalizou com valorização de 190
pontos, negociado por 142,40 cents/lbp. Mais
uma vez, os preços foram impulsionados pela
intensa seca no Brasil. De acordo com o site
internacional Barchart, a Somar Meteorologia
informou na segunda-feira que as chuvas da 

semana passada em Minas Gerais, a maior
região produtora de arábica do Brasil, mediram
6,1 mm, ou apenas 36% da média histórica.
Apesar da alta do dia, a análise internacional
destacou mais uma vez que os preços de café
segue pressionados pela Covid-19. A demanda
ainda é incerta para o mercado, considerando
que importantes polos consumidores mantêm
medidas de restrição mais severas. "Além
disso, a França recentemente estendeu um
bloqueio nacional por quatro semanas para
conter o recente aumento nas infecções por
Covid", afirmou.

doméstica no curto prazo e ajudar na
sustentação dos preços.  Os granjeiros por sua
vez pleiteiam reajustes para o vivo, por conta
do custo de produção, com tendência de alta,
mantendo as margens da atividade
pressionadas. O milho apresenta um quadro de
restrição de oferta, com produtores fixando
pouco devido as previsões de clima adverso
para o desenvolvimento da safrinha. 
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Café

Suínos
Mercado brasileiro voltou a registrar
recuperação de preços para o suíno vivo no
decorrer desta semana, contudo, o ambiente
de negócios começou a ficar mais truncado,
com frigoríficos cautelosos, avaliando que o
escoamento da carne pode perder força até o
fechamento do mês, com famílias menos
capitalizadas e impedir repasses. O alto fluxo
de exportações, puxado pelas compras da
China, deve seguir ajudando a enxugar a oferta 
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Dólar
O dólar comercial encerrou a sessão de quinta-
feira em queda, no sétimo recuo consecutivo
ante o real. A moeda norte-americana acelerou
as perdas no meio da tarde descolando-se do
exterior, em movimento técnico local de
desmonte de posições defensivas com o
mercado doméstico à espera da sanção do 

Orçamento de 2021 pelo presidente Jair
Bolsonaro. Ao final do dia, o dólar comercial
caiu 1,65%, cotado a R$ 5,4550 para venda. 
 Durante o dia, a moeda norte-americana
oscilou entre a mínima de R$ 5,4450 e a
máxima de R$ 5,5600.
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