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Capal lança novos rótulos de café! Conheça as
marcas Jucafé e Robusto, que voltam às
prateleiras com novo visual, e o café Grená,
produto de extrema qualidade. Confira como foi
a reunião da equipe técnica sobre cevada na
última semana, comentários sobre o estágio atual
das lavouras e convites para você, produtor! A
capa é de Fernando Evangelista - DAT Fartura. 
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CAPAL lança novos rótulos de café e reafirma 
os princípios do cooperativismo 

A Capal Cooperativa Agroindustrial expande
sua linha de produtos exclusivos com o
lançamento do Café Grená, um produto da
linha premium com grãos selecionados 100%
arábica. 
 
Em um ano excepcionalmente produtivo para a
comercialização de café, a cooperativa
aproveita a novidade para promover o
reposicionamento no mercado de dois rótulos
que já são conhecidos na mesa do
consumidor: o Jucafé e o Café Robusto. 

O relançamento dos dois produtos conta com
novas embalagens, composição diferenciada e
perfil de torra bem desenhado, o que impacta
diretamente no sabor e qualidade do café.

Os novos produtos já estão sendo
comercializados em grãos ou moídos em
embalagens de 500g e 1kg, podendo ser en-

Além do relançamento das marcas Jucafé e Robusto, cooperativa
adentra no mercado de cafés premium com o selo Grená

contrados nas gôndolas de supermercados e
demais comércios das cidades em que a Capal
é atuante, nos Estados do Paraná e interior de
São Paulo.

A matéria-prima para a fabricação dos novos
produtos é oriunda dos 300 cooperados da
Capal no Paraná e em São Paulo, que dedicam
suas propriedades para o cultivo cafeeiro.
Somadas, as áreas abrangem aproxi-
madamente 8,5 mil hectares, distribuídas na
região paranaense do Norte Pioneiro e no
sudoeste paulista. A torrefação é realizada na
cidade de Pinhalão (PR). 
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Os cafés Grená, Robusto e Jucafé contam com
o selo Somos Coop, atribuído pelo Sistema
OCB, reforçando a procedência e o sistema de
trabalho cooperativista, e também com o selo
de pureza ABIC, certificado pela Associação
Brasileira da Indústria de Café.
 
De acordo com a responsável pelo marketing
da CAPAL, Alessandra Heuer, “o lançamento
da nova linha de café agrega valor à dedicação
e à qualidade do plantio feito pelos produtores
associados, sob a orientação profissional dos
engenheiros agrônomos da cooperativa”. 
 
O Coordenador de Café da CAPAL, Newton
Openheimer, ressalta que todo o processo da
cadeia produtiva até a fabricação dos novos
produtos é baseado pelos valores do
cooperativismo. “Realizamos um trabalho
sustentável, levando em consideração os
pilares que acreditamos serem prósperos para
os negócios, guiados pelos princípios
ambientais, econômicos e que tenha impacto
positivo no meio social. Desta forma, com este
lançamento, suprimos uma demanda no
mercado que atende às necessidades dos
consumidores finais”, comenta.

Características da nova linha de Café da
CAPAL

(COMUNICAÇÃO CAPAL)

Jucafé: A nova formulação do
Jucafé é de grãos 100% arábica.
O sabor marcante advém de uma
torra intensa e apresenta uma
moagem fina. É o produto ideal
para o cotidiano, sendo uma mar-

Café Robusto: Produto 100%
arábica, é indicado para
consumidores tradicionais que
estejam abertos a um café mais
sofisticado. A torra do Café
Robusto é média escura, e perce-

Café Grená: O Café Grená é um
produto agradável e sofisticado,
dirigido para os amantes de café
mais exigentes ou para quem tem
interesse de adentrar o universo
dos cafés premium. Possui
atributos sensoriais mais
complexos, com característica de

aroma e sabor delicados. Dependendo do
modo de extração, são notáveis algumas notas
finas que garantem doçura natural e sensação
aveludada na boca. 

bem-se notas de chocolate amargo em sua
composição, o que dispensa o uso de
adoçantes. Cai muito bem no dia a dia, sendo
mais refinado do que os modelos tradicionais. 

ca mais convencional e indicada para os
apreciadores que têm o hábito diário do
consumo do café.

Para saber mais sobre a linha de cafés da
Capal, acesse www.cafecapal.coop.br

(FOTO: CANVA)

Plantio de soja alcança 95%
no país
O plantio da safra de soja 2021/22 está perto
do final no país. Na última semana chegou a
94,5% das áreas previstas. Na semana anterior
o índice estava em 90,6%, ultrapassando o
ritmo dos últimos cinco anos e da safra
passada, quando o clima atrapalhou a
implantação das lavouras. Segundo a Conab, a
área ocupada pela oleaginosa nesta
temporada deve ser de 40,2 milhões de
hectares. A produção esperada é de mais de
142 milhões de toneladas, alta de 3,4%, um
novo recorde.

(AGROLINK)

http://www.cafecapal.coop.br/
http://www.cafecapal.coop.br/


(FOTO: CANVA)
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No dia 07/12, aconteceu em Arapoti um
encontro de alinhamento técnico sobre a
cultura da cevada. Reuniram-se técnicos da
Capal, pesquisadores da Fundação ABC e
representantes da Cooperativa Agrária.

Logo no início, o diretor comercial da Capal,
Eliel Magalhães Leandro, apresentou detalhes
do projeto da Maltaria que será construída em
Ponta Grossa, em intercooperação entre as
cooperativas Agrária, Capal, Bom Jesus,
Castrolanda, Coopagrícola e Frísia.

O diretor também comentou acerca das
adaptações que estão sendo feitas para o
recebimento da cevada na Capal, levando em
conta que o processo para este grão é
naturalmente mais demorado. Ele salientou
que alguns ajustes necessários na estrutura
da Capal já estão sendo feitos.

O encontro continuou com as apresentações
técnicas feitas pelos pesquisadores da
Fundação ABC, que falaram sobre as
variedades de cevada mais adequadas à
nossa região, manejo de plantio, incidência de
pragas e doenças.

Equipe técnica tem encontro de alinhamento sobre cevada
ACONTECEU

Na sequência, os técnicos da Agrária
trouxeram informações sobre a qualidade da
cevada, sobre ágio e deságio, e explicaram
como é feito o beneficiamento e a malteação
do cereal.

Também explicaram sobre as cultivares, as
linhagens que estão sendo pesquisadas e a
resistência a doenças, como o oídio e a
giberela, entre outras informações de cunho
técnico.

A Fundação ABC informa que o prazo para as
inscrições de silagem de milho para a 13ª
edição do concurso termina no dia 30 de
dezembro, que é o último dia deste ano que o
abcLab receberá amostras para análise. Assim,
os cooperados interessados em participar
devem conversar com o seu assistente
técnico, que tem todas as informações de
como realizar a inscrição e de como coletar a
amostra. 

Em 2022, o concurso terá etapas regionais,
onde serão premiadas as dez melhores
silagens por cooperativa. Este evento será
realizado junto com a exposição de gado
leiteiro de cada uma das três cooperativas
mantenedoras (Frísia, Castrolanda e Capal).
Depois, em setembro, ocorre a grande final,
com a premiação das cinco melhores silagens
do grupo ABC. 

(FOTO: CANVA)

Concurso de Silagem de Milho - Últimas semanas para inscrições!
AVISO
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Desde janeiro de 2019 existem duas
modalidades para os produtores rurais
pessoas físicas e jurídicas contribuírem ao
INSS. A primeira é sobre a receita bruta da
comercialização de sua produção, como já
ocorria anteriormente, onde incide a retenção
sobre as notas fiscais; a segunda sobre as
remunerações pagas, durante o mês, aos
segurados empregados e trabalhadores
avulsos que lhe prestem serviços, ou seja,
sobre a folha de pagamentos.

Essa opção se dará anualmente mediante o
pagamento de contribuição incidente sobre a
folha de salários relativa a janeiro e será
irretratável para todo o ano calendário. O
produtor que não possuir empregados
registrados, obrigatoriamente contribuirá
sobre a receita bruta, sofrendo retenções
sobre suas notas fiscais.

Cada produtor deverá avaliar qual modalidade
lhe será mais favorável economicamente,
buscando apoio junto ao seu responsável
técnico, sendo a opção de sua inteira
responsabilidade.

A alíquota da retenção de 1,5% é composta de
1,3% de FUNRURAL e 0,2% destinados ao
SENAR, sendo que este último percentual
continuará sendo retido por força de Lei,
mesmo que a opção seja pela folha de
pagamentos.

Segurado especial
Com relação ao produtor segurado especial
não houve mudança, já que sua contribuição 

AVISO

Opção Forma de Pagamento FUNRURAL 2022

contribuição individual continua sendo sobre a
receita bruta proveniente de sua
comercialização.

Segurados especiais são aqueles que
produzem em regime de economia familiar,
sem utilização de mão de obra assalariada e
que possuem área de até 4 módulos fiscais.

Opção
Para que o produtor rural optante pelo
recolhimento sobre a folha de pagamentos não
venha a sofrer as referidas retenções
previdenciárias a partir de janeiro de 2022
sobre suas notas fiscais de venda para a
Capal, este deve se manifestar por meio de
solicitação, comunicando a sua opção de
tributação sobre a folha de pagamentos à
Cooperativa.

A solicitação será enviada para a caixa de
correspondência de cada associado e também
via e-mail e devem ser devolvidas preenchidas
e assinadas no setor da Contabilidade da
Cooperativa até o dia 17/12/2021.

Apenas devem devolver a solicitação assinada
os Cooperados que optarem por contribuir
sobre a folha de pagamento, não sendo
necessária nenhuma ação daqueles que
optarem por continuar contribuindo sobre sua
receita bruta (retenção de 1,5% em nota
fiscal).

Em caso de dúvidas, entrar em contato com
Dirlei, pelo telefone (43) 3557-1019 ou
Licínio pelo telefone (43) 3557-1018.



            Na última semana, cairam chuvas de
granizo na região de Arapoti, trazendo danos
às lavouras.

As áreas atingidas sofreram danos que variam
de leves a severos, algumas chegando acima
de 75% de desfolha da lavoura.

A soja tem uma alta capacidade de
recuperação. À medida que o dano é causado,
a soja tende a soltar novos brotos, novos
galhos para repor os perdidos, sem que haja
necessidade de qualquer intervenção externa, 

            Mais uma lavoura mostrando seu
potencial produtivo e excelente sanidade! Em
meio às adversidades climáticas que sofremos
essa safra, essa lavoura de Mundo Novo
expressa alto potencial produtivo e com
excelente controle fitossanitário.  Com isso,
vemos a importância de monitoramento,
acompanhamento nutricional e momento de
manejos.
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Soja

A CAMPO

adubos e bioestimulantes. Hoje a Fundação ABC evidencia esses
fatos através dos trabalhos de pesquisa realizados. Mas,
infelizmente, quando o dano é muito severo e a fase da cultura já
está adiantada, pode-se ter perdas na produtividade final. Em
caso de dúvida, entre em contato com o agrônomo que lhe
atende."

Luis Fernando 
Sampaio Janes,

DAT Arapoti

Café

Fernando Evangelista,
DAT Fartura



(FOTO: CANVA)
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CONVITE

Cafeicultor,
contamos com sua

presença!
Participe! Confirme
participação em sua
Unidade até 13/12.
Vagas limitadas!

(FOTO: CANVA)

Suinocultor, participe do Programa de Visita
Conexão Cooperado! A Alegra terá prazer em
recebê-lo e apresentar as estruturas, assim
como atualizá-lo sobre os esforços da
indústria.
Grupos de cinco cooperados, toda 2ª e  4ª
TERÇA-FEIRA do mês (não inclui almoço).

Inscreva-se com Stella - (43) 3512 1072
ou Alessandro - (43) 3212 1095

CONVITE



INFORMAÇÕES DE MERCADO

PARANÁ

SÃO PAULO
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LEITE

BOI GORDO

• O UHT teve um melhor fluxo de vendas nesta semana (se comparado à semana anterior), mas os
preços ainda seguem pressionados;
• O mercado de muçarela, que vinha em uma crescente nas últimas semanas, voltou a enfrentar uma
demanda mais retraída neste início de mês, com negociações travadas, redução no volume de vendas
e pressão sobre seus preços; 
• O mercado de leite em pó também sentiu uma demanda interna mais fria nesta semana. Os preços
dos produtos industriais, integral e desnatado, tiveram leves recuos. Já o fracionando manteve a média
de preços da semana anterior.

INFORMAÇÕES DE MERCADO
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INFORMAÇÕES DE MERCADO

SOJA

MILHO

TRIGO

Os contratos futuros negociados na CBOT
apresentaram discreta elevação nesta quinta-
feira em meio a neutralidade das projeções do
relatório de oferta e demanda mensal do USDA
onde o mercado esperava uma pequena
elevação dos estoques finais. Para o Brasil e
Argentina os números ficaram inalterados para
temporada 2021/22. Mercado interno continuou 

pouco movimentado nas principais praças de
negociação do país.  Em dia de relatório de
oferta e demanda do USDA a commodity teve
um dia bastante volátil em Chicago fechando
com ligeiros ganhos. Diante de um relatório
neutro sem impactos relevantes no mercado os
agentes permanecem ausentes e somente lotes
pontuais seguem sendo comercializados. 

Na CBOT os contratos futuros fecharam
positivos com suporte vindo da firme demanda
do setor de alimentação animal e produção de
biodiesel.  O USDA divulgou o balanço mensal
de Oferta e Demanda apontando estoques
norte-americanos e os estoques globais acima
da expectativa do mercado. 

Mercado interno com volume de oferta tímido no
decorrer da semana e as poucas que
apareceram com preços elevados. Os
consumidores ainda sinalizam para uma posição
de conforto em seus estoques e o clima segue
como um foco de atenção.

Na CBOT a elevação de estoques norte-
americanos e globais no relatório de dezembro
do USDA derrubou as cotações nesta quinta-
feira. Os destaques do relatório foram a redução
significativa das exportações dos EUA e a
elevação expressiva da produção australiana.
Apesar disso as novidades que o relatório trouxe
não devem ser suficientes para uma intensifica-

ção da escalada de baixa nas próximas sessões.
Mercado interno com poucos negócios no
decorrer da semana com produtores dando
preferência para a venda de grão mais fracos e
o de boa qualidade deixando para comercializar
em 2022. Os moinhos estão abastecidos e já
tem bons volumes negociados para embarque a
partir de janeiro.
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SUÍNOS

DÓLAR

INFORMAÇÕES DE MERCADO

CAFÉ
O mercado futuro do café arábica encerrou as
cotações desta quinta-feira (09/dez) com
desvalorização para os principais contratos na
Bolsa de Nova York (ICE Future US). De acordo
com análise do site internacional Barchart, os
preços do café estão sob pressão devido à
preocupação de que a rápida disseminação da
nova variante Omicron Covid levará a bloqueios
globais e restrições de viagens que fecham
cafeterias e reduzem a demanda por café. Israel
e Japão já fecharam suas fronteiras para visitan-

tes estrangeiros e outros países impuseram
restrições a viagens. No Brasil, o analista de
mercado César de Castro Alves, do Itaú BBA,
afirma que com a aproximação do inverno no
Hemisfério Norte deve impulsionar o consumo
de café o que demanda o aumento dos estoques
por parte das torrefadoras. Segundo César, a
demora na entrega do café faz com que os
estoques sejam consumidos o que
automaticamente aumentam as preocupações
do setor.

Mercado interno com uma semana de pressão
tanto para o suino vivo como para os principais
cortes do atacado. O ambiente de negócios
segue lento com frigoríficos buscando preços
mais baixos em função dos estoques altos e
além disso a oferta de animais está crescendo
fator de pressão sobre os preços. A demanda
pelos cortes suínos tende a ganhar força no
decorrer do mês por conta das festividades na- 

talinas. Os cortes bovinos estão em queda no
atacado mas ainda em patamar elevado no
varejo o que pode ajudar a escoar a carne suína
ao longo das próximas semanas. Quanto as
exportações brasileiras a tendência é de
continuidade de números fracos ao longo das
próximas semanas com atuação comedida da
China nas compras no mercado global. 

O dólar comercial fechou em R$ 5,5750 com alta
de 0,72%. A moeda refletiu ao longo da sessão o
temor pelo risco global de inflação e os dados
positivos da economia norte-americana que dá
cada vez mais indícios de recuperação financei-

ra o que poderia antecipar o aumento dos juros
nos Estados Unidos. Durante o dia, a moeda
norte-americana oscilou entre a mínima de R$
5,5180 e a máxima de R$ 5,5580.

siga-nos nas redes sociais!

Produção: Setor de Comunicação e Marketing Capal  | Dúvidas, comentários ou sugestões:
comunicacao@capal.coop.br - (43) 991528218 - (43) 999269466

expediente

capal_cooperativa /CapalCooperativa
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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

