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Tec Campo reúne cooperados e
pesquisadores para apresentação de
resultados de pesquisa
Evento apresentou palestras técnicas e resultados de cultivares para
cooperados do PR e SP
A Capal, em parceria com a Fundação ABC, promoveu o Tec Campo, evento
que aproxima cooperados e pesquisadores. O dia de campo aconteceu em
3, 4 e 5 de fevereiro, nos municípios de Curiúva, Wenceslau Braz e Arapoti,
no Paraná; e em Itaberá, no estado de São Paulo. No evento exclusivo aos
associados da Capal, foram apresentados resultados de pesquisas no
cultivo de soja aos produtores de cada região.
Em palestras técnicas, os pesquisadores da Fundação ABC trataram da
influência dos fatores climáticos na produção e, ainda, do controle de
plantas daninhas e pragas. Cada apresentação trouxe orientações e
alternativas para o manejo. Assim, os cooperados podem tomar as
melhores decisões ao programar a safra. “É muito bom estar participando,
porque os resultados ajudam a gente a melhorar a produção, na questão
de doenças”, afirma o produtor José Celso Videira, das regiões de
Wenceslau Braz e Arapoti..
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Tec Campo 2020 nos municípios de Curiúva, Arapoti, e Itaberá.

Tec Campo 2020 em Wenceslau Braz.

Além das palestras, o Tec Campo dá
aos cooperados a oportunidade de
observar diferentes cultivares de soja,
obtendo informações sobre as
melhores variedades e aplicações
para a sua localidade. Para Vitor
Lopes, funcionário da unidade de
Curiúva, o evento é muito importante
tanto para a Cooperativa, quanto
para os cooperados. “Eles têm a
oportunidade de ver as variedades
aqui no nosso microclima. É diferente
eles irem em outras regiões e estar
na casa deles, então é um ganho
muito grande”, ressalta.
Nos dias 3 e 4 de março, o Tec
Campo acontece nos municípios de
Taquarituba e Taquarivaí (São Paulo).
No evento, cooperados das unidades
terão acesso às palestras técnicas e
poderão observar as cultivares da
própria região.
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Rodada de pré-assembleias reúne cooperados nas filiais
Reuniões antecedem a 60ª Assembleia Geral Ordinária (AGO) e são
fundamentais para apresentar detalhes das ações da cooperativa e
registrar as solicitações dos associados

Nesta semana foram iniciadas as pré-assembleias junto aos cooperados da
CAPAL no Paraná e em São Paulo, estados que somam 3.130 associados,
crescimento de 6% em 2019 sobre o ano anterior.
As reuniões antecedem a 60ª Assembleia Geral Ordinária (AGO), prevista para acontecer dia 15 de fevereiro, em Arapoti
(PR), onde está localizada a matriz da cooperativa.
Nas pré-assembleias, questões mais detalhadas são tratadas com o cooperado, gerando maior aprofundamento dos
assuntos.
Diretor-presidente do Conselho de Administração da CAPAL, Erik Bosch destacou na primeira pré-assembleia algumas
das conquistas de 2019 e o otimismo para este ano. “Sempre temos sonhos e em 2019 realizamos alguns, como a
entrada no mercado de comercialização de café, com a compra da cafeeira, e o sementeiro, que se concretizou pela
compra de uma unidade já em atividade. Estamos muito felizes em apresentar mais essas conquistas aos associados”.
No ano anterior, a cooperativa apresentou aumento na área agrícola assistida em 6%, alcançando 147.662 hectares, onde
são cultivados soja, milho, trigo, aveia, entre outros.

Governo de São Paulo zera ICMS sobre a
comercialização de triticale
O imposto pago na venda do cereal chegava a 18%, fato
que fez com que os produtores rurais deixassem de plantar a
cultura
O governo de São Paulo publicou nesta semana a isenção do Imposto
Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre a
comercialização triticale no estado. A informação foi publicada no Diário
Oficial de São Paulo desta quarta-feira, 5, e já começou a valer.

O Diretor Comercial da Capal, Eliel Magalhães Leandro, e o
analista fiscal, José Luiz R. Filho, representaram a Capal na
reunião com o governo do estado de São Paulo

De acordo com o governo, o imposto pago na venda do cereal chegava a 18%, fato que fez com que os produtores rurais
deixassem de plantar a cultura. Só haverá tributação o produto final processado que utilizar o triticale na sua composição.
O triticale, cereal híbrido obtido pelo cruzamento das plantas de trigo e centeio, pode ser usado na panificação e confecção de
produtos dietéticos. No entanto, a maior parte do produto produzido é empregada na alimentação animal.
Para o estado, que possui as maiores plantas de terminação de bovinos e de frangos do país, assim como fábricas de ração,
aumentar a produção de triticale é estratégica. “Essa é uma medida em prol de quem produz e quer produzir mais”, afirma o
vice-governador, Rodrigo Garcia.
Produção - Atualmente, São Paulo produz 4,7 mil toneladas de triticale no estado, em uma área de 2,4 mil hectares. No caso do
trigo, a produção é de 236 mil toneladas em 83 mil hectares.
Fonte: www.canalrural.com.br
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CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da CAPAL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 25 do Estatuto
Social, convoca os Senhores Cooperados, cujo número nesta data é de 3.128 (três mil cento e vinte e oito), para se reunirem
em Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada em 15 de fevereiro de 2020, no Salão da Associação Recreativa dos
Funcionários da Capal – ASFUCA, situado na Rua Saladino de Castro nº 1.710, Centro, nesta Cidade de Arapoti, Estado do
Paraná, em 1ª Convocação, às 08h, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados, em 2ª Convocação às 09h, sendo o
quorum metade mais 1 (um) dos associados, ou ainda em 3ª e última Convocação, às 10h, com o quorum mínimo de 10 (dez)
associados para deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prestação de Contas dos Órgãos de Administração, abrangendo:
Relatório da Gestão;
Balanço Geral;
Demonstrativo das Sobras Apuradas;
Parecer da Auditoria Externa;
Parecer do Conselho Fiscal;
Destinação das Sobras Apuradas;
Orçamento para 2020;
Fixação da taxa para Fundação ABC;
Retificação da taxa DAT;
Eleição dos membros do Conselho de Administração;
Eleição dos membros do Conselho Fiscal;
Fixação da remuneração dos membros do Conselho de Administração, Fiscal e das cédulas de presenças das
Comissões Setoriais;
Autorização para a Cooperativa obter créditos de qualquer natureza e valor, para onerar bens móveis ou imóveis e
prestar fiança, em operações próprias e de terceiros;
Autorização para a Diretoria Executiva realizar operações no âmbito da Intercooperação;
Limite para operações de crédito;
Encerramento.

Arapoti PR, 29 de janeiro de 2020.
Erik Bosch - Diretor Presidente

NOVOS PREÇOS DE REMESSA PARA DEPÓSITO (PARANÁ E SÃO PAULO)

•
•
•
•
•
•

Soja: R$64,80/SC – R$1,08/KG
Milho: R$ 30,00/SC - R$0,50/KG
Trigo: R$ 39,00/SC - R$0,65/KG
Sorgo: R$24,00/SC - R$0,40/KG
Triticale: R$31,20/SC - R$0,52/KG
Aveia: 18,00/SC - R$0,30/KG

•
•
•
•
•
•
•

Cevada: R$42,00/SC - R$0,70/KG
Feijão consumo: R$ 120,00/SC - R$2,00/KG
Triguilho de trigo:R$ 21,00/SC - R$0,35/KG
Trigo semente: R$ 39,00/SC - R$0,65/KG
Quirera de milho: R$18,00/SC - R$0,30/KG
Aveia preta: R$18,00/SC - R$0,30/KG
Soja semente: R$64,80/SC - R$1,08/KG

VENDA FUTURA DE TRIGO - ATÉ 21/02
Estamos com a possibilidade de negócio futuro de trigo para os cooperados do Paraná.
O volume no momento é restrito (máximo 2 mil ton.), com entrega programada
entre setembro e outubro e pagamento novembro. O valor fixado será de R$ 870,00/ton.
Interessados entrar em contato com o
departamento comercial de sua unidade.
Para os produtores de São Paulo que tiverem interesse, favor procurar o departamento comercial de sua unidade, pois
estamos em contato com alguns compradores que demonstraram interesse em fixar algum volume.
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Quarta-feira
19/02

A Capal vai fornecer transporte
para seus cooperados. Converse
com os técnicos da sua Unidade
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INFORMAÇÕES DO MERCADO AGROPECUÁRIO
MILHO
FUTURO

CIF Guarujá entrega Julho/2020 e pagamento
Agosto/2020

Comprador: R$ 40,50

Vendedor: sem
indicação

CIF Guarujá entrega Agosto/2020 e pagamento
Setembro/2020

Comprador: R$ 41,00

Vendedor: sem
indicação

PARANÁ
MILHO

SOJA

TRIGO

Arapoti-Pr

Comprador: R$ 46,50

Vendedor: R$ 48,00

W.Braz-Pr

Comprador: R$ 46,00

Vendedor: R$ 55,00

Disponível CIF Ponta Grossa (média do dia)

R$ 85,00

Entrega abril/2020 e pagamento maio/2020
CIF Ponta Grossa/PR

R$ 83,00

Superior

R$ 1.000,00 FOB

Intermediário

R$ 910,00 (T-2) PADRÃO
R$ 840,00 (T-2)
R$ 810,00 (T-3)

SÃO PAULO
MILHO

SOJA

Itararé-Sp

Comprador: R$ 46,00

Vendedor: R$ 50,00

Taquarituba/Taquarivaí-Sp

Comprador: R$ 46,00

Vendedor: R$ 50,00

Disponível CIF Santos (média do dia)

R$ 86,60

Entrega março/2020 pagamento abril/2020 – CIF

R$ 85,00

Entrega abril/2020 pagamento maio/2020 – CIF Guaruja
TRIGO

R$ 85,10

Superior

R$ 950 FOB – ITARARE/ SP
R$ 950,00 FOB TAQUARITUBA/ TAQUARIVAI/SP
(falling number mínimo de 250)

Intermediário

R$ 850,00 (T-2) PADRÃO
R$ 780,00 (T-2)
R$ 760,00 (T-3)

FEIJÃO – PREÇOS NA BOLSINHA – SÃO PAULO
Variedade

03/02/20
Min.

Máx.

04/02/20
Min.

Máx.

05/02/20
Min.

06/02/20

Máx.

Min.

07/02/20

Máx.

Min.

Máx.

Carioca Dama 9 – 10

220,00

225,00

220,00

225,00

220,00

225,00

220,00

225,00

220,00

225,00

Carioca Dama 9 – 9

205,00

210,00

205,00

210,00

205,00

210,00

205,00

210,00

205,00

210,00

Carioca Dama 8,5 – 9

190,00

195,00

190,00

195,00

190,00

195,00

190,00

195,00

190,00

195,00

Carioca Dama 8 – 8

165,00

170,00

165,00

170,00

165,00

170,00

165,00

170,00

165,00

170,00

Carioca Dama 7,5 – 8

155,00

160,00

155,00

160,00

155,00

160,00

155,00

160,00

155,00

160,00

Carioca Dama 7 – 7

S/ Cot

S/ Cot

S/Cot

S/Cot

S/ Cot

S/ Cot

S/Cot

S/Cot

S/Cot

S/Cot

Carioca Dama 6 – 7

S/Cot

S/Cot

S/Cot

S/Cot

S/Cot

S/Cot

S/Cot

S/Cot

S/Cot

S/Cot
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INFORMAÇÕES DO MERCADO

DÓLAR COMERCIAL
06/02 - R$ 4, 28

POUPANÇA
06/02 - 0,2446 % a.m.

SELIC
4,25 % a. a.

MILHO - Na CBOT o pregão desta quinta-feira foi caracterizado pela predominante queda entre os
principais contratos em vigência. O mercado passa a observar com maior atenção o relatório de Oferta e
Demanda que será divulgado pelo USDA no próximo dia 11. Mercado interno sem grandes novidades e
preços inalterados. Depois das quedas nos preços ambos os lados parecem estar em compasso de espera,
os vendedores porque esperam que tenha sido um movimento pontual e os compradores porque
acreditam que os preços ainda poderiam recuar mais um pouco. O dólar firme tem ajudado os preços
baseados na paridade de exportação, mas ainda sem grande movimento para a safrinha.

SOJA - Na CBOT, os contratos futuros do complexo fecharam mistos no grão e no farelo, e em queda no
óleo naesta quinta-feira. O dia foi bem volátil e o mercado ainda encontrou sustentação na decisão da
China de cortar as taxas de importação de soja dos EUA. A tarifa para importação de soja norte-americana
agora é de 27,5%. De qualquer forma, os efeitos do corte são limitados. As exportações semanais norteamericanas ficaram dentro do esperado e não trouxeram grande influência aos preços. A expectativa de
uma grande safra sul-americana também limitou a elevação dos preços. Mercado interno apresentou
melhor movimentação em algumas das principais praças de negociação do país. Com a quarta sessão
consecutiva no campo positivo em Chicago e câmbio com forte alta, os preços vem se mantendo estáveis.

TRIGO - CBOT encerrou com preços mais baixos nesta quinta-feira. O cereal realizou parte dos lucros
acumulados após as altas das últimas três sessões, quando o otimismo tomou conta dos mercados em
geral. As fracas vendas dos Estados Unidos também pesaram negativamente. Mercado interno com
cotações estáveis para as principais praças de comercialização do país. O mercado segue com baixo
volume de reportes de negócios e com moinhos bem abastecidos, com este cenário devendo permanecer
assim pelos próximos dias. A partir deste momento, o cenário de baixa disponibilidade no mercado
doméstico, bem como elevados percentuais de comercialização do trigo argentino podem abrir espaço
para melhores preços.
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DÓLAR - O dólar comercial encerrou a sessão desta quinta-feira com alta de 1,10%, sendo negociado a
R$ 4,2860. Durante o dia, a moeda norte-americana oscilou entre a mínima de R$ 4,2120 e a máxima de R$
4,2870. A divisa norte-americana atingiu o segundo maior valor de fechamento da história, refletindo o
movimento mais positivo do dólar no exterior em relação às moedas de países emergentes e o movimento
doméstico após o corte da taxa básica de juros (Selic) a 4,25%, menor patamar da história.

SUÍNOS - O mercado brasileiro volta a se deparar com perspectiva de alta no curto prazo, esse movimento
é natural dada a recuperação da demanda doméstica neste início de fevereiro. O retorno às aulas é um
forte fator a ser considerado como motivador do consumo. Por sua vez, as exportações de carne suína
permanecem em ótimo nível, mantendo o padrão elevado de embarques no último mês de janeiro. De
qualquer maneira os custos de nutrição animal são uma importante preocupação para o setor em geral,
avaliando o recente comportamento dos preços do milho durante o primeiro bimestre, ao menos no curto
prazo não há indícios de alteração desse quadro.

CAFÉ - O mercado futuro do café arábica encerrou a sessão desta quinta-feira com poucas
movimentações na Bolsa de Nova York (ICE Future US). O mercado anda de lado desde que a sessão de
segunda-feira (03/02) encerrou com quedas expressivas. Março/20 encerrou o dia com altas de 40
pontos, valendo 98,15 cents/lbp, maio/20 subiu 50 pontos, cotado a 100,35 cents/lbp, julho/20 teve alta
de 45 pontos, cotado a 102,55 cents/lbp e setembro/20 encerrou as cotações com valorização de 50
pontos, valendo 104,70 cents/lbp. O café arábica também está sob pressão com as notícias desta
semana sobre o clima benéfico no Brasil que devem aumentar a produção de café. A Somar
Meteorologia informou na segunda-feira que as chuvas em Minas Gerais, a maior região produtora de
café arábica do Brasil, mediram 43,6 mm na semana passada, ou 112% da média histórica, destacou o site internacional
Barchart em sua análise diária. O mercado físico interno mais uma vez acompanhou o exterior, operando próximo da
estabilidade nesta quinta-feira.
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