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EM PAUTA

Capal anuncia R$ 88 milhões em investimentos
para os próximos dois anos
Em reunião com os cooperados, o presidente
do Conselho de Administração. Erik Bosch, e
o presidente executivo, Adilson Fuga,
anunciaram investimentos de R$ 88 milhões
em para os próximos dois anos, no Paraná e
em São Paulo. Sete unidades da cooperativa
irão receber os recursos e terão um salto
quantitativo e qualitativo na recepção da
produção,
atendimento
ao
cooperado,
infraestrutura e logística.
O anúncio aconteceu nas pré-assembleias da
cooperativa, onde também foram mostrados
os números da Capal em 2020 e a expectativa
de desempenho para este ano. Erik Bosch
destacou os efeitos da pandemia de covid-19,
mas reforçou que, “apesar dela ter provocado
o distanciamento social, nunca ficamos tão
juntos”.
A unidade de Taquarivaí (SP) receberá
investimento de R$ 32,6 milhões para a
construção de cinco silos pulmão, casa de
máquinas, conjunto de secagem, armazém
graneleiro, ampliação do armazém de
ensacados e insumos, aquisição de

equipamentos de transportes, máquinas de
limpeza e fornalha, balança de fluxo e
instalações elétricas e de termometria. “Tenho
muito orgulho de fazer parte de uma
cooperativa que faz planejamento dos seus
investimentos, que olha para o futuro e que
sabe para onde está indo”, afirmou o
cooperado da unidade de Taquarivaí, Luiz
Augusto Motta Pacheco.

Taquarivaí receberá o maior valor em investimentos

Município onde está localizada a matriz da
cooperativa, Arapoti (PR) terá investimento de
R$ 25 milhões para a construção de quatro
silos de insumos para ração, seis silos de
armazenagem, conjunto de secagem de grãos,
aquisição de equipamentos de transporte e
fornalha, entre outros ajustes.
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Já em Wenceslau Braz (PR) haverá
investimento em duas áreas. A Unidade de
Beneficiamento de Sementes (UBS), adquirida
pela cooperativa em dezembro de 2019,
receberá R$ 19,1 milhões para a construção de
mais um armazém de sementes com
capacidade para quase 250 mil sacas, fornalha
e pavimentação. Recentemente a Unidade
inaugurou seu laboratório de análise de
sementes, com equipamentos modernos e
equipe altamente especializada.
O outro investimento é na Unidade
Operacional daquela cidade, no valor de quase
R$ 3,5 milhões. Serão construídas uma base
para balança, duas cabines para atendimento
aos motoristas, além da ampliação da
cobertura, pavimentação e balança rodoviária
com capacidade para 120 toneladas.
Já em Curiúva (PR) o aporte será de R$ 1,4
milhão para a melhoria nas estruturas e
processos e também para a construção de um
novo espaço de apoio com sala para
treinamentos, refeitório e depósito.

Santana terá construção de nova loja e armazém

Em Santana do Itararé por exemplo, haverá a
construção de uma nova loja agropecuária de
480 m² e o armazém de ensacados será
ampliado, além de outras modificações. “A
atual estrutura da cooperativa na cidade já
tornou-se extremamente pequena para o
número de cooperados atendidos”, comenta
Fuga.
“Sabemos que o agro não para, mas na Capal
o agro está sempre acelerado, principalmente
pelos investimentos previstos para expansão e
melhorias das unidades. Parabéns aos gestores
e
colaboradores”,
elogiou
Rogerio
Hermenegildo, cooperado da Capal na região
de Taquarituba (SP).

Em Curiúva haverá melhoria nas estruturas

Novas Lojas Agropecuárias serão construídas
em Santo Antônio da Platina (R$ 4,4 milhões) e
Santana do Itararé (R$ 2,1 milhões).

Em 2020, comparado ao ano anterior, a
cooperativa teve aumento de 39,48% no
faturamento bruto, de R$ 1,474 bilhão para R$
2,059 bilhões. O resultado líquido mais do que
dobrou, de R$ 55,473 milhões (2019) para R$
113,914 milhões (alta de 105,35%).
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ADMISSÕES

Damos boas-vindas aos 54 cooperados
admitidos em fevereiro e março
Atualmente, nosso quadro social conta com 3.336 cooperados
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ESPAÇO COOP
Cooperados de Taquarivaí recebem cheque simbólico das sobras do exercício de
2020. Os bons resultados são fruto do trabalho de cada associado! O valor
total repassado aos cooperados ultrapassou R$ 39 milhões.

DIAS
ÚLTIMOS

CAMPANHA DE COMBATE À COVID-19

A Capal convida seus associados a se unirem à
campanha de arrecadação de doações para
auxiliar hospitais e postos de saúde no combate
à Covid-19. Os recursos serão usados para a
compra de equipamentos hospitalares, EPIs e
materiais de higiene.

Em todas as Unidades teremos listas de
doação e o cooperado pode doar a quantia
desejada com débito em sua conta.
As doações podem ser feitas de hoje até
05/04 e o débito na conta será feito no
último dia da campanha.

CLASSIFICADO
Venda - Fiesta 2012 1.6, ótimo estado, completo, câmbio manual, cor prata, baixa quilometragem.
Preço de tabela FIP. Tratar com Albert Salomons 43 98809 3700

Informações de Mercado

PARANÁ

SÃO PAULO
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Informações de Mercado
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Soja
Na CBOT os contratos futuros do complexo
fecharam em forte alta no grão, no farelo e no
óleo nesta quarta-feira. O Departamento de
Agricultura dos Estados Unidos (USDA)
surpreendeu ao indicar área americana abaixo
do esperado, provocando limite de alta na
maioria das posições. A área a ser plantada
com soja nos Estados Unidos em 2021 deverá
cobrir 87,6 milhões de acres, conforme o
relatório de intenção de plantio do USDA. Se
confirmada, a área ficará 5% acima do total
cultivado no ano passado. O número ficou
abaixo da expectativa do mercado, que era de
89,99 milhões de acres. O número também
veio abaixo da área indicada no Fórum Anual
do Departamento, realizado em fevereiro, de

90 milhões de acres. Mercado interno
apresentou boa movimentação nas diversas
praças de negociação do país. Após o relatório
de intenção de plantio e de estoques
trimestrais do Departamento de Agricultura
dos Estados Unidos (USDA), a commodity
ampliou os ganhos e passou a operar com alta
de até 70 pontos nos principais vencimentos.
A moeda norte-americana teve um dia de
firme queda, porém não impediu que os
preços físicos disparassem e um bom volume
de negócios fosse registrado. Ao todo,
segundo rumores, pelo menos 500 mil
toneladas de soja trocaram de mãos ao longo
do dia no país.

Trigo
CBOT encerrou a quarta-feira com preços
acentuadamente mais altos. O mercado
acompanhou a disparada dos vizinhos, soja e
milho, após o Departamento de Agricultura
dos Estados Unidos (USDA) indicar, para
aquelas culturas, intenção de plantio abaixo do
esperado. Para o trigo, os números de intenção
de plantio e de estoques trimestrais ficaram
acima
das
expectativas
de
analistas
consultados antes dos relatórios, o que fez
com que os preços se afastassem das máximas
registradas logo após as divulgações. Mercado
interno encerra o mês de março com cenário
de liquidez reduzida, com ofertantes em
grande parte ausentes do mercado, e com

atenções voltadas para o ingresso das culturas
de verão. Em paralelo a isso, a indústria
esteve em grande parte bem abastecida e sem
maiores necessidades de novas aquisições,
além de custos logísticos sazonalmente
elevados neste período, dificultando o
crescimento do volume de negócios. Para abril
esta conjuntura poderá mudar, com retorno da
indústria as compras, conforme houver gradual
crescimento da necessidade de reposição dos
armazéns. O mercado tende a seguir atento ao
câmbio, que hoje recua significativamente,
voltando a operar mais próximo dos R$ 5,60 e
consequentemente reduzindo os custos de
aquisição do cereal no mercado externo.

Milho
O relatório de intenção de plantio divulgado
nesta quarta-feira pelo USDA impulsionou o
mercado de grãos. Os números para a área de
plantio nos EUA vieram abaixo do esperado
pelo mercado. Imediatamente após a
divulgação do relatório, os contratos de milho
na CBOT atingiram o limite de alta. Os
estoques apertados, juntamente com a
perspectiva de uma área inferior ao esperado,
apesar de ser maior em relação à temporada
passada, impulsionou as cotações dos grãos.

Caso os números reportados pelo USDA se
confirmem efetivamente, a disponibilidade de
grãos nos EUA pode ser apertada, caso ocorra
algum problema climático ao longo do
desenvolvimento das lavouras. No mercado
interno, o cenário tem se mostrado altista,
dado a oferta restrita de milho no Brasil.
Especificamente no Sul do país, produtores
estão retraídos, dando preferência para
comercialização de soja e aguardando o
momento de preços melhores para vender.
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Leite
- Com grande dificuldade na realização de
volumes, a indústria precisou ceder nos preços
de venda do UHT ao varejo para que
houvessem negociações nesta última semana;
- No Nordeste, os preços ficaram em R$
3,32/litro.
- A elevação de preços no mercado
internacional
impactou
fortemente
no
mercado brasileiro ao longo do mês de março.
As empresas tem preferido realizar suas
compras no mercado interno, o que permitiu
mais um aumento nos produtos industriais
nesta última semana. No mercado fracionado,
o movimento foi o mesmo dos demais
derivados: poucos negócios, realizados a
preços mais baixos.

Boi Gordo

- O mercado de queijos segue sofrendo, e após
algumas semanas com altas nos valores
praticados, apesar dos negócios caracterizados
por baixos volumes, o preço do produto caiu
nesta última semana de março. A incerteza
acerca das medidas de combate a pandemia
faz com que as indústrias focadas em food
service sofram ainda mais.
- Os requeijões e o leite condensado
acompanharam o movimento de maiores
preços nos derivados lácteos observado ao
longo de março. Apesar da última semana
também ter sido de maiores difculdades a
partir da conjuntura de lockdowns em boa
parte das cidades do país, os preços médios de
todos os produtos tiveram elevação na média
mensal.

Informações de Mercado

Capal Notícias | Ed. 13 | 1º de abril de 2021

Café
O mercado futuro do café arábica teve um dia
de poucas variações para os principais
contratos na Bolsa de Nova York (ICE Future
US). Maio/21 teve alta de 90 pontos,
negociado por 123,50 cents/lbp, julho/21
registrou valorização de 70 pontos, valendo
125,40 cents/lbp, setembro/21 teve alta de 70
pontos, negociado por 127,30 cents/lbp e
dezembro/21 registrou valorização de 65
pontos, valendo 129,65 cents/lbp. Segundo
análise do site internacional Barchart, os
preços do café na quarta-feira se estabilizaram
com o robusta em uma baixa de 3 semanas
devido às preocupações da demanda de café.
No entanto, o arábica apagou as perdas iniciais
e se recuperou de uma baixa de 7 semanas.

Em Londres, o café tipo conilon encerrou o
pregão com desvalorização técnica. Maio/21
teve baixa de US$ 6 por tonelada, valendo
US$ 1342, julho/21 teve queda de US$ 7 por
tonelada, valendo US$ 1366, setembro/21
registrou baixa de US$ 8 por tonelada, valendo
US$ 1386 e novembro/21 teve queda de US$
8 por tonelada, valendo US$ 1402. Mais uma
vez, a análise destacou que os preços do café
estão sofrendo uma pressão de queda
contínua devido à preocupação de que um
ressurgimento de infecções por Covid possa
levar a restrições mais rígidas que manterão
restaurantes e cafeterias fechados por mais
tempo.

Suínos
A dinâmica do mercado brasileiro seguiu
inalterada no decorrer desta semana. Os
frigoríficos ainda adotam uma postura
cautelosa nas negociações, administrando
estoques, avaliando que a colocação da carne
no mercado ainda está difícil. Durante a
primeira quinzena de abril, a entrada da massa
salarial poderá trazer algum fôlego para o
consumo. A nova rodada do auxílio
emergencial, mesmo que em menor proporção
se comparado ao de 2020 e a antecipação do
13º salário de aposentados, também são
variáveis que podem estimular a demanda no
curto prazo, contudo, ainda há muita incerteza

em torno do Covid-19 e quando atividades
demandantes, como o de restaurantes irão
retomar suas atividades de maneira plena. O
suinocultor
segue
preocupado,
com
dificuldade em relação a preços e pelo custo
de produção, que permanece com tendência
de alta. A oferta de milho continua bastante
apertada, com foco do mercado na soja. Clima
para a safrinha e logística complicada também
são fatores altistas para o cereal. Nesta quintafeira (01) o SECEX divulgará os dados
preliminares da exportação de março e a
expectativa é positiva, por conta da atuação da
China.

Dólar
O dólar comercial fechou com forte queda de
2,24% no mercado à vista, cotado a R$ 5,6290
para venda, em sessão de forte amplitude,
acompanhando o movimento externo onde
prevaleceu a busca por risco e levou as
moedas de países emergentes a se

valorizarem, respingando no real. Durante o
dia, a moeda norte-americana oscilou entre a
mínima de R$ 5,6230 e a máxima de R$
5,7700. No mês, o dólar subiu 0,48% ante o
real e acumulou ganho de 8,48% no trimestre.
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