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nesta edição
Chegou o momento de conhecer os grandes
números e votar pautas importantes para as
atividades da Cooperativa. Veja o calendário de
pré-assembleias e Assembleia Geral Ordinária
(AGO). Esta edição traz também a programação
do Tec Campo, tradicional evento técnico
organizado pela Capal. A foto de capa é de
Rafael Martins, do DAT Arapoti.

Capal realiza pré-assembleias
e AGO em fevereiro
A Capal Cooperativa Agroindustrial promove
as pré-assembleias nos dias 01, 02, 08 e 09 de
fevereiro. A reunião será realizada em todas as
Unidades, apesar de algumas restrições
sanitárias.
No dia 19/02, acontece a Assembleia Geral
Ordinária, que será realizada na ASFUCA, em
Arapoti/PR, cidade sede da Cooperativa, e
também transmitida pelo YouTube. Esta é a
oportunidade para conhecer os grandes
números do exercício de 2021 e votar pautas
importantes para o ano de 2022, como taxas e
autorizações.
As pré-assembleias aproximam o associado
da Cooperativa, pois além dos números gerais,
o produtor também tem acesso a informações
relativas à sua região.
Os protocolos sanitários (obrigatoriedade da
máscara,
higienização
das
mãos
e
distanciamento) serão seguidos. O número de
pessoas também é restrito, a depender do decreto de cada município. No entanto, cada

Pré-assembleia em Arapoti - Exercício 2020

Unidade providenciou locais
receber o maior número
associados.

que possam
possível de

A Assembleia Geral Ordinária (AGO) é um
momento primordial para a Cooperativa, em
que serão aprovados assuntos do ano de
2022. A votação será somente presencial, mas
os cooperados que não puderem estar
presentes poderão acompanhar a AGO pelo
canal da Capal no YouTube. Para receber o
link de participação, é necessário fazer a
inscrição pelo formulário no link abaixo.

Formulário para receber o link
de acesso da transmissão ao vivo da
AGO - Exercício 2021
Veja o calendário das pré-assembleias
na página a seguir.
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PRÉ-ASSEMBLEIAS CAPAL

EXERCÍCIO 2021

SANTANA*

01/02 8h30

CENTRO CATEQUÉTICO

TAQUARITUBA

01/02 14h

SALÃO ZANFORLIN

FARTURA

01/02 19h

RESTAURANTE QUATI

CARLÓPOLIS

02/02 8h30

SINDICATO RURAL

J. TÁVORA

02/02 14h

CAPAL

W. BRAZ

02/02 19h

SALÃO PAROQUIAL

TAQUARIVAÍ*

08/02 14h

AUDITÓRIO CAPAL

ITARARÉ

08/02 19h

CAPAL

CURIÚVA

09/02 8h30

ESTÂNCIA GALVÃO

IBAITI*

09/02 14h

HOTEL MORAES

ARAPOTI

09/02 19h

ASFUCA

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA | 19/02 | 10H | ARAPOTI
*Santana do Itararé e Taquarivaí: numero de participantes restrito. Informe-se na Unidade.
*Ibaiti - exigência municipal: obrigatório apresentar comprovante de vacinação ou teste negativo de covid-19.

ACONTECEU

Reunião com cafeicultores para o fortalecimento da atividade
As Unidades de Fatura e Taquarituba
promoveram uma reunião com os produtores
de
café
sobre
a
oportunidade
de
fortalecimento do setor de cafeicultura,
através da comercialização da produção. O
encontro foi conduzido pelo coordenador
Newton Openheimer.

Obras em Curiúva e Wenceslau Braz
Nas Unidades de Curiúva e Wenceslau Braz, as
obras estão a todo vapor! Todos os
investimentos têm o objetivo de prestar um
serviço melhor ao cooperado.
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CONVITE

Participe do Tec Campo 2022
O Tec Campo, tradicional
evento realizado pela Capal
Cooperativa Agroindustrial,
é um elo entre os cooperados e os resultados de
pesquisas desenvolvidas pela Fundação ABC.
Confira a programação e
inscreva-se no DAT Agrícola da sua Unidade!

CONVITE

Inscreva-se no Show Tecnológico Verão
Nos dias 23 e 24 de fevereiro, no CDE Ponta
Grossa, a Fundação ABC realiza mais uma
edição do Show Tecnológico Verão, que
seguirá todos os protocolos de segurança.
Inclusive, uma delas é a inscrição pela internet,
que
já
pode
ser
feita
no
site
www.showtecnologicoabc.org, para agilizar a
entrada no evento, sem aglomeração. O uso de
máscara
será
obrigatório.
Além
das
apresentações da fundação ABC, 55 empresas
confirmaram a participação no evento, que co-

meça às 8 horas e
segue até às 17 horas,
nos dois dias, com
entrada livre, para todos
os públicos interessaos em atualizar as informações para preparar a próxima safra verão.
No mesmo site você pode conferir os temas
que serão apresentados pelos setores de
pesquisa da fundação e as empresas
participantes.
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AVISO

Venda Futura de Trigo - Paraná
Estamos com a possibilidade de negócio futuro de trigo
para os cooperados do Paraná.
O volume no momento é restrito, com entrega programada
para setembro e outubro/22. O valor fixado será de R$
1.700,00/ton (FOB). Interessados entrar em contato com o
departamento comercial de sua unidade.
A validade da proposta é até 18/02 ou até atingir o volume
de compra do Moinho.

A CAMPO
Cenário em 24/01, no município de
São José da Boa Vista/PR, onde a falta de
chuvas e o excesso de calor têm prejudicado
bastante o desenvolvimento das lavouras.
Ronaldo Adriano da Silva
DAT - Wenceslau Braz
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INFORMAÇÕES DE MERCADO

PARANÁ

SÃO PAULO
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INFORMAÇÕES DE MERCADO
SOJA
Na CBOT os contratos futuros do complexo
fecharam mistos no grão, no farelo e no óleo
nesta quinta-feira. O mercado seguiu nos
melhores níveis em sete meses sustentado pelo
bom
desempenho
dos
óleos
vegetais
principalmente o subproduto da palma na
Malásia. Mas o movimento foi limitado pela
realização de lucros por parte de fundos e
especuladores e pelo retorno das chuvas nas
regiões produtoras da América do Sul.

O dia foi também de absorver os dados de
embarques semanais dos Estados Unidos.
Mercado interno esteve calmo nas principais
praças de negociação enfileirando o terceiro
pregão consecutivo de ganhos a commodity
segue avançando em Chicago e a firmeza dos
prêmios tem contribuído para o cenário positivo
com os preços subindo mas com negócios
moderados.

MILHO
Na CBOT mercado tem a retomada do
escoamento nos portos do Mar Negro uma
situação de pressão sobre o trigo com reflexos
sobre o mercado de milho. Por outro lado a soja
vem de seguidas altas e isto vai mantendo a
competitividade da soja para ganhar acres para
o plantio da safra 22 nos EUA. E por fim os bons
números de exportação semanal ajudou a
visualizar que a demanda global pode começar a
se concentrar no milho dos EUA, independente
da presença ou não da China.

Petróleo em patamares altos segue dando
suporte a demanda para etanol. E por último o
foco se concentra no clima na América do Sul e
no relatório de Oferta e Demanda do USDA do
próximo dia 09/02 onde deverá ajustar os
números de produção da América do Sul para
baixo. Mercado interno produtores seguem
firmes nos valores para venda cientes da baixa
disponibilidade do cereal e por outro lado os
compradores fazem compras pontuais diante
das margens apertadas.

TRIGO
Realizando lucros diante de um possível
abrandamento da tensão Rússia/Ucrânia CBOT
encerrou a quinta-feira com quedas expressivas.
No mercado interno a volatilidade das cotações

internacionais e do câmbio segue no centro das
atenções. Os preços na Argentina apresentaram
leve recuo em relação ao mesmo período do
mês passado sentindo os efeitos do ingresso da
maior safra já colhida pelo país.
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INFORMAÇÕES DE MERCADO
LEITE
• O mercado de UHT elevou os preços em mais
uma semana, mas o volume de vendas foi bem
abaixo do esperado. Dessa forma, tendo em
vista que grande parte das empresas estão com
estoques elevados, a tendência é que na
próxima semana tenhamos um ajuste nos
preços, para baixo, possibilitando maior giro do
produto;
• A muçarela também busca emplacar novos
preços, mas as vendas seguem patinando. Para
a próxima semana, a expectativa é que a indús-

BOI GORDO

tria continue sua tendência de elevação dos
preços e que tenhamos um leve aumento no
valor médio das negociações;
• O mercado de leite em pó sente impactos de
uma demanda interna mais retraída nesta
semana. Entretanto, apesar da demanda
brasileira mais tímida, o atual cenário
internacional de preços (que diﬁcultam as
importações e favorecem as exportações)
devem dar sustentação aos preços praticados
aqui no Brasil.
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INFORMAÇÕES DE MERCADO
CAFÉ
O mercado futuro do café arábica encerrou as
negociações desta quinta-feira com forte recuo
para os principais contratos na Bolsa de Nova
York (ICE Future US) com baixa de 2,87% no
vencimento março/22. Para o analista de
mercado Eduardo Carvalhaes, o mercado segue
apresentando a movimentação que já era
esperada pelo setor considerando a expressiva

valorização no último ano. "Se nós temos
dúvidas com o tamanho da safra, imagine como
está lá fora?", afirma o especialista em relação
ao tamanho da safra do Brasil. As chuvas das
últimas semanas levaram alívio para o parque
cafeeiro porém não recuperam o potencial
produtivo para este ano apesar de ajudar muito
a planta a se preparar para 2023.

SUÍNOS
Mercado interno apresentou pouca variação de
preços no decorrer desta semana tanto para a
carcaça como para o suíno vivo. De qualquer
modo os preços estão fragilizados e não
conseguem encontrar espaço para recuperação
em meio ao quadro de excesso de oferta. Os
frigoríficos continuam atuando de maneira
moderada com as negociações avaliando que os
estoques continuam altos e aguardam um me-

lhor fluxo do escoamento principalmente no
decorrer da primeira quinzena de fevereiro
devido a entrada de salários na economia. As
preocupações dos suinocultores são crescentes
avaliando que além da dificuldade dos preços
de venda o custo da nutrição animal continua
firme levando os suinocultores a acelerarem
vendas e consequentemente no aumento de
oferta e pressionando os preços.

DÓLAR
O dólar fechou em R$ 5,4240 com queda de
0,33% pressionada durante toda a sessão pelo
fluxo positivo na bolsa além do iminente
aumento da taxa Selic que deve ser anunciado

na próxima semana após reunião do Comitê de
Política Monetária (Copom). Durante o dia, a
moeda norte-americana oscilou entre a mínima
de R$ 5,3530 e a máxima de R$ 5,4340.
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