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nesta edição
Confira informações sobre o Tec Campo, evento
que leva resultados de pesquisa da Fundação
ABC aos cooperados. Veja também como foram
as primeiras pré-assembleias e o calendário para
as demais reuniões, que acontecem nesta
semana. A edição traz ainda a convocação para a
Assembleia Geral Ordinária. Foto de capa: Renan
Buiar - DAT Taquarituba.

Tec Campo acontece de 08 a 11 de fevereiro, nas Unidades Capal
De 08 a 11/02, acontece o tradicional evento
técnico realizado pela Capal em parceria com
a Fundação ABC, com o objetivo de apresentar
e tornar acessíveis os resultados de pesquisa
aos produtores associados.
No evento desse ano, serão apresentados
temas das áreas de Fitotecnia, Fitopatologia,
Herbologia, Entomologia e Economia Rural.
- Fitotecnia: cultivares de soja com ênfase
nas
15
mais
promissoras,
destacando
características como potencial, rusticidade,
adaptação, ciclo.
- Fitopatologia: resultado de controles
biológicos para mofo branco (estratégias de
uso, cuidados e posicionamento).
- Herbologia: cuidados no uso do Dicamba:
plantas daninhas, foco da tecnologia Xtend e
suas opções de controles, que não sejam o
uso do Dicamba.
- Entomologia: biotecnologias das cultivares

de soja versus controle de lagartas: cenário;
uso de bioinsumos no controle de pragas, com
visão na expectativa, eficiência e formas de
uso.
- Sigma ABC: conhecendo o módulo de
Economia Rural.
Cooperado, confira as datas, inscreva-se no
DAT Agrícola de sua Unidade e participe!
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CAPAL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
Rua Saladino de Castro, 1375. Centro - Arapoti - PR
CNPJ:78.320.397/0001-96
CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente do Conselho de Administração da CAPAL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL, no uso
das atribuições que lhe confere o Artigo 24 do Estatuto Social, convoca os Senhores Cooperados,
cujo número nesta data é de 3.447 (três mil quatrocentos e quarenta e sete), para se reunirem em
Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada em 19 de fevereiro de 2022, 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:
1) Prestação de Contas dos Órgãos de Administração, abrangendo:
a) Relatório da Gestão;
b) Balanço Geral;
c) Demonstrativo das Sobras Apuradas;
d) Parecer da Auditoria Externa;
e) Parecer do Conselho Fiscal;
2) Destinação das Sobras Apuradas;
3) Orçamento para 2022;
4) Fixação da taxa para Fundação ABC;
5) Retificação da taxa DAT;
6) Eleição dos membros do Conselho Fiscal;
7) 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;
8) Autorização para a Diretoria Executiva realizar operações no âmbito da Intercooperação;
9) Limite para operações de crédito;
10) Ratificação de pagamento das dívidas da Alegra e baixa do capital dos associados envolvidos;
11) Encerramento.
Arapoti PR, 31 de janeiro de 2022.

Erik Bosch
Diretor Presidente do
Conselho de Administração

CAPAL NOTÍCIAS • 04 FEV 2022 • ED. 05
CONVITE

Capal agenda Assembleia Geral Ordinária
A Capal convida os produtores cooperados
para a Assembleia Geral Ordinária (AGO), que
acontece em 19/02 (sábado), às 10h.
A AGO é um momento fundamental para a
Cooperativa, em que serão apresentados os
grandes números do exercício 2021 e
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.
Participe!

Formulário para receber o link
de acesso da transmissão ao vivo da
AGO - Exercício 2021

ACONTECEU

Capal já realizou pré-assembleias em seis unidades
Na terça e quarta-feira (01 e 02/02)
aconteceram as pré-assembleias nas unidades
de Santana do Itararé, Fartura, Taquarituba,
Carlópolis, Joaquim Távora e Wenceslau Braz.
O presidente executivo, Adilson Roberto Fuga,
e o presidente do Conselho de Administração
da Capal, Erik Bosch, estiveram nas Unidades
apresentando aos cooperados os números do
exercício de 2021.
Este também é o momento de expor as pautas
que serão votadas em Assembleia Geral
Ordinária (AGO) e avaliar a aceitação dos
associados
de
temas
como
taxas
e
investimentos.
Durante as pré-assembleias, há também
espaço para que cooperados tirem suas
dúvidas, façam comentários ou sugestões.

Na próxima semana, as reuniões serão em
Taquarivaí, Itararé, Curiúva, Ibaiti e Arapoti.
Confira o calendário na página a seguir!
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PRÉ-ASSEMBLEIAS CAPAL

EXERCÍCIO 2021

TAQUARIVAÍ*

08/02 14h

AUDITÓRIO CAPAL

ITARARÉ

08/02 19h

CAPAL

CURIÚVA

09/02 8h30

ESTÂNCIA GALVÃO

PINHALÃO/IBAITI*

09/02 14h

ASSOC. DOS SERVIDORES PÚBLICOS PINHALÃO

ARAPOTI

09/02 19h

ASFUCA

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA | 19/02 | 10H | ARAPOTI
*Taquarivaí: número de participantes restrito. Informe-se na Unidade.
*Cooperados de Ibaiti - participar em Pinhalão.

CONVITE

Show Tecnológico Verão completa 25 anos
A Fundação ABC promove mais uma edição do
Show Tecnológico Verão nos dias 23 e 24 de
fevereiro, no CDE Ponta Grossa.
A entrada é gratuita. É obrigatório fazer
inscrição, para agilizar a entrada no evento,
sem aglomerações.
Além das apresentações da Fundação ABC, 55
empresas confirmaram a participação no
evento, que começa às 8 horas e segue até às
17 horas, nos dois dias.

No site do evento, é
possível conferir os
temas que serão
expostos pelos
setores de pesquisa
da Fundação e as
empresas participantes.
A inscrição também é feita pelo site. Acesse!

https://www.showtecnologicoabc.org/

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.
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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 e no óleo e em alta no
farelo nesta quinta-feira. Os contratos estiveram
sob pressão de um movimento agressivo de
realização de lucros por parte de fundos e
especuladores mas ao longo do dia o cenário
fundamental voltou a mostrar força combinando
os prejuízos na safra sul-americana por conta

do clima seco e a boa demanda pela soja
americana. Mercado interno esteve travado nas
diferentes praças de negociação do país. A
ponta vendedora permanece retraída apostando
em patamares ainda mais elevados. O excesso
de chuvas nas regiões Sudeste e Centro-Oeste
segue atrapalhando o avanço dos trabalhos de
colheita.

MILHO
Na CBOT mercado abalado no dia pela primeira
informação no âmbito das exportações. O
cancelamento de 380 mil tons de embarque pela
China trouxe o sintoma de que o USDA poderá
cortar as projeções de importação em 2022 para
este destino. A exportação semanal está em
linha com as previsões e com a meta dos
números do USDA para o ano. Então o USDA
deve cortar importações pela China sem alterar
exportação dos EUA. Preços no trigo
acomodados e alguma chuva ocorrida na
semana na Argentina ajudaram no tom baixista
do dia. Foco agora é o relatório de Oferta e
Demanda do dia 09 a ser divulgado pelo USDA e

o tamanho dos cortes que colocará na safra sulamericana. No mercado interno a queda de
braço entre compradores e vendedores limita o
avanço mais expressivo das negociações. De um
lado os produtores estão firmes nos preços
pedidos com alguma limitação na quantidade
ofertada especulando preços maiores nos
próximos meses em vista da oferta limitada do
cereal. E do outro lado compradores seguem
com cautela para pagar os preços elevados
pedidos pelos vendedores, com alguns desafios
para o setor nos próximos meses especialmente
no setor suinícola (recuperação da produção
chinesa e enfraquecimento sazonal da demanda
interna).

TRIGO
Depois de uma sessão volátil ao longo do dia as
cotações encerraram sem grandes alterações na
CBOT. No mercado interno a recente volatilidade
das principais variáveis formadoras de preços
(dólar e preços internacionais) vem resultando
numa redução do ritmo dos negócios e as
indicações de preços estão desencontradas.

O vendedor sabendo que no pico da entressafra
pode encontrar momentos mais atrativos para
negociar segue inflexível em suas pedidas e o
comprador segue olhando para os níveis de
paridade de importação e com as recentes
quedas do dólar em relação ao real baixaram
bem.
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INFORMAÇÕES DE MERCADO
LEITE
Mercado do Leite
• Queda de braço entre indústria e varejo
continua nesta semana. A indústria propôs mais
um aumento de preços, mas o volume vendido
continua baixo. Para a próxima semana, a 1ª do
mês, espera-se que o giro de vendas seja
melhor nos preços atuais.
• O mercado de leite em pó brasileiro vem
sentido uma demanda interna fria nas últimas
semanas. Entretanto, o atual cenário de preços
internacionais tem dado sustentação aos preços
praticados aqui no mercado interno. Dessa
forma, com uma expectativa de preços firmes no
exterior para os próximos os meses, o leite em
pó brasileiro também deve se favorecer.

• O mercado de muçarela, como o de UHT, vem
buscando
emplacar
novos
preços
nas
negociações, mas a resistência por parte dos
compradores segue alta. O varejo tem relatado
uma demanda baixa por parte dos consumidores
na ponta, acarretando em baixos volumes
negociados nas últimas semanas.
• Os produtos vendidos no varejo, requeijão
copo e leite condensado, segue a tendência dos
demais derivados lácteos e inicia o ano com
novo aumento nos preços;
• Frente ao aumento dos custos da matéria, os
requeijões também têm avanço neste mês de
janeiro e o mercado relata estabilidade no
volume de vendas para o produto.

Mercado Spot
• A baixa oferta de leite do campo aqueceu a
demanda por leite spot nesta quinzena,
acarretando em aumento dos valores praticados
em todas as regiões;
• Algumas empresas habitualmente compradoras aumentaram o volume adquirido nesta

quinzena; além disso, outras empresas que não
vinham fazendo negócios no mercado spot
também foram às compras;
• As empresas atuantes no mercado de leite em
pó seguem com maior apetite de compras e
puxam o aumento do volume negociado.

BOI GORDO
Confirmando as perspectivas dos agentes do setor
pecuário brasileiro, o ano de 2022 começou com alta
nas exportações de carne bovina, o que deve
sustentar os preços no mercado interno. Em janeiro,
o Brasil exportou mais de 140 mil toneladas de carne
bovina (in natura), um recorde para o mês, segundo
dados da Secex. No mercado brasileiro, o preço
médio do boi gordo (Índice CEPEA/B3, São Paulo) em
janeiro atingiu R$ 338,46 por arroba (15 quilos), um
recorde, em termos reais – considerando toda a série
de médias mensais deflacionadas (IGP- DI). As
exportações brasileiras de carne bovina voltaram a
crescer em dezembro, totalizando 127 mil toneladas –
antes disso, os embarques haviam diminuído
acentuadamente em outubro e novembro, sendo
inferiores a 100 mil toneladas. Assim, de dezembro/21
a janeiro/22, as exportações cresceram 10,7%, e nos
últimos 12 meses, 31%. Esse cenário é resultado da
retomada das vendas para a China, destino número

um da carne bovina brasileira. Em janeiro, os
embarques para este país asiático podem ter sido
impulsionados pelo Ano Novo Chinês, comemorado
no início de fevereiro. Quanto à receita dos
embarques de janeiro, totalizou US$ 727,74 (R$ 4
bilhões), 18,8% superior (+16% em Reais) em relação
a dez/21 e impressionantes 50,3% (+55% em Reais)
que em janeiro/21, segundo a Secex. O preço pago
pela carne bovina brasileira também aumentou em
janeiro, com média de US$ 5.178,00/ton, a maior
média mensal desde 21/10, 7,34% superior a dez/21 e
14,81% superior a janeiro/21. Em reais, o preço médio
da tonelada foi de R$ 28.612,86, aproximando-se do
recorde de setembro/21, de R$ 30.649,48/ton. No
entanto, as exportações podem ser prejudicadas pela
valorização do real frente ao dólar, o que reduz a
competitividade da carne bovina brasileira no
mercado internacional e restringe a receita em reais.
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INFORMAÇÕES DE MERCADO
CAFÉ
O mercado futuro do café arábica encerrou as
cotações desta quinta-feira com valorização
para os principais contratos na Bolsa de Nova
York (ICE Future US). Os contratos avançaram
2% com suporte na preocupação com a oferta
mais restrita do grão. A preocupação com a
oferta apertada e a demanda mais forte estão
sustentando os preços do café, conforme
destacou a análise do site internacional
Barchart.

O mercado ainda reage à queda dos estoques
de café certificado na ICE, divulgada no início
desta semana. Os Estados Unidos têm demanda
forte para o café nesta época do ano com o pico
do inverno no Hemisfério Norte. A pandemia
está diminuindo nos EUA, o que deve levar a
restrições reduzidas que serão positivas para
reuniões sociais e demanda de café com as
noticias de redução de novas infecções por
Covid nos EUA.

SUÍNOS
Mercado interno seguiu apresentando pequenas
variações de preços tanto no atacado como
para o suíno vivo. O movimento de queda
perdeu força ao longo desta semana mas o
cenário ainda mostra dificuldades para
recuperações consistentes de preços no curto
prazo e que permitam o retorno das margens
positivas. O ambiente de negócios permanece
difícil com frigoríficos ainda cautelosos nas
tratativas avaliando o quadro de oferta da carne

e do suíno que ainda mostram sinais de
excedente. Diante do cenário difícil em relação a
preços e para fugir dos prejuízos vários
suinocultores estão acelerando a venda de
animais e estes mais leves. O escoamento da
carne suína pode ganhar folego no decorrer da
quinzena com a entrada da massa salarial na
economia e considerando a grande atratividade
frente aos preços dos cortes bovinos.

DÓLAR
O dólar comercial fechou a quinta-feira com alta
de 0,36% cotado a R$ 5,2950. Em uma sessão
marcada pela volatilidade os investidores
absorveram as decisões de juros e sinalizações
não apenas do Comitê de Política Monetária
(Copom) que na quarta-feira elevou a taxa Selic
para 10,75% mas também dos bancos centrais.

do Reino Unido (BoE) e da zona do euro (BCE).
Apresentando um movimento de tímido ajuste
ante as quedas observadas nos últimos dias, foi
beneficiada por um movimento global de
aversão ao risco impulsionado pelos balanços
decepcionantes de empresas de tecnologia nos
Estados Unidos.
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