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nesta edição

Em julho a Capal lançou uma nova ferramenta de compras para seus cooperados: o Balcão Digital,
plataforma em que o produtor faz pedidos online para a Loja Agropecuária. A nova tecnologia traz
agilidade e maior comodidade para o cooperado Capal, fornecendo todas as informações e fotos
dos produtos e garantido a escolha exata dos itens.
Com visual semelhante a um e-commerce, no Balcão Digital o cooperado faz seu pedido online,
através de uma plataforma virtual completa e ilustrada, e dirige-se à loja física para fazer o
pagamento e retirar os produtos. 

Hoje o projeto do Balcão Digital está sendo ampliado, estando
disponível neste momento nas Lojas de Arapoti, Joaquim Távora e
Wenceslau Braz. Em breve será habilitado para as Lojas
Agropecuárias Capal do estado de São Paulo.

O pecuarista Nico Biersteker já está usando o Balcão Digital desde o
lançamento e comenta as vantagens da plataforma. “Gostei muito
da nova ferramenta. Alguns pontos muito úteis são: salvar o
pedido para repeti-lo quando precisar, o que facilita muito para
produtos de uso recorrente, incluir itens na cesta de compra
conforme vamos lembrando durante o dia e depois fechar o
pedido. Além disso, no caso de outra pessoa buscar a compra, não
precisamos mais fazer listas escritas em papel, que podiam gerar
dúvidas”, cita o associado.

nesta edição
Conheça mais sobre o Balcão Digital, nova
ferramenta da Loja Agropecuária que está em
expansão para novas Unidades. Confira os
acontecimentos, avisos e informações de
mercado.
A foto de capa é de Marcio Holm, e mostra o
café Grená, o produto gourmet  do nosso
portfólio. 
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Balcão Digital da Loja Agropecuária Capal agora 
também em Joaquim Távora e Wenceslau Braz
Ferramenta traz agilidade e facilidade para os cooperados



O cooperado Capal pode utilizar o Balcão
Digital acessando o site
www.lojascapal.coop.br ou pelo aplicativo
Loja Capal, disponível para Android e iOS.
Para realizar a primeira compra, o associado
precisa fazer um cadastro, que será validado
pela equipe da Loja Agropecuária

Para José Fernando Michalowski, supervisor
da Loja Agropecuária de Arapoti, esta
inovação atende às expectativas dos
cooperados, principalmente dos mais jovens.
“Os produtores precisam cada vez mais
otimizar seu tempo e querem usar as
ferramentas digitais a seu favor. O
agronegócio já é bastante tecnológico em
várias frentes e agora aqui na Loja
Agropecuária também vamos evoluindo”,
destaca.

02 DE DEZEMBRO DE 2022 • EDIÇÃO 48

www.lojascapal.coop.br

PAGAMENTO DA SOBRA TÉCNICA DE SOJA
Informamos o pagamento da sobra técnica da soja, referente à safra 20/21, no valor de R$ 15,50
por tonelada entregue nos armazéns da Cooperativa. O crédito na Conta Movimento foi efetuado
no dia 30/11/22.

AVISO

FUNRURAL
OPÇÃO RECOLHIMENTO SOBRE A FOLHA 
Para que o produtor rural optante pelo recolhimento
sobre a folha de pagamentos não venha a sofrer
retenções previdenciárias 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 deve ser devolvida preenchida e
assinada no setor da Contabilidade da Cooperativa
até o dia 18/12/2022.

Apenas devem devolver a solicitação
assinada os Cooperados que optarem
em 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 no ramal 1019 ou
Licínio no ramal 1018.

http://www.lojascapal.coop.br/
https://www.lojascapal.coop.br/
https://www.lojascapal.coop.br/


CAPAL realiza confraternização para homenagear funcionários longevos da cooperativa
Evento “Nossa Gente, Nossa História” teve tributo a 90 colaboradores
 
Desde 2005 a Capal promove o evento “Nossa Gente, Nossa História”, uma confraternização especial que tem
o propósito de reconhecer o profissionalismo de funcionários longevos da cooperativa. Neste ano, três
colaboradores completaram mais de 35 anos de trabalho na Capal. São eles: Zeli Sebastiana Ferreira, Adair
Ceregatti e Lourenço Teixeira. Já a gerente da unidade de Taquarituba/SP, Joana Rocha, completa três
décadas de contribuição. 
 
O “Nossa Gente, Nossa História” prestigia funcionários novos e antigos da cooperativa que completam mais 5
anos de trabalho. Portanto, neste ano, são 90 colaboradores de todos os setores, atuantes tanto na matriz de
Arapoti/PR quanto nas demais unidades, que participam da homenagem.

ACONTECEU
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LOJAS AGROPECUÁRIAS

Novidade nas Lojas Capal! Agora temos
palanques de madeira tratada para cerca.

Faça sua cotação com nossa equipe de
vendas! 



INFORMAÇÕES DE MERCADO

PARANÁ

SÃO PAULO
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LEITE

BOI GORDO

MERCADO DO LEITE
•As vendas para o UHT seguiram travadas. As
empresas participantes do levantamento
relataram pouca quantidade vendida na semana
e continuidade da pressão dos compradores por
menores preços; 
• Seguindo a mesma tendência das últimas
semanas, a muçarela também teve mais uma
semana de preços em baixa e poucos negócios
concretizados, frente à demanda fria do varejo;

 • Os leites em pó industriais também seguem
tendência baixista. Os relatos das empresas
vendedoras foram de uma procura mais morna
pelos produtos da categoria; 
• No geral, o mês de novembro segue como
sendo bastante desafiador para as vendas da
indústria. Na próxima semana, com a virada do
mês, alguns players mais otimistas esperam um
mercado mais aquecido

INFORMAÇÕES DE MERCADO
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INFORMAÇÕES DE MERCADO

SOJA

Na CBOT os contratos futuros do complexo
fecharam em queda no grão e no óleo e em alta
no farelo nesta quinta-feira. O mercado
começou o dia pressionado por um movimento
de realização de lucros com perdas acentuadas
após as metas decepcionantes dos Estados
Unidos para mistura de biocombustíveis por 

parte das refinarias, tal previsão fez o óleo de 
 soja despencar consequentemente derrubando
o grão. Mercado interno ficou retraído operando
com preços mais baixos e ofertas escassas com
a forte queda sentida em Chicago e o dólar
mantendo a sequência negativa, os players
mantiveram-se fora das negociações. 

TRIGO

As Bolsas norte-americanas de Chicago e
Kansas seguiram em sua trajetória de baixa
nesta quinta-feira. O mercado foi pressionado
pelas fracas vendas dos Estados Unidos e, além
disso, a concorrência do grão da região do Mar
Negro, mais barato, também atua como fator
baixista. Mercado brasileiro pressionado nestes
últimos dias motivados pelos seguintes fatores:
quebra de safra no Paraná e na Argentina, uma   

safra de quase 6 milhões de toneladas no Rio
Grande do Sul, cenário externo preços
apresentam queda expressiva sentindo a
pressão da agressividade das cotações nos
países europeus, câmbio em queda e por último
a necessidade de colocar um grande excedente
no mercado externo e a paridade de exportação
recuando, é normal que os preços nacionais se
acomodem neste momento de ingresso de safra.

MILHO

Na CBOT o pregão realizado no decorrer desta
quinta-feira foi caracterizado pela predominante
queda entre os principais contratos em vigor. O
mercado acompanha a evolução climática na
América do Sul que tem indicado para volume
inexpressivo de chuvas para a Argentina nos
próximos 7 dias. Dados rotineiros como
evolução da colheita e vendas líquidas semanais
também são fatores importantes para a
formação de tendência de curto prazo.A
potencial greve dos profissionais ferroviários

nos EUA é outro elemento de preocupação.
Mercado doméstico praticamente sem
movimento nesta semana com as quedas
recentes da CBOT e do dólar, aliadas ao fato de
que os exportadores parecem estar bem
comprados até janeiro deixou o mercado mais
lento. Enquanto isso, as indústrias vão
comprando da mão pra boca na esperança de
que os preços cedam quando não houver mais
concorrência das exportações.
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INFORMAÇÕES DE MERCADO

SUÍNOS

A dinâmica do mercado brasileiro seguiu
inalterada no decorrer desta semana com
preços acomodados tanto para o suíno vivo
como dos principais cortes do atacado. Os
frigoríficos seguem atuando com cautela nas
compras ajustando estoques e aguardando um
avanço mais significativo do escoamento da
carne, que até agora está lento, o que não dá
abertura para recuperação de preços. A
expectativa é que o consumo avance no curto
prazo devido a capitalização das famílias com
entrada de salários e décimo terceiro na
economia. O setor deve se atentar ao início de 

2023 com possível retração da demanda e
produção elevada no Brasil o que pode pesar
nos preços e margens. O SECEX deverá divulgar
nesta sexta-feira os dados preliminares de
novembro das exportações brasileira de carne
suína in natura e a perspectiva é de números
bons tanto para o volume como para o preço da
tonelada, contudo a situação do mercado chinês
segue preocupando, considerando o movimento
de queda da sua cadeia suinícola e devido as
notícias relacionadas as medidas restritivas
utilizadas no combate a Covid fator que impacta
a demanda local. 

DÓLAR

O dólar comercial encerrou a sessão desta quinta-feira com baixa de 0,05% sendo negociado a R$
5,1970 para venda. A moeda não teve rumo definido durante toda a sessão, refletindo uma possível
desaceleração no ciclo de aperto monetário do Federal Reserve (banco central norte-americano) e a
negociação de um texto mais austero da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Transição.
Durante o dia, a moeda norte-americana oscilou entre a mínima de R$ 5,1670 e a máxima de R$ 5,2180.

siga-nos nas redes sociais!

Produção: Setor de Comunicação e Marketing Capal  | Dúvidas, comentários ou sugestões:
comunicacao@capal.coop.br - (43) 991520678 - (43) 999269466

expediente

capal_cooperativa /CapalCooperativa

CAFÉ

O mercado futuro do café arábica encerrou as
negociações desta quinta-feira com
desvalorização para os principais contratos na
Bolsa de Nova York (ICE Future US). O café
voltou a sentir a preocupação de uma demanda
mais fraca após novos dados norte-americano
divulgados neste pregão. ". O café arábica
recuou na quinta-feira de uma alta de 

4 semanas e registrou perdas moderadas com
as notícias de que a atividade manufatureira dos
EUA contraiu no mês passado alimentando a
preocupação de que a economia possa entrar
em recessão e reduzir a demanda por café",
destacou a análise do site internacional
Barchart. 
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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

