
CAPAL
notícias

nesta edição

As sementes comercializadas e produzidas pela
Capal passam por diversas avaliações ao longo
do processo de recebimento, produção,
armazenagem e pós-expedição, a fim de
assegurar a máxima qualidade para os
cooperados e clientes.
 
O LAS é credenciado pelo Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)
sendo regido por boas práticas laboratoriais,
instruções normativas específicas e seguindo
rigidamente as exigências da ABNT NBR ISO/IEC
17.025, norma desenvolvida para a acreditação
dos laboratórios e que contribui para fornecer
resultados imparciais, confiáveis e rastreáveis.

A engenheira agrônoma e mestre em Agronomia
com foco em tecnologia e produção de
sementes, Samara Moreira Perissato,
responsável técnica do LAS, explica que a
análise das sementes se dá em duas
modalidades: análises prévias (controle interno
de qualidade) e análises definitivas (emissão de
resultados na forma de Boletins de Análises).

Nesta edição
Fique por dentro do trabalho realizado pelo
Laboratório de Análise de Sementes, em
Wenceslau Braz. O Capal Notícias desta
semana também fala sobre o Balcão Digital,
ferramenta que traz facilidade no momento
da compra de produtos. A foto da capa é do
agrônomo Luís Fernando Sampaio Janes. Boa
leitura!
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Laboratório assegura qualidade das sementes produzidas pela Capal
Laboratório de Análise de Sementes (LAS), em Wenceslau Braz, atua como um centro de controle de
qualidade e se destaca como um dos mais modernos e equipados do Paraná

No LAS são
analisadas as

sementes de trigo,
soja, milho, feijão,

aveia branca e
preta, triticale e

cevada 

Laboratório conta
com uma estrutura

adequada para
atender a

demanda da
Cooperativa  



A primeira etapa, de acordo com Samara, é
a realização da análise de pureza, onde os
materiais inertes e as sementes de outras
espécies são separados. “Então começamos
a fazer os demais testes a partir da porção
de sementes puras. O objetivo do
laboratório é fazer mais de 200 amostras
por semana”, disse. 

Tudo passa pelas
nossas mãos para

assegurar a qualidade
das sementes Capal -

Samara Moreira,
responsável técnica

do LAS 

Entre os testes para avaliação de qualidade
estão o de germinação e vigor que objetiva
analisar o potencial fisiológico da semente. Além
disso, é realizada a avaliação da qualidade
genética do lote, que verifica outros cultivares e
a qualidade física, determinada na análise de
pureza.

O laboratório conta com uma estrutura
adequada e de excelência para atender a
demanda da Cooperativa, contando com sala de
recepção e homogeneização de amostras, três
salas de germinação, sala de análise, duas salas
de montagens e sala de arquivo de amostras. 

“Das salas de germinações, vale ressaltar que
duas delas são equipadas para condução de
teste em areia, um grande diferencial do que se
encontra no mercado. As salas de areia têm
condições de umidade e temperatura
controladas e simulam com exatidão as
condições de germinação no campo. Todos
equipamentos e procedimentos são monitorados
dentro das exigências de legislação e pelo
sistema de gestão da qualidade do próprio
laboratório”, destacou.

30 DE DEZEMBRO DE 2022 • EDIÇÃO  52

(COMUNICAÇÃO CAPAL)

Estrutura 

Processos de análise

No LAS são analisadas as sementes de trigo,
soja, milho, feijão, aveia branca e preta,
triticale e cevada. O processo de análise
começa quando as amostras, que devem
estar dentro de um peso ideal de no mínimo 1
quilo e acompanhadas de um formulário de
solicitação, chegam ao laboratório.
 
“Nós seguimos os protocolos estabelecidos
pela RAS (Regras para Análise de Sementes),
ou atualizações baseadas na literatura e
órgãos internacionais como AOSA
(Association of Official Seed Analysts) e ISTA
(International Seed Testing Association). Ao
chegar uma amostra, ela será homogeneizada
e lançada em um sistema informatizado
gerando uma numeração”.

Objetivo do laboratório
é fazer mais de 200

amostras por semana  

“Os resultados fornecidos pelo LAS são
conectados à UBS, caso sejam identificados
problemas durante a análise, o objetivo é
comunicá-los para ajudá-los na tomada de
decisões para melhorar a eficiência do processo
de beneficiamento”, apontou.

Importância

Ao todo, 13 profissionais,
entre analistas, assistentes,
supervisor de qualidade e
responsável técnico, atuam
no LAS de Wenceslau Braz.
Todos passaram por
treinamentos e capacitações
para  trabalhar com as
sementes e estão em
constante aperfeiçoamento através de
treinamentos internos e externos.

“O trabalho realizado aqui é de muita importância
para todo o setor. Estamos ligados com os
resultados fornecidos pela Capal. Estamos
crescendo e o nosso interesse é focar na
qualificação dos profissionais para atender a
demanda, pois o nosso foco é a qualidade das
informações que oferecemos”, finalizou. 



A plataforma, que conta com um visual
semelhante a um e-commerce, ganhou destaque
e, após quatro meses do seu lançamento, foi
expandida para as outras unidades da
Cooperativa. Desde então, 20% das vendas das
lojas agropecuárias estão sendo realizadas pelo
Balcão Digital.

A nova tecnologia chegou em Wenceslau Braz e
Joaquim Távora em novembro deste ano. No
mês de dezembro foi a vez do lançamento nas
unidades de São Paulo em Taquarivaí,
Taquarituba e Itararé.
 
“Em janeiro teremos ainda mais lançamentos. Na
segunda semana, o Balcão Digital chegará nas
unidades de Ibaiti e Curiúva. Na semana do dia
23, o lançamento será em Santana do Itararé,
Carlópolis e Fartura”, disse José Fernando
Michalowski, coordenador da Loja Agropecuária
de Arapoti.

Além da oferta de vários produtos pela
plataforma, a matriz em Arapoti também passou
a disponibilizar a venda de óleo diesel pelo TRR. 

O Balcão Digital foi implementado em julho de
2022 para dar mais agilidade no momento da
compra dos produtos agropecuários. A
tecnologia foi lançada pela Capal como um
projeto piloto durante a 48ª edição da Expoleite
e inicialmente disponibilizada aos produtores de
Arapoti. 
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Balcão Digital: agilidade e comodidade na compra de produtos 

INOVAÇÃO

“Percebemos a boa aceitação por parte dos
cooperados. No início alguns ficaram receosos,
mas depois gostaram e ainda deram dicas que
pudéssemos otimizar a ferramenta. Vemos ainda
que a pandemia trouxe essa aceleração do
online e as cooperativas estão pensando na
comodidade para os associados. Essa é uma
tendência que veio para ficar”, destacou.

A executiva de contas responsável pela Capal no
Balcão Digital, Giovanna Duque Borges, destaca
que, além do cooperado, o aplicativo também
traz benefícios para a Cooperativa.

“Para a Capal facilita muito no atendimento, pois
o vendedor está conseguindo direcionar o
produtor, registrando as transações no
aplicativo e fazendo o controle das vendas”,
ressaltou. 

Agilidade
Para o coordenador, a tecnologia traz agilidade
e maior comodidade para o cooperado que pode
fazer o seu pedido online, observando as
informações e imagens do produto que deseja
garantindo a escolha dos itens no conforto de
casa.

Produtor
O produtor de leite, Arnald Willen Bronkhorst,
utiliza o Balcão Digital desde o lançamento e
comenta sobre as principais vantagens. “No
início tivemos algumas dificuldades, mas fomos
passando elas para o pessoal da loja e eles
resolveram. Para nós foi uma economia de
tempo. Pedimos as compras pelo app, desde
itens pequenos até os maiores, e quando
chegamos na loja tudo já está separado”. 

O cooperado Capal pode utilizar 
o Balcão Digital acessando o site 
https://www.lojascapal.coop.br/ 

ou pelo aplicativo Loja Capal, 
disponível para Android e iOS. 

https://www.lojascapal.coop.br/
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QUADRO SOCIAL
Damos boas-vindas aos 9 cooperados admitidos em dezembro

Atualmente, nosso
quadro social conta

com 3.617
cooperados

ADMITIDOS UNIDADE ATIVIDADE
ALICE VICENZI
VINÍCIUS NADAL DE MASI

CAIO MORAIS LOPES

EDIO MOREIRA 
PRISCILA SANTOS DA SILVA

ANTÔNIO BUJOKAS FILHO

DENILSON NATALINO PINTO
JOÃO CONCEIÇÃO E SILVA
LAÉRCIO RIBEIRO RENO

ARAPOTI PR

ARAPOTI PR

CARLÓPOLIS PR
IBAITI PR

IBAITI PR

TAQUARITUBA SP

TAQUARITUBA SP
WENC BRAZ  PR
WENC BRAZ  PR

PEC / LEITE
PEC / CORTE

PEC / LEITE/ CORTE

PEC / CORTE

PEC / LEITE

PEC / CORTE

AGROPECUÁRIA
PEC / CORTE
PEC / CORTE

A CAMPO

"Lavouras de café estão na fase
de expansão do fruto. Boas
chuvas no período indicam uma
excelente safra" 

José Ryoti Nakabayashi
Engenheiro Agrônomo de Carlópolis 

CLASSIFICADOS

VENDE-SE  - 2 Plantadeiras John Deere - Ano
2009, 2 Pulverizadores Massey Ferguson - Ano
2014 e 2 Tratores John Deere - Ano 2009 e
2005. Tratar com Fazenda São Roberto (15)
3526-9400.

VENDE-SE  - Caminhonete F1000. Ano
1998. Motor Mwm X10. Valor R$ 80 mil.
Tratar com Heberson (43) 99137-4074.

VENDE-SE  - Trator BF 75 cafeeiro.
Ano 2011. Com chave reserva, manual e
nota fiscal. Único dono. Tratar pelo
telefone (014) 99715-1496.



AVISO

Cooperados, no dia 31/12 (sábado) não
haverá expediente no Administrativo,
Lojas e Setor Operacional. O expediente
no Posto Capal será das 6h às 18 horas.

EXPEDIENTE FINAL DE ANO ENTREGA DE RAÇÃO A GRANEL
As entregas do dia 31/12 serão feitas para
aqueles que programaram seus pedidos
até às 14h do dia 30/12. No dia 02/01, as
entregas serão feitas para aqueles que se
programaram até às 16h do dia 30/12. 

AVISO

ATENÇÃO

Comunicamos alteração no valor da mensalidade do plano de adesão da Unimed (cooperados)

Conforme Resolução Normativa Nº 171, 30/04/2008 da ANS, foi aplicado percentual de 56,96% de
reajuste (50% de reajuste somado e IPC-SAÚDE de 6,96% (últimos 12 meses)). 

Se utilizássemos o percentual de Sinistralidade 131,23%, a variação ficaria em 74,94% e IPC-SAÚDE
6,96%, o cálculo do reajuste seria de 87,11%. Entretanto, fechamos em 50% + 6,96% do IPC, fechando
em 56,96%.

Alteração mensalidade Unimed - Cooperados

AVISO
AGENDAS DISPONÍVEIS
As agendas de 2023 já estão disponíveis. Os associados 
podem retirar nas Unidades da Capal - Setor Administrativo. 
Na matriz, em Arapoti, retirar na Secretaria.
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INFORMAÇÕES DE MERCADO

PARANÁ

SÃO PAULO
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LEITE

BOI GORDO

MERCADO DO LEITE

• UHT: Após um longo ciclo de baixas, os preços
praticados para o UHT voltaram a reagir na última
semana;
• Muçarela: Os queijos também avançaram nos
preços e as empresas relataram aquecimento da
demanda dos compradores pelos produtos da
categoria; 

INFORMAÇÕES DE MERCADO
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• Leite em pó: Os leites em pó tiveram uma
semana de estabilidade, tanto em preços como
em volume negociado;
• Gorduras: Com o aumento das vendas dos
lácteos derivados de gordura, o creme matéria-
prima ficou mais valorizado no mercado e os
preços tiveram alta neste mês.
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INFORMAÇÕES DE MERCADO

SOJA

Os futuros de soja expandiram os ganhos pela
quarta sessão seguida na CBOT nesta quinta-
feira, o cenário fundamental segue positivo a
seca na Argentina é motivo de preocupação e
pode prejudicar o potencial produtivo da nova
safra do país vizinho. O mercado também
avalia a situação da China, com a possibilidade
de aumento na demanda após o alívio nas
medidas de restrição à covid, nas condições

climáticas da Argentina e no sul do Brasil,o
que traz um prêmio de risco climático aos
preços e volatilidade no complexo soja. No
mercado interno a semana é marcada pela
forte alta dos contratos futuros em Chicago,
contudo, os preços não chamam atenção do
produtor brasileiro que se mantêm calmo nos
negócios. 

MILHO

Na CBOT os futuros de milho fecharam mistos,
influenciados pela fraqueza do dólar e outra
semana de queda na produção de etanol nos
EUA, o consumo implícito de gasolina subiu e os
estoques de etanol subiram fortemente. No
mercado interno segundo a Emater-RS, as
chuvas continuaram irregulares na última
semana no Rio Grande do Sul, mantendo a
condição de estresse hídrico especialmente no
oeste do estado, produtores acionaram o seguro
rural para averiguar perdas de produtividade,

algumas lavouras já se aproximam do ponto
de colheita. Visto que a seca ocorre em
período de florescimento das lavouras,
vemos potencial de menores produtividades.
A situação das exportações x ofertas de
mercado interno é evidente, alto volume de
exportações, estoques encurtando e pressão
de venda do produtor já sem força, mercado
agora depende de entrada de milho da safra
nova. 

TRIGO
As principais Bolsas norte-americanas
apresentaram quedas expressivas nesta quinta-
feira. Os contratos foram pressionados por um
movimento de realização de lucros após o rally
de ontem quando o frio intenso na América do
Norte sustentou as cotações, a valorização
recente pode ter sido amplificada pelos baixos
volumes negociados em meio às festas de fim
de ano, além disso a competição do trigo russo
no mercado exportador também aparece como
fator baixista. O mercado interno com uma safra 

recorde, a tendência é que quando os agentes
retornarem ao mercado com mais força a partir
da segunda quinzena de janeiro as cotações
sigam pressionadas. O ingresso da safra de
verão pode potencializar essa pressão, sendo
assim, os preços devem começar a apresentar
alguma firmeza a partir do segundo trimestre a
quebra da safra argentina comprova essa
percepção.
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SUÍNOS
O mercado brasileiro fechou a semana
registrando queda de preços. O ambiente de
negócios se mostrou lento às vésperas do Ano
Novo, com frigoríficos retraídos quanto a
preços, avaliando que passando as
festividades o escoamento dos cortes tende a
perder força. Historicamente, o consumo cai no
primeiro bimestre devido a endividamento e
gastos extras das famílias, como o pagamento 

de impostos e compra de materiais escolares.
Os dados da exportação brasileira de carne
suína devem ser acompanhados de perto,
sendo fundamental para o ajuste da
disponibilidade interna. Neste sentido,
observar os preços da China é necessário
variável que fornece sinais de como o país
atuará nas compras no mercado global.

DÓLAR

O dólar comercial encerrou a sessão em alta de 0,51%, sendo negociado a R$ 5,2790 para venda e a
R$ 5,2770 para compra nesta quinta-feira. Em dia de formação de Ptax, o mercado teve um dia de
ajustes técnicos. O mercado também reagiu negativamente a declarações do futuro ministro das Minas
e Energia sobre a política de preços da Petrobras, que atingiu o mercado financeiro nacional como um
todo na parte da tarde. a. Durante o dia, a moeda norte-americana oscilou entre a mínima de R$ 5,1950
e a máxima de R$ 5,3070.

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 iniciou o
último pregão do ano com valorização para os
principais contratos na Bolsa de Nova York
(ICE Future US). A semana foi marcada por
bastante volatilidade nos preços, mas de
poucos negócios fechados. O mercado de
café, neste período entre as festas de final de
ano, continua desinteressado, esvaziado, com
muitas empresas em férias, ou operando com

quadro de funcionários reduzido. Fundos e
especuladores interessados em resultados de
curto prazo, aproveitam esse cenário.
Continuaremos enfrentando muito “sobe e
desce” nas cotações do café na ICE em NY",
destacou a última análise do Escritório
Carvalhaes.

https://www.instagram.com/capal_cooperativa/
https://www.facebook.com/CapalCooperativa
https://www.instagram.com/capal_cooperativa/
https://www.facebook.com/CapalCooperativa

