
CAPAL
notícias

nesta edição

As tradicionais pré-assembleias da Capal
serão realizadas nos dias 13, 14 e 15 de
fevereiro em todas as unidades. Os encontros
são preparatórios para a Assembleia Geral
Ordinária (AGO), que acontecerá no dia 25 de
fevereiro, e têm como objetivo aproximar os
associados da Cooperativa pois, além dos
números gerais, o produtor também tem
acesso às informações relativas à sua região.

As pré-assembleias asseguram que os
processos de decisão da Cooperativa sejam
democráticos e ajudam na construção de um
futuro favorável para todos. Ao deixar de
comparecer, o associado perde a
oportunidade de entender sobre a saúde da
Cooperativa de forma aprofundada e acaba
fazendo com que os demais tomem as
decisões por ele nas votações. 

O diretor-presidente do Conselho de
Administração, Erick Bosch, aponta que as
pré-assembleias são tão importantes quanto a
Assembleia Geral.

Nesta edição
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Conselho e Diretoria convidam associados para as pré-assembleias
Eventos começam na próxima segunda-feira (13), em Arapoti, e se estendem para as demais
Unidades 

As pré-assembleias vão acontecer nesta semana  
e o Capal Notícias destaca a importância da
participação dos associados. Confira como foi o
Tec Campo em Arapoti e Itaberá. O Informativo
também traz informações sobre a Pesquisa ESG e  
Descarte Certo. Fique por dentro ainda do
Mercado do Leite e Grãos. A foto da capa é do
engenheiro agrônomo José Ryoti - Carlópolis. Boa
leitura!

“Cada unidade tem a sua peculiaridade,
porque alguns cooperados estão mais ligados
com a agricultura, outros com o leite, a
pecuária e assim por diante. Então os
associados podem elencar as suas demandas
direcionadas. Com isso, nós temos tempo de
discutir e fazer estudos a partir do
levantamento feito nas pré-assembleias”,
aponta. 

Erick também comenta sobre a importância da
participação dos associados.

O diretor-presidente do Conselho
de Administração, Erick Bosch, diz
que nas pré-assembleias os
associados têm a oportunidade de
elencar as suas demandas



“Não somente dos resultados, mas o
associado fica por dentro também das ações
realizadas ao longo do ano. Essa também é
uma oportunidade em que a Diretoria vai até
cada uma das unidades para levar assuntos
importantes e dar a oportunidade para que os
produtores possam esclarecer suas dúvidas. É
o momento em que ele pode perguntar tudo o
que ele gostaria de saber em relação à gestão
e o dia a dia da Cooperativa”, finalizou
Adilson. 
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“Historicamente a participação não chega a
20% dos cooperados, mas eles têm a
oportunidade de estarem ali, tomando
conhecimento de tudo direto da fonte, pois
somos uma Cooperativa de pessoas para
pessoas”, disse. 

Para o presidente executivo, Adilson Roberto
Fuga, a pré-assembleia é o momento onde o
associado toma ciência de tudo que está
acontecendo dentro da Cooperativa.

Pré-asssembleia 
realizada em 2022 

na matriz em Arapoti

Para Adilson Fuga, presidente 
executivo, essa é a oportunidade 
para conhecer assuntos 
importantes da Cooperativa 

Convidamos para as reuniões, conforme calendário abaixo:

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA | 25/02 | 10H | ARAPOTI

PRÉ-ASSEMBLEIAS CAPAL EXERCÍCIO 2022

WENCESLAU BRAZ

IBAITI
JOAQUIM TÁVORA
TAQUARITUBA
ITARARÉ

ASFUCA

CARLÓPOLIS
CURIÚVA
FARTURA
TAQUARIVAÍ

ARAPOTI 13/02 19h

14/02 14h
14/02 14h
14/02 14h
14/02 14h

14/02 19h

SANTA DO ITARARÉ

14/02 19h
14/02 19h
14/02 19h

15/02 14h

15/02 14h

CAPAL
RESTAURANTE QUATI

ESTÂNCIA GALVÃO
SALÃO DA SANDRA
CAPAL

ZANFORLIN
CAPAL
SALÃO LE PETIT

SALÃO PAROQUIAL
CAPAL

(COMUNICAÇÃO CAPAL)
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EDITAL

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 3.612 (três mil seiscentos e doze), para se reunirem em Assembleia
Geral Ordinária, a ser realizada em 25 de fevereiro de 2023, 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 2023;
4) Fixação da taxa para Fundação ABC;
5) Retificação da taxa DAT;
6) Eleição dos membros do Conselho Fiscal;
7) Proposta de devolução de capital das Indústrias Lácteas para cooperados acima de 65 anos;
8) 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;
9)Autorização para a Diretoria Executiva realizar operações no âmbito da Intercooperação;
10) Limite para operações de crédito;
11) Encerramento.

Arapoti PR, 06 de fevereiro de 2023.

Erik Bosch 
Diretor Presidente do 

Conselho de Administração
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ACONTECEU

A Capal realizou o Tec Campo 2023 nesta
semana na matriz em Arapoti e também no
município de Itaberá (SP). O evento, que é
uma parceria com a Fundação ABC, contou
com a participação de mais de 70 associados,
além da equipe técnica da Capal e
pesquisadores da Fundação. 

Os encontros visam difundir as novas
informações e tecnologias no manejo das
lavouras, com enfoque nos cultivos de soja e
milho. 

O formato do evento, com palestras
ministradas no campo, promove a união da
teoria com a prática pois, após as
apresentações, os produtores podem conferir
e avaliar pessoalmente a resistência a
doenças, produtividade e desenvolvimento
das cultivares. 

O engenheiro agrônomo de Arapoti, Eliezer
Solda, explica que o Tec Campo aproxima os
cooperados com as pesquisas realizadas pela
Fundação ABC.
 
“Tivemos palestras que abordaram as pragas
que foram assuntos na safra, também foi
falado sobre o manejo de plantas daninhas e
outras doenças e apresentadas as opções de
híbridos de milho sendo essa cultura muito
importante. De maneira geral, o Tec Campo
destacou a importância da informação que é a
base para gerar conhecimento e que auxilia no
dia a dia das tomadas de decisões nas
propriedades”, disse. 

Tec Campo apresenta pesquisas avançadas para associados e técnicos 
Formato do evento, com palestras ministras no campo, apresentou tecnologias aos produtores em
Arapoti e Itaberá

Técnicos

De acordo com Senio José Napoli Prestes,
Fitopatologia da Fundação ABC, essa é uma
ótima oportunidade de estar junto com os
produtores, além da proximidade com os
assistentes técnicos da Capal. 

“Através desse contato podemos passar as
informações diretamente ao produtor de modo
mais prático. E não é apenas vir e passar o
conteúdo, mas também levarmos para dentro
da Fundação as principais dificuldades do
produtor. Por outro lado, percebemos que a
tradição agrícola que é conversar e estar
presente transmite um contato real do que
somente o agricultor realizar buscas pela
internet”, apontou. 

O coordenador regional de Assistência
Técnica - Itararé, Airton Luiz Pasinatto,
comentou que os temas interessantes fizeram
com que o produtor quisesse estar por perto.
“Essa integração entre o produtor e o
agrônomo é muito mais humana e essa
empatia faz com que a presença dele seja
mais efetiva”. 

Tec Campo aconteceu nesta semana em Arapoti e em Itaberá (SP)
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A CAMPO

Bate papo realizado nesta semana com a
equipe técnica da Capal e a Fundação ABC
em ensaio de milho verão na Fazenda São
Nicolau - Itapeva (SP).

Airton Luiz Pasinatto – Coordenador
Regional de Assistência Técnica - Itararé

Avaliação de híbridos de milho

Produtores

O produtor Evaldo Luiz Lourenço Lopes,
associado da Capal há 30 anos, participou do
Tec Campo em Itararé e lembrou do quanto foi
gratificante estar no evento após se recuperar
da covid-19. “Cheguei a ficar entubado por 22
dias e para mim é um privilégio estar aqui de
volta. E hoje aqui estamos buscando por
novas tecnologias para levarmos até as
propriedades. A nossa expectativa é ver
novos materiais e variedades no campo”,
ressaltou.

“Vejo o quanto é importante o cooperado
participar porque aqui nós vemos as
novidades e quantas coisas novas estão
surgindo. Também conversamos com outros
produtores e pesquisadores e isso traz muito
benefício para a agricultura. E aqui você
observa quanta segurança a Capal nos dá
tendo a Fundação ABC trazendo a sua
expertise no evento”, comentou o associado
Luciano Carneiro Kluppel, de Arapoti.

ESG
Cooperado, queremos saber a sua opinião
sobre a Sustentabilidade na Capal!  Para
isso, por meio de um formulário de consulta,
faremos nossa Análise de Materialidade. Em
outras palavras, com sua participação,
queremos identificar os temas sociais,
ambientais, econômicos e de governança que
importam para os nossos negócios na visão
de quem faz parte deles. Assim, para que 

você manifeste a sua opinião, elaboramos um
questionário objetivo, rápido e confidencial.
Ao respondê-lo, você nos ajudará a escolher
os temas mais importantes e prioritários para
que sejamos cada vez mais sustentáveis! O
período de participação é entre os dias
03/02/2023 e 17/02/2023. 

Para saber mais clique aqui ou acesse o QR Code

(COMUNICAÇÃO CAPAL)

https://docs.google.com/forms/d/1QFvo2zQSdoD0AwJbgq9hN0Ell9GlukQ7eT5KbDRooSc/edit


UNIDADE DATA

14/02ARAPOTI

ITARARÉ

WENCESLAU BRAZ

SANTANA DO ITARARÉ

FARTURA

15/02

TAQUARITUBA

TAQUARIVAÍ

13/02PIRAÍ DO SUL

IBAITI

CARLÓPOLIS

JOAQUIM TÁVORA

CURIÚVA

16/02
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DESCARTE CERTO

Cooperado, a próxima coleta será na 
próxima semana!
Confira as datas, horários e pontos de 
coleta em sua Unidade.

CAPAL ONLINE

Análise de Mercado de Soja e Milho
Live exclusiva para associados Capal sobre
os fundamentos do mercado de soja e milho,
com Guilherme Cioccari - StoneX
 
Mediação: Eliel Magalhães Leandro 
                  Diretor Comercial - Capal

 15/02 - QUARTA-FEIRA
18H

EVENTO ONLINE

Para receber o link em seu e-mail
inscreva-se no formulário por
aqui ou acesse o QR Code

LOJAS AGROPECUÁRIAS
Agora você tem acesso aos produtos da loja 
agropecuária a qualquer momento. Nunca foi 
tão prático realizar seus pedidos!  

Aproveite essa facilidade, faça seu cadastro no 
site e aproveite essa nova ferramenta.

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

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6Isy-5fm5ai7-8FTEn2f84poMINH10ZFs5ce56L_VxY9iBA/viewform
https://www.lojascapal.coop.br/


INFORMAÇÕES DE MERCADO

PARANÁ

SÃO PAULO
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LEITE

MERCADO DO LEITE

• Leite UHT: Este mês de fevereiro iniciou com
um mercado pouco comprador e baixo volume
negociado pelas empresas. 

Após as elevações dos preços em janeiro, o
mercado de UHT viu sua demanda retrair e as
empresas voltaram a ceder nos valores
praticados. Mesmo assim, os relatos foram de
pouco volume de vendas nesta semana;

INFORMAÇÕES DE MERCADO
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• Leites em pó: Os leites em pó também
vivenciam um momento de mercado com
negociações em ritmo mais lento e as cotações
desta semana evidenciam pequeno ajuste
negativo nos preços.

• Queijos: Os queijos também sentiram maior
pressão sobre os seus preços e, assim como
observado para o UHT, grande parte das
empresas relataram negociações travadas e
pouca procura dos compradores;



BOI GORDO

INFORMAÇÕES DE MERCADO
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Embora os preços tenham oscilado ligeiramente
na pecuária de corte brasileira em janeiro, as
médias mensais caíram em relação a
dezembro/22. Entre novembro e dezembro, o
aumento das vendas de carne bovina e o leve
aumento das exportações sustentaram os
preços.
 
Assim, em janeiro, o aumento das chuvas em
algumas regiões do Centro-Oeste e as vendas
mais estáveis   não sustentaram os valores.
Segundo colaboradores do Cepea, as
desvalorizações estão ligadas ao aumento do
número de bovinos mais jovens e à maior oferta
de gado para abate.

No primeiro mês de 2023, o Índice CEPEA/B3 do
boi gordo (SP) teve média de R$ 285,97 por
arroba, 2,1% inferior ao de dezembro. No bovino,
o Índice ESALQ/BM&FBovespa (Mato Grosso do
Sul) registrou média de R$ 2.395,32/cabeça,
queda de 1,1% na comparação mensal. 

Quanto à carne bovina, o preço médio da
carcaça bovina fechou em R$ 18,93/kg no
mercado atacadista da Grande SP, 2,8% inferior
ao de dez/22.

É importante destacar que em 2022 e em 2021,
os preços tanto do boi gordo quanto da carne
bovina aumentaram em janeiro, devido à fase
final de confinamento e maior demanda
internacional. No ano passado, o boi gordo subiu
3,4% em janeiro e o da carcaça bovina, 2,3%. Em
Jan/21, as cotações subiram 5,53% e 4,8%,
respectivamente. Por outro lado, para o bezerro,
as cotações caíram em jan/22, 3,6%, mas
subiram 1,64% em jan/21. Todos os cálculos
baseados em médias mensais deflacionadas
pelo IGP-DI.
 
Considerando o mês de janeiro de anos
anteriores, a queda no preço do boi gordo em
janeiro/23 foi a maior desde 2020, quando as
cotações caíram 9%. Com exceção de 2020, a
desvalorização em jan/23 é a mais acentuada
desde jan/2011 (-2,7%).
 
Já para a carne bovina, o cenário é semelhante
ao do boi gordo, com as desvalorizações de
jan/23 sendo as mais acentuadas desde 2020,
quando a carcaça bovina desvalorizou 9,6% no
mercado atacadista da Grande SP.
Desconsiderando 2020, as quedas de preço em
Jan/23 são as maiores desde 2012 (-3,35%).



INFORMAÇÕES DE MERCADO
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SOJA

Na CBOT os contratos futuros do complexo
fecharam em queda no grão e no óleo e em alta
no farelo nesta quinta-feira. Em dia de muita
volatilidade o mercado seguiu avaliando as
perspectivas em torno da safra sul-americana.
A indicação de estoques mais altos nos
Estados Unidos e o fraco resultado das
exportações americanas completaram o cená-

rio de pressão. No mercado interno com boas
ofertas e preços mais firmes impulsionado
pela oscilação positiva do câmbio. Apesar de
o foco do produtor estar direcionado para a
colheita que está na fase inicial, a
comercialização apresentou melhor
movimentação durante esta semana. 

MILHO

Na CBOT o pregão desta quinta-feira foi
caracterizado pela queda entre os principais
contratos em vigor com o mercado digerindo o
relatório de oferta e demanda do USDA e
retornou a precificar outros fundamentos, a
exemplo das vendas líquidas semanais norte-
americanas e do clima na América do Sul, em
especial na Argentina. Mercado interno em

TRIGO

As Bolsas de Chicago e Kansas encerraram a
quinta-feira com comportamentos distintos,
onde em Chicago a sessão encerrou com queda
de 0,06% e em Kansas o pregão fechou com
alta de 1,11%. O mercado foi pressionado pelo
fraco desempenho das exportações semanais
dos Estados Unidos que ficaram na parte de
baixo do esperado por analistas e a consultoria
francesa Strategie Grains elevou sua projeção
para a safra de trigo da União Europeia. Merca-

do interno com moinhos abastecidos e
derrubando as ofertas de preços, vendedores
focados na safra de verão e sem interesse em
negociar aos patamares oferecidos. Essa tem
sido a dinâmica do mercado desde o início do
ano. Com a intensificação da colheita da safra
de verão e consequente alta dos fretes em
março, parece pouco provável que ela sofra
alterações expressivas antes do final da primeira
quinzena de março. 

determinadas regiões do país o volume de
oferta aumenta gradativamente com
compradores atuando de maneira tímida na
expectativa de preços mais baixos. Enquanto
isso a valorização cambial motivou negócios
envolvendo exportação no disponível em
especial no porto de Rio Grande.
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DÓLAR

O dólar comercial encerrou a sessão com alta de 1,44% sendo negociado a R$ 5,2700 para venda. A
moeda refletiu ao longo da sessão os rumores entre Lula e Banco Central (BC) com relação a
autonomia da instituição, impedindo que o real ganhasse terreno. Durante o dia, a moeda norte-
americana oscilou entre a mínima de R$ 5,1730 e a máxima de R$ 5,2790.

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 testou novas
altas para os preços na Bolsa de Nova York (ICE
Future US) nesta quinta-feira. O mercado tentou
avançar após encerrar o pregão de quarta-feira
com queda de mais de 140 pontos no mercado
futuro, depois de dois dias de valorização na
semana com suporte na preocupação com a
oferta global do produto. Segundo Haroldo
Bonfá, da Pharos Consultoria as atenções do
mercado se voltam agora para os números de
embarque do Brasil que serão divulgados pelo
Cecafé. As direções do mercado se voltam ao

SUÍNOS

Mercado interno voltou a registrar alta de
preços no decorrer desta semana tanto para o
suíno vivo como para os principais cortes do
atacado. A dinâmica do mercado pouco mudou
com frigoríficos ativos nas compras ajustando
estoques, mas se encontrando um quadro de
oferta enxuto principalmente de animais com
peso ideal. O alto custo da nutrição animal e

margens comprometidas levaram a essa
medida de queda do peso. Novos reajustes
podem acontecer no curto prazo, mas a
tendência é de um ambiente de negócios mais
disputado com frigoríficos tentando segurar
novas altas. 

volume de café disponível principalmente
depois que a Colômbia reportou nova baixa nas
exportações no mês de janeiro, mas pela
primeira vez em alguns meses manteve a
estabilidade na produção. Continua chovendo
nas principais áreas de produção de café do
Brasil com alguns relatos de tratos atrasados
por conta das chuvas, mas ainda não traz
grandes preocupações. 

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

