
CAPAL
notícias

nesta edição
A Assembleia Geral Ordinária acontece no
sábado, 19/02. Esta edição do Capal Notícias
traz as informações sobre o evento. Veja
também como foram as demais pré-assembleias
nas Unidades e o Tec Campo 2022, além de
outros convites e avisos. A foto de capa,
mostrando o potencial produtivo do café, é de
Gustavo Couto, do DAT Ibaiti. 

Chegou o momento de conhecer os grandes
números do exercício 2021 e tomar
importantes decisões para o futuro da sua
Cooperativa. 

A Capal convida os senhores associados
para a Assembleia Geral Ordinária. 

Sua participação é fundamental!
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Cooperado, participe da Assembleia Geral Ordinária 

19/02
sábado ASFUCA

10h
R. Saladino de
Castro, n. 1710,

Centro, Arapoti/PR

A Assembleia Geral Ordinária será
transmitida ao vivo em link exclusivo pelo
canal do YouTube. Não haverá votação online,
somente presencial.

Para acessar a transmissão, clique no link ao
lado, digite-o em seu navegador ou aponte a
câmera de seu celular para o código QR.

https://youtu.be/
tPhZUy6Zlaw

PREVENÇÃO DA COVID-19 - EVENTO PRESENCIAL: Para cumprir as normas de saúde, será
obrigatório o uso de máscara e a higienização das mãos.

AGO - EXERCÍCIO 2021

https://youtu.be/tPhZUy6Zlaw
https://youtu.be/tPhZUy6Zlaw
https://youtu.be/tPhZUy6Zlaw
https://youtu.be/tPhZUy6Zlaw
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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 3.447 (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
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Pré-assembleias aconteceram em mais cinco unidades
ACONTECEU

Nesta semana, a Capal realizou as pré-
assembleias em mais cinco Unidades. Na
terça-feira (08), os cooperados de Taquarivaí
e Itararé conheceram os grande números do
exercício de 2021 e houve a pré-aprovação
das pautas que serão votadas oficialmente na
Assembleia Geral Ordinária (AGO). 

Na quarta-feira (09), foi a vez dos cooperados
de Curiúva, Arapoti e Ibaiti participarem das
reuniões. 

O Presidente do Conselho de Administração da
Capal, Erik Bosch, conduziu as reuniões e os
números foram apresentados pelo presidente
executivo Adilson Roberto Fuga. 

Além da apresentação, os produtores
associados também puderam tirar dúvidas e
fazer comentários a respeito das atividades da
Cooperativa.

Tec Campo 2022 levou infor-
mações técnicas a produtores
do Paraná e São Paulo

ACONTECEU

De 08 a 11/02, a Capal promoveu o Tec Campo
em Wenceslau Braz, Arapoti, Curiúva,
Taquarivaí, Itaberá e Taquarituba.  O evento,
realizado em parceria com a Fundação ABC,
apresentou os resultados de pesquisa aos
cooperados. Confira mais informações na
próxima edição do Capal Notícias. 



ADMITIDOS
GILSON TAKEO IANAGUIHARA

CONRADO EDIPO BENATTO
JANAINA ANDRÉ
PEDRO DE SOUZA

SEBASTIÃO AMARO DA SILVA
SANDRO RENE ROCHA LOPES
ALTAIR DAMASIO OLIVEIRA

PEDRO JOSÉ FURONI

UNIDADE
CURIÚVA PR
FARTURA SP

IBAITI PR
IBAITI PR
IBAITI PR
IBAITI PR

TAQUARITUBA SP
TAQUARIVAÍ SP

ATIVIDADE
PEC/CORTE

PEC/CORTE/CAFE
PEC/LEITE
PEC/LEITE
PEC/LEITE
PEC/LEITE
PEC/LEITE

AGRICULTURA
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INTEGRAÇÃO
Damos boas-vindas aos cooperados
admitidos em janeiro
Atualmente, nosso quadro social conta com 3.449 cooperados

NOVIDADE 

LOJAS AGROPECUÁRIAS

Está disponível em todas as Lojas Capal a
camisa polo "Juntos podemos mais". Vá até a
loja mais próxima e confira! Disponível em vários
tamanhos.

 
Cooperativismo - vista essa camisa!

PREÇO DE VENDA: R$ 72,85
 COM DESCONTO PARA COOPERADOS:  R$ 65,56  

BORDADO - FRENTE:

VENDO silagem de sorgo com laudo de análise da USP (Universidade de São Paulo). Entrar em
contato com Harry (WhatsApp - 43 999791903) ou Pieta (telefone - 43 3557 3134).

CLASSIFICADO 



CAPAL NOTÍCIAS • 11 FEV 2022 • ED. 06

Live de Mercado acontece nesta segunda (14)
CONVITE

Live de análise do mercado de soja e milho

Exclusiva para produtores associados Capal 
 com Guilherme Cioccari - StoneX

Mediação: Eliel Magalhães Leandro - Diretor
Comercial - Capal

Preencha o formulário para receber o link da
live em seu e-mail, clicando no link ao lado,
digitando-o em seu navegador ou por meio do
código QR:

 14/02 - SEGUNDA-FEIRA

18H

www.encurtador.com.br/dDNZ3

Suinocultor, tome medidas preventivas contra a PSA
ATENÇÃO

Uma boa conversa e conteúdo técnico de qualidadeUma boa conversa e conteúdo técnico de qualidade  

Para ouvir, procure TecTalk - o podcast da Capal no Spotify ou Anchor. Acesse
a página Podcasts em nosso site: http://capal.coop.br

http://encurtador.com.br/dDNZ3


INFORMAÇÕES DE MERCADO

PARANÁ

SÃO PAULO
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INFORMAÇÕES DE MERCADO

SOJA

Na CBOT os contratos futuros do complexo
fecharam em queda no grão e no farelo e mistos
no óleo nesta quinta-feira. Após o mercado
romper a barreira de US$ 16,30 por bushel e
atingir os melhores níveis em nove meses
fundos e especuladores encontraram as
condições necessárias para realizar lucros. O
mercado iniciou o dia impactado pelo
surpreendente corte de mais de 10%
(equivalente a 15 milhões de toneladas) na
previsão para a safra brasileira feita Conab com 

MILHO

TRIGO

a estimativa oficial agora indicando produção de
125,5 milhões de toneladas. Esse número não
está muito longe das especulações do mercado
mas o que chamou a atenção foi o movimento
da Conab que normalmente é bem conservadora
em suas revisões. Mercado interno esteve lento
nas principais praças de negociação. Em uma
sessão marcada por intensa volatilidade os
preços físicos da oleaginosa oscilaram de forma
mista e somente lotes pontuais foram
comercializados. 

Na CBOT mercado bastante tenso durante o dia,
onde esperava-se uma realização de lucros no
dia do relatório na quarta-feira considerando
que USDA não cortou estoques nos EUA e
manteve a safra Argentina muito acima de
qualquer estimativa real. O mercado argentino
trabalha com 48/51 milhões de tons e o USDA
manteve 54 milhões de tons, número bem
distante da realidade. Uma pressão maior no
trigo iniciou uma realização de lucros no milho o
qual estava sobre comprado. 

Mercado interno com poucos negócios no
decorrer da semana com produtores avançando
na soja e sem logística para milho e em algumas
localidades volta a preocupação com o quadro
climático. Os produtores estão capitalizados sem
necessidade de caixa no momento buscando
preços maiores para realizar novos negócios.
Clima deverá oferecer uma trégua nas chuvas
até a próxima semana, a colheita de soja
avançará e as ofertas de milho devem ficar ainda
mais restritas.

Num movimento de realização de lucros depois
de quatro sessões em recuperação os contratos
negociados nas Bolsas norte-americanas
encerraram em queda. O abrandamento da
tensão no Mar Negro também serviu como fator
para que os investidores realizassem lucros.
Fora isso os agentes acompanham o
desenvolvimento das lavouras no Hemisfério 

Norte com uma área plantada maior se não
forem registradas quebras significativas a
tendência é de pressão sobre as cotações.
Mercado interno com baixa movimentação e
preços estáveis. Mercado segue monitorando o
comportamento cambial e a paridade de
importação.

CAPAL NOTÍCIAS • 11 FEV 2022 • ED. 06



LEITE

BOI GORDO

Mercado do Leite
•  As vendas no mercado de UHT iniciaram o
mês em ritmo lento. As indústrias conseguiram
emplacar uma nova alta nos preços, mas o
volume comercializado foi abaixo do esperado
(ainda mais se tratando de uma 1ª semana de
mês). Nesse cenário, a expectativa das
empresas é que os preços continuem firmes na
próxima semana e que o giro de vendas seja um
pouco mais favorável;
• A muçarela vive situação similar a do UHT. Os
valores praticados nas negociações estão avan-
çando, mas o volume comercializado também
tem em sido baixo. 
• Apesar da demanda interna mais retraída, o
mercado de leite em pó vem sendo influenciado
pelo crescente aumento do preço do produto no
mercado internacional - que tem estimulado às
exportações e diminuído a entrada do leite em
pó importado -, dando sustentação aos preços
praticados aqui no Brasil. A expectativa é que
esse cenário se mantenha nos próximos meses,
possibilitando um aumento dos preços do
produto.

INFORMAÇÕES DE MERCADO
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SUÍNOS

DÓLAR

INFORMAÇÕES DE MERCADO

CAFÉ
O mercado futuro do café arábica opera com
desvalorização para os principais contratos no
pregão desta quinta-feira na Bolsa de Nova York
(ICE Future US). O mercado realiza ajustes nos
preços depois de atingir a máxima de dez anos
no pregão anterior com suporte na redução dos
estoques certificados na ICE. A preocupação
com a oferta global segue no radar do mercado
considerando que além do Brasil outras origens
produtoras enfrentam problemas na produção.

De acordo com análise do site internacional
Barchart, os preços recuam após a divulgação
dos dados de comercialização pela Safras &
Mercado. Segundo a Safras, a comercialização
de café do Brasil da safra 2021/22 avançou para
86% do total projetado ante 82% na estimativa
do mês anterior. O fluxo de vendas da safra de
café 2021/22 melhorou "timidamente" ao longo
de janeiro, disse o consultor Gil Barabach,
comentando que houve um pouco mais de
interesse do lado do produtor. 

Mercado interno com semana de alta de preços
tanto no atacado como para o suino vivo. O
ambiente de negócios seguiu movimentado com
frigoríficos um pouco mais atuante enquanto a
oferta se mostra mais enxuta e o peso médio
dos animais segue caindo. Apesar dos avanços
o tom de apreensão continua principalmente dos
produtores independentes considerando que os
preços não conseguem cobrir os custos de
produção.

A perspectiva para o consumo ainda é positiva
para os próximos dias devido a capitalização
das famílias, o retorno das aulas e pela
atratividade dos cortes suínos frente a carne
bovina. Quanto ao custo da nutrição animal
devem seguir em patamares elevados ao longo
das próximas semanas devido aos preços do
farelo de soja e do milho. 

O dólar comercial nesta quinta-feira fechou em
R$ 5,2400 com alta de 0,26%. A moeda oscilou
durante toda a sessão mas o aumento das
apostas de que os juros nos Estados Unidos irão 

subir 0,5%, e não 0,25% como ainda projeta a
maior parte dos analistas, deu força para a
moeda norte-americana no final da sessão.
Durante o dia a moeda oscilou entre a mínima de
R$ 5,1730 e a máxima de R$ 5,2500.

siga-nos nas redes sociais!

Produção: Setor de Comunicação e Marketing Capal  | Dúvidas, comentários ou sugestões:
comunicacao@capal.coop.br - (43) 991528218 - (43) 999269466

expediente

capal_cooperativa /CapalCooperativa
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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

