
Chegou o momento de conhecer os grandes
números do exercício 2020. A Capal
Cooperativa Agroindustrial promove as pré-
assembleias de 18 a 24/02 e convida os
associados a participarem, cada um em sua
Unidade. A Assembleia Geral Ordinária (AGO)
também será realizada, na Matriz da Capal, em
Arapoti, no dia 03 de março. 

As assembleias são  uma ocasião propícia para
tomar decisões a respeito do futuro da
Cooperativa. O presidente executivo da Capal,
Adilson Fuga, destaca a  relevância do evento.
"Sabemos da importância das pré-assembleias
para favorecer a proximidade com os
cooperados. Um resultado tão bom como de
2020 precisa ser apresentado. Por isso,
fizemos o esforço de promover reuniões
presenciais em todas as unidades.
Infelizmente, não foi possível, devido a
algumas restrições municipais", aponta. Nas
unidades de Taquarituba, Joaquim Távora,
Santana do Itararé e Ibaiti não haverá pré-
assembleia, por conta de proibições locais.

O presidente executivo também indica que 

todas as medidas de prevenção contra a covid-
19 serão adotadas. "Tudo o que estiver em
nosso alcance para garantir a saúde e a
segurança de nossos associados será feito",
completa Adilson Fuga. 

Para as pré-assembleias, é necessário fazer
inscrição, pois os espaços serão limitados.
Haverá ainda uma pré-assembleia online, que
ficará disponível para todos os cooperados
também mediante inscrição. É possível
inscrever-se na Unidade ou diretamente no
formulário online (que pode ser acessado pelo
QR code). No campo "Unidade na qual irá
participar", deve-se selecionar a Unidade ou a
opção online. Caso o associado queira
participar presencialmente e online, é
necessário inscrever-se duas vezes. 

Capal agenda pré-assembleias nas Unidades
e Assembleia Geral Ordinária na Matriz 
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EM PAUTA

Além dos eventos presenciais, haverá uma sessão online, aberta a todos os cooperados

CONFIRA O CALENDÁRIO DAS PRÉ-
ASSEMBLEIAS NA PRÓX. PÁGINA >>>

Acesse o código QR ou o link  para
preencher o formulário de inscrição

https://cutt.ly/skJOqQR

https://cutt.ly/skJOqQR


18/02   14h
18/02   19h
22/02   8h30
22/02   14h
22/02   19h
23/02   8h30
23/02   14h
24/02   8h30

Cooperados de Santana do Itararé receberam cheque simbólico das
sobras da indústria de leite. Produtividade e excelência são marcas
dos produtores Capal!
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SALÃO PAROQUIAL
ASFUCA
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL
CAPAL
SALÃO PAROQUIAL
ROTARY
SALÃO CAETE
YOUTUBE

W. BRAZ
ARAPOTI
ITARARÉ
TAQUARIVAÍ
FARTURA
CARLÓPOLIS
CURIÚVA
ONLINE*

PRÉ-ASSEMBLEIAS CAPAL EXERCÍCIO 2020

*A transmissão ao vivo ficará aberta para cooperados de todas as Unidades, mediante inscrição.

Em Taquarituba, Joaquim Távora, Santana do Itararé e Ibaiti não será possível realizar a reunião
presencial devido a proibição municipal.

PREVENÇÃO À COVID-19:
- Não será permitida a participação de acompanhantes. 
- Uso obrigatório de máscara e higienização das mãos. 
- Os espaço são limitados, inscreva-se na sua Unidade ou através do QRCode. 
- Será respeitado o distanciamento social. Não será servido coquetel.

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA | 03/03 | 14H | ARAPOTI

ESPAÇO COOP

Foto 1: Marisa e Leomar Martins e
técnico Jeferson Xavier.

Foto 2: Iago Cezar Alves, técnico
Jeferson Xavier, Thiago Henrique Alves
e Dirceu Alves.



O Tec Campo, tradicional evento
realizado pela Capal Cooperativa
Agroindustrial, é um elo entre os
cooperados e os resultados de pesquisas
desenvolvidas pela Fundação ABC.

A novidade nesta edição é a realização
totalmente virtual, devido à pandemia de
Covid-19. O produtor poderá interagir
por mensagens durante a live, inclusive
tirar dúvidas. O Tec Campo é um evento
exclusivo para associados Capal.

Inscrições para o Tec Campo já estão abertas

INSCREVA-SE!
Acesse o 
código ou 
o link:

https://cutt.ly/4kKsXKy

CONVITE

 VENDE-SE - Terreno urbano em Carambeí-PR, com área de 2 hectares.
Contato: Frederik Kok - (43) 3557-1190.

CLASSIFICADOS

VENDE-SE - Carreta Basculante p/ silagem 12m³ - Incorodas.
Ensiladeira 2 linhas JF.C120, espaçamento 45, revisada. Contato:
Albert Cristian Kok - (43) 99914 3007 (somente WhatsApp). 

No dia 16/02 (Carnaval), haverá expediente normal. Esta é uma medida de
prevenção à COVID-19, conforme orientações das áreas de saúde e demais
órgãos.

EM TODAS AS UNIDADES DA CAPAL

16
FEV

AVISO

Expediente Normal
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https://cutt.ly/4kKsXKy


Informações de Mercado

PARANÁ

SÃO PAULO
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CBOT encerrou com preços significativamente
mais baixos nesta quinta-feira. O mercado foi
pressionado por um movimento de correção
técnica, mesmo com sinais de menor oferta
global e de boa demanda pelo grão dos
Estados Unidos. Mercado interno se aproxima
do encerramento desta segunda semana do
mês de fevereiro ainda repercutindo uma
menor liquidez e consequente menor oscilação
das cotações de referência para o mercado
doméstico. No mercado externo os agentes se
mantêm atentos as indicações do governo

argentino quanto a possibilidade de restringir
suas exportações, impactando na
disponibilidade de trigo para o abastecimento
brasileiro. Vale destacar que mesmo com estas
indicações, ao longo dos últimos dias os
referenciais no FOB Porto da Argentina vêm
recuando, favorecendo a aquisição do cereal.
Por outro lado, o câmbio voltou a subir mais
expressivamente nesta quinta-feira,
minimizando uma possível retração das
cotações.

Na CBOT o pregão realizado no decorrer desta
quinta-feira foi caracterizado pela retomada do
movimento de alta entre os principais
contratos em vigor. Após assimilar o relatório
de oferta e demanda do USDA de quarta-feira,
o mercado precificou o bom resultado das
vendaslíquidas semanais norte-americanas. As
exportações semanais norte-americanas para a
temporada 2020/21, que atingiram o volume
de 1.448.600 toneladas na semana passada.
Analistas esperavam exportações entre 900 mil
e 1,8 milhão de toneladas, somando-se as duas
temporadas. Mercado interno voltou a se
deparar com negócios travados em diversas
regiões do país.

O movimento de aumento da fixação de oferta
vem perdendo intensidade, com os produtores
cada vez mais focados no trabalho de campo.
O atraso do plantio da safrinha é um fator a
ser considerado, aumentando o risco climático.
Importante destacar que os problemas de
abastecimento serão recorrentes ao longo do
primeiro semestre. Mercado paulista se depara
com novos sintomas de estresse, com uma
redução sistemática da fixação de ofertas. A
expectativa é que as dificuldades se acentuem
conforme avança a colheita de soja,
encarecendo o custo do frete, tornando mais
dispendiosa a busca de milho em outras
regiões produtoras.

Os preços dos contratos futuros da soja
negociados na CBOT registraram alta nesta
quinta-feira, recebendo o suporte da demanda
pela oleaginosa norte-americana e de compras
especulativas após a forte queda de quarta-
feira. O aumento das chuvas sobre as áreas
agrícolas do Brasil e Argentina tem elevado as
estimativas para a produção de soja na
América do Sul, limitando novas escaladas dos 

referenciais internacionais da oleaginosa.
Mercado interno permaneceu lento nas
diversas praças de negociação do país. O
cenário continua marcado por forte
volatilidade, tanto em Chicago como no
câmbio. Com isso, os preços físicos da
oleaginosa ficaram pouco alterados e somente
lotes pontuais foram comercializados.

Informações de Mercado

Soja

Trigo

Milho
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Boi Gordo

Leite

- Mercado de leite UHT apresentou nova queda de preços na semana, resultado, ainda, de difíceis
negociações com o varejo. 

- Em relação ao mercado de queijos, houve relatos de certa movimentação nas negociações, porém
ainda seguiu com cenário complicado na semana e retração nos preços.
 
- Leites em pó ainda vem apresentando uma demanda enfraquecida, o que tem impossibilitado
uma recuperação do mercado.

Informações de Mercado
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O mercado futuro do café arábica encerrou as
cotações desta quinta-feira (11) com
estabilidade para as principais referências na
Bolsa de Nova York (ICE Future US). O
mercado teve um dia tranquilo, à medida que o
setor aguarda por novidades e segue
acompanhando as condições das lavouras
brasileiras. Março/21 teve alta de 10 pontos,
valendo 121,20 cents/lbp, maio/21 registrou
queda de 10 pontos, negociado por 123,05
cents/lbp, julho/21 teve baixa de 15 pontos,
valendo 124,95 cents/lbp e setembro/21 

O mercado brasileiro de suínos se depara com
um consistente movimento de alta no decorrer
da semana. O processo de migração de
consumo com a carne bovina perdendo
mercado para as proteínas concorrentes se
tornou altamente relevante para o
entendimento dessa situação. Além disso, as 

 também finalizou com baixa de 15 pontos,
valendo 126,75 cents/lbp. Já o site
internacional Barchart destacou mais uma vez
a recuperação nos estoques certificados da ICE
limitando os ganhos no café. "Arábica está sob
pressão devido à preocupação de que a fraca
demanda esteja aumentando os estoques de
café depois que os estoques de café arábica da
ICE na quarta-feira aumentaram para uma alta
de 8 meses de 1,688 milhão de sacas",
destacou a análise internacional.
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Produção: Setor de Comunicação e Marketing

Foto - Capa: Comunicação e Marketing Capal - AGO 2020
Fale Conosco: comunicacao@capal.coop.br 
(43) 3512 1092 / (43) 99152 0678

/cooperativacapal            @capal_cooperativa
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Café

Suínos

O dólar comercial fechou em alta de 0,26%
nesta quinta-feira, cotado a R$ 5,3860 para
venda, em mais uma sessão de intensa
volatilidade com investidores locais calibrando
o desempenho positivo das moedas de países 
emergentes e as incertezas em torno do risco

Dólar
fiscal enquanto se discute a retomada ou não
do pagamento do auxílio emergencial. Durante
o dia, a moeda norte-americana oscilou entre a
mínima de R$ 5,3340 e a máxima de R$
5,4110.

exportações oferecem sinais de melhora no
mercado, fazendo com que os exportadores
não disponibilizem seus excedentes no
mercado doméstico. O movimento de alta é
muito bem vindo em um momento de evidente
crescimento dos custos de nutrição animal,
espremendo a margem da atividade.
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