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Conheça o Programa Capal de Gestão Rural, que
vai agregar valor por meio da certificação das
propriedades, a partir de um código de práticas
da agricultura sustentável. O Capal Notícias
desta semana também traz informações sobre o
registro nacional de tratores e máquinas
agrícolas, o Renagro. Na foto de capa, a Unidade
de Joaquim Távora/PR, que neste mês completa
11 anos. Boa leitura!
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Programa Capal de Gestão Rural - agregação de 
valor através da certificação das propriedades

O PCGR - Programa Capal de Gestão Rural
consiste em um conjunto de atividades
coordenadas para promover a evolução do
nível de agricultura sustentável das fazendas
dos cooperados Capal. Neste programa os
produtores serão orientados com base no
código de práticas de agricultura sustentável,
que resultará em cinco níveis de classificação,
possibilitando evolução e o desenvolvimento
gradativo.

Para avaliar estas práticas serão utilizados
como base os requisitos do FSA (Farm
Sustainability Assessment – by SAI Plataform).

O primeiro passo será a visita às propriedades
para apresentação do check-list e orientações
iniciais. Depois disso, avaliador e produtor
combinam os prazos para adequação do que
for necessário e apresentação das evidências,
tudo para que a propriedade esteja apta para
receber a auditoria externa que dará a
classificação. 

O código é composto por diversos itens,
distribuídos em: conformidade legal,
estabilidade financeira, gestão da propriedade,
plantação, gerenciamento do solo e de
nutrientes, defensivos agrícolas, agroquímicos,
gerenciamento de resíduos e da água,
biodiversidade, ar, emissão de gases de efeito
estufa, acesso ao mercado, condições de
trabalho, saúde e segurança, comunidade local
e 5S rural.

Neste momento
as propriedades
de Arapoti e W.
Braz com plantio
de cevada já
estão sendo
visitadas 



Os itens são classificados em básico, essencial
e avançado e, a partir disso, a propriedade
pode ser classificada em 5 possíveis níveis.

A propriedade pode ser classificada em um
dos 5 níveis, de I a V.  Ressalta-se que a partir
do nível III, a propriedade é considerada como
Bronze, Prata ou Ouro, representando os
níveis III, IV e V respectivamente.

"Neste lançamento o PCGR está voltado para áreas de cevada, pois dentro do projeto da Maltaria
Campos Gerais já existe uma política de bonificação para esse produto. Os cooperados que
plantam outras culturas e desejam a certificação poderão ter a assessoria da Cooperativa em um
segundo momento", explica Eliel Magalhães Leandro, diretor comercial da Capal.

Os cooperados interessados em conhecer mais o
programa podem entrar em contato:

Ana Carla Rosgoski (Ambiental) - 43 99915-3078
Tamyres Feresovicz Leal de Jesus (Departamento de
Assistência Técnica) - 42 99903-1447

DESTAQUE
O final de ano está chegando!
Cooperado(a), que tal presentear
seus funcionários com kits
natalinos Alegra?

Entre em contato com a Alegra para
fazer seu pedido! 
(42) 99162-2454 - Falar com Tatiane

(COMUNICAÇÃO CAPAL)
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ATENÇÃO
MAPA determina registro nacional de tratores e máquinas agrícolas

No mês de setembro (em 29/09), o Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
(MAPA) publicou a Portaria nº 49/2022, que
determina o registro de tratores e máquinas
agrícolas, conforme estabelecido no Decreto
nº 11.014, de 29 de março de 2022. O
processo de registro ocorre através do app ID
Agro, disponível para Android e iOS. 

Antes de realizar a compra, o produtor precisa
ter o seu cadastro ativo no ID Agro. O
cadastro pode ser realizado tanto para pessoa
física como jurídica, devendo informar dados
básicos pessoais. Ao efetuar a compra, a
concessionária realiza o cadastro da máquina
e vincula ao comprador. 

Se o trator for usado, o procedimento é igual;
porém, o produtor precisa ter a Nota fiscal do
bem e ir até uma concessionária para fazer o
registro.

Vale reforçar que todo o procedimento é
gratuito para máquinas novas e usadas. Com o
bem registrado, o produtor pode imprimir o 

RENAGRO e gerar um QR code que pode ser
afixado diretamente no bem.

Benefícios do registro de máquinas e tratores
agrícolas:
- Permissão de transitar em via pública;
- Integração com os sistemas policiais;
- Possibilidade de colocar o bem como
garantia para empréstimos e financiamento;
- Maior segurança na compra de um bem
usado

Atenção:
- O registro é obrigatório somente para
máquinas e equipamentos que transitam em
vias públicas;
- O Renagro é facultativo para tratores ou
máquinas agrícolas produzidas antes de 2016,
ainda que transitem em via pública.

Confira o vídeo de divulgação
do ID Agro, com informações
sobre o registro acesse o link

ou scaneie o QR code:
 

https://youtu.be/Hbzjm-15EaQ

CONVITE

https://forms.gle/Yp3PNyF7keY8fcn17

A Live de Mercado de outubro
acontece na próxima segunda-

feira (17/10)! Participe!
 

Inscreva-se no formulário para
receber o link diretamente em

seu e-mail:
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Benefícios de ser Unimed: mais de 500 médicos cooperados, atuação em 16 municípios
paranaenses
Rede própria da Unimed PG: 1 Hospital Geral Unimed, 1 Centro de Diagnóstico Unimed (CDU),
9 Unidades do Laboratório Unimed
Rede credenciada: 10 Hospitais, 93 Clínicas, 22 Laboratórios 

Oportunidade para contratar plano de saúde com valores acessíveis

Além do cooperado, quem pode aderir ao plano?
- Essa modalidade de plano é para empresas de cooperados, podendo seus funcionários
aderirem também.
- Dependentes vinculados ao titular, podendo ser:
a) O(a) cônjuge;
b) O(a) companheiro, havendo união estável na forma da lei, 
sem eventual concorrência com o cônjuge salvo por decisão judicial;
c) Os(as) filhos(as) - até 21 anos ou estudante (graduação) até 24 anos;
d) O(s) enteado(s), o menor sob guarda por força de decisão judicial e o menor tutelado, que ficam
equiparados aos filhos - até 21 anos ou estudante (graduação) até 24 anos;
e) O(s) filho(s) ou filha(s) solteiro(s) e inválidos, com comprovação de dependência através da
Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física ou Declaração do INSS (ou enquanto dependente
economicamente do beneficiário(a) titular).

Conheça os planos
Nacional (coparticipação 50%)
Este plano possui cobertura nacional tanto para procedimentos eletivos (consultas, exames,
cirurgias, fisioterapias), ou seja, todos aqueles que são agendados, quanto para procedimentos de
urgência e emergência, que podem ser realizados em âmbito nacional, por meio de prestadores de
serviços da rede básica credenciados.

Regional Rede Própria (coparticipação 50%)
O Plano Rede Própria Regional tem cobertura assistencial nos 16 municípios que compõem a área
de abrangência da Unimed Ponta Grossa. Isso quer dizer que o Plano Rede Própria Regional cobre
procedimentos ambulatoriais, hospitalares, exames de laboratório e exames de imagem realizados
exclusivamente* no Hospital Geral e/ou laboratórios da Unimed na área de ação da Unimed Ponta
Grossa (Arapoti, Cândido de Abreu, Carambeí, Castro, Imbituva, Ipiranga, Ivaí, Jaguariaíva,
Palmeira, Ponta Grossa, Piraí do Sul, Reserva, São João do Triunfo, Teixeira Soares, Telêmaco
Borba e Tibagi).

Para mais informações, fale com Jessica Correa - RH Capal 
Telefone: (43) 3512-1020
WhatsApp: (43) 988638692
E-mail: rh@capal.coop.br

ATENÇÃO
Cooperado(a) Capal, tenha Unimed sob medida para sua empresa
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INFORMAÇÕES DE MERCADO

PARANÁ

SÃO PAULO
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LEITE
MERCADO DO LEITE
 • As vendas neste início de mês foram aquém
do esperado pela indústria de UHT. As empresas
do setor relataram demanda fria e pouca
quantidade vendida;
• Os queijos também enfrentaram um mercado
menos comprador nos últimos dias. Todavia,
espera-se que a demanda volte a aquecer
nas próximas semanas;

• Os leites em pó industriais voltaram a sofrer
pressão de baixa, frente à elevação da oferta do
produto. Já o leite em pó fracionado (400g)
apresenta uma variação positiva na semana;
• As vendas nesta 1ª semana do mês ficaram
abaixo do esperado. Entretanto, apesar das
negociações terem sido em um ritmo mais lento
nos últimos dias, o mercado ainda segue
levemente otimista e projeta um consumo mais
firme para a próxima semana.

INFORMAÇÕES DE MERCADO
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INFORMAÇÕES DE MERCADO

TRIGO

As Bolsas norte-americanas que comercializam
trigo encerraram em alta nesta quinta-feira.
Repercutindo a possibilidade de saída da Rússia
do acordo de exportação de grãos pelo corredor
no Mar Negro. O mercado segue também de
olho na Bolsa de Comércio de Rosário onde foi
divulgado um corte de 500 toneladas em relação
a previsão anterior, podendo chegar a 16
milhões de toneladas, devido a seca e geadas
que atingiram as lavouras. No mercado interno
as lavouras de trigo do Paraná seguem sendo
castigadas pelo excesso de chuva, os grãos
colhidos a partir dos últimos dias de setembro

apresentam PH e falling number baixo. Com isso,
boa parte poderá ser destinada a ração animal,
afetando os mercados de outros produtos que
são usados para esse destino, entre eles o milho
e o farelo de trigo. Se no Paraná as condições
são complicadas, no Rio Grande do Sul as
chuvas são menos intensas e até bem-vindas
em regiões que estão em desenvolvimento,
porém deve-se ficar atento observando que as
lavouras paranaenses neste estágio também
apresentavam-se com condições excelentes.

MILHO

Na CBOT os contratos futuros de milho ficaram
do lado negativo em grande parte da sessão
desta quinta feira, seguindo os dados de
inflação, porém fecharam o dia positivo em vista
das perspectivas pessimistas sobre o corredor
de exportação na Ucrânia. O relatório divulgado
com corte de estoques e produção deixou muito
claro o esforço que o USDA vem fazendo em
suas projeções para conter a queda dos
estoques futuros. A necessidade de
racionamento da demanda interna e das 

exportações esta muito evidente e os preços
precisarão fazer este trabalho de conter a
demanda. No mercado interno após atingir nesta
semana patamares próximos aos verificados no
final de julho, o primeiro vencimento dos futuros
de milho na B3 subiram 1,5% nesta quinta-feira
de forma geral as oscilações diárias dos futuros
tem sido pequenas, assim como verificado com
os preços no mercado físico seguindo portanto,
firmes.

SOJA

Em um dia volátil, o mercado encontrou
sustentação ainda no relatório altista divulgado
pelo Departamento de Agricultura dos Estados
Unidos, na recuperação do petróleo e em novas
vendas de produto americano na Bolsa de
Chicago, nesta quinta-feira. O mercado
brasileiro de soja esteve agitado pelas
diferentes praças de negociação do país, o
movimento de alta acumulada em Chicago e no
dólar, serviu de lastro para cotações mais altas, 

porém os referenciais ainda estão acima da
paridade no mercado spot e os demandantes
domésticos em sua maioria já atingiram os seus
alvos de originação. Assim a tendência diante do
lento ritmo das vendas da safra 2021/22, é a de
que os estoques acabem mais dilatados do que
o esperado, principalmente considerando as
perdas significativas de potencial produtivo da
temporada em questão.
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INFORMAÇÕES DE MERCADO

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

SUÍNOS

DÓLAR

O mercado brasileiro de suínos voltou a registrar
alta de preços no decorrer da desta quinta-feira
ambiente de negócios envolvendo o suíno segue
aquecido com frigoríficos avançando estoques,
avaliando a boa reposição entre atacado e
varejo. O próprio período também contribuiu,
dadas as expectativas de se produzir mais e
vender melhor daqui para frente para atender a 

demanda das festividades de final de ano. 
 Outro ponto que favorece o suíno neste
momento é a sinalização dos suinocultores que
a oferta de animais está justa e o peso não está
elevado. O Brasil conta ainda com bom fluxo de
exportações neste segundo semestre, puxado
pela compra da China e outros países asiáticos,
como Filipinas, Tailândia e Vietnã.

O dólar comercial encerrou a sessão em alta de 0,05%, sendo negociado a R$ 5,2740 para venda e a
R$ 5,2720 para compra nesta quinta-feira. Na véspera, quando os mercados brasileiros estavam
fechados o Fed reforçou o compromisso com o combate a alta dos preços na ata de sua última
reunião. Os dados de preços ao consumidor nos EUA mais altos que o esperado refletiu como mais um
indício de que o banco central americano eleve pela 4ª vez consecutiva os juros em 0,75 ponto
percentual. Durante o dia, a moeda norte-americana oscilou entre a mínima de R$ 5,2290 e a máxima
de R$ 5,3810.

O mercado futuro do café arábica voltou a
operar com desvalorização na sessão desta
quinta-feira, reagindo aos números de
exportação do Brasil. Segundo os dados do
Cecafé, o país embarcou 3,4 milhões de sacas
em setembro, número que surpreendeu o
mercado diante dos impasses logísticos que
persistem e das dúvidas em relação ao tamanho
da produção. Os preços também caíram devido

CAFÉ

pa preocupação com uma economia mais lenta e
as pressões inflacionárias reduzirão a demanda
no mercado fora de casa, como as cafeterias.
Com as baixas de hoje rompeu níveis
importantes para os preços, a pressão também
veio a partir das previsões de boas chuvas em
áreas produtoras do Brasil nas próximas
semanas.
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