
CAPAL
notícias

nesta edição

O Setor Ambiental da Capal alerta para as
regras do descarte correto das
embalagens dos defensivos agrícolas. A
preocupação em implantar a logística
reversa em vários segmentos industriais
cresceu no Brasil a partir da década de
1980 impulsionada pelo crescimento na
geração de resíduos, associada às
mudanças nos hábitos de consumo e à
popularização de embalagens e produtos
descartáveis.

Um dos marcos recentes mais
significativos sobre o tema foi a
aprovação da Lei federal 12.305, de 2010,
que instituiu a PNRS. A lei distinguiu
resíduos - aquilo que pode ser
reaproveitado ou reciclado - de rejeitos
considerando os segmentos doméstico,
industrial, agrosilvopastoril, eletro-
eletrônico, de construção civil, entre
outros setores.

Nesta edição
Esta edição traz orientações importantes sobre o
descarte correto das embalagens dos defensivos
agrícolas a partir da Resolução Estadual 57/2014.
O Capal Notícias também aborda o 1º Encontro
da Cevada que acontecerá na próxima segunda-
feira (12) e informa sobre as mudanças na
entrega de ração a granel para suínos. O crédito
da foto é da Assocampos. Boa leitura!
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Capal reforça sobre o descarte correto de defensivos agrícolas
Setor Ambiental reforça as regras para a entrega das embalagens

A engenheira ambiental da Capal, Ana
Carla Rosgoski, lembra que a Resolução
57/2014 da Secretaria de Estado de Meio
Ambiente (SEMA) também dispõe de
regras para o descarte correto. 

“Desde 2014 já existe essa normativa com
o objetivo de fazer a entrega separada,
sendo obrigatória a devolução das
embalagens de defensivo com tríplice
lavagem e as de tratamento de sementes
e flexíveis em sacos de resgate. Mas,
mesmo com a Resolução, as associações
ainda não estavam repassando estas
informações. Isso começou agora por
questões de atendimento à legislação”,
apontou a engenheira. 

Confira a seguir algumas informações
sobre o descarte correto:



As embalagens não laváveis são aquelas que não utilizam
água como veículo de pulverização, além de todas as
embalagens flexíveis e as embalagens secundárias. 

Estão nesse grupo sacos de plástico, de papel,
metalizados ou mistos; embalagens de produtos para
tratamento de sementes; caixas de papelão, cartuchos de
cartolina, fibrolatas e, ainda, embalagens termo moldáveis
que acondicionam embalagens primárias e não entram em
contato direto com as formulações de defensivos
agrícolas. 

EMBALAGENS LAVÁVEIS
São embalagens plásticas ou metálicas que
podem (e devem) ser lavadas. Normalmente
possuem produtos que devem ser diluídos em
água antes de serem pulverizados na lavoura. 

A legislação brasileira determina que todas as
embalagens rígidas de defensivos agrícolas
devem ser submetidas a um processo de
lavagem. 

Essa prática reduz os resquícios do produto na
embalagem impedindo que esses resíduos
sequem e contaminem o próprio recipiente.

EMBALAGENS NÃO LAVÁVEIS

EMBALAGENS DE TRATAMENTO 
DE SEMENTES
Os recipientes devem ser enviados
tampados e não devem ser lavados ou
perfurados. Além disso, devem
obrigatoriamente ser acomodadas em
sacos de resgate. Observação – podem
ser enviadas juntas e não precisam ser
separadas por litragem.

Obs.: as Lojas Agropecuárias 
da Capal já dispõem de sacos 
de resgate para venda
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NÃO SERÃO RECEBIDOS NÃO SERÃO RECEBIDOS

As caixas de papelão são embalagens secundárias
que também devem ser devolvidas. São embalagens
não laváveis contaminadas. Devem ser enviadas
desmontadas, dessa forma, ocupam menor espaço
no veículo para devolução.
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CAIXAS DE PAPELÃO

(Informações e fotos - Assocampos) 

Materiais de fumigação 
(expurgo) sem a correta 
armazenagem citada 
anteriormente.
Materiais não inerentes ao SCL – 
Sistema Campo Limpo. Ex:
Embalagens de óleo lubrificante, 
EPI’s, outros.

 

Embalagens contendo qualquer tipo 
de resíduo sólido em seu interior (que 
não seja agendamento específico
para impróprios e/ou sobras).
Embalagens contendo qualquer 
tipo/quantidade de resíduo líquido em 
seu interior (que não seja 
agendamento específico para
impróprios e/ou sobras).

Clique aqui ou acesse para ler a matéria na íntegra

AVISO

Informamos que mudanças vão acontecer
na entrega de ração a granel para suínos a
fim de atender às exigências do MAPA
(Ministério Agricultura Pecuária e
Abastecimento). 

Será realizada a segregação de frotas dos
caminhões de ração suínos da seguinte
forma:  medicadas e não medicadas. 

Para o sucesso dessa operação logística
será necessária a compreensão e
colaboração de todos os envolvidos. 

Nos próximos dias, levaremos mais
informações através da equipe técnica. Em
caso de dúvidas fale com o seu Técnico ou
Coordenador de Suinocultura.

ENTREGA DE RAÇÃO A GRANEL PARA SUÍNOS

https://www.assocampos.org.br/procedimentos-para-devolucao


Data: Segunda-feira (12)

Horário: 13h30

THIAGO PROENÇA DA LUZ CARLÓPOLIS PR CAFEICULTURA

CLAIR SANDRO DOGNANI FARTURA SP CAFEICULTURA

WELLINGTON LUIZ REGAZZO IBAITI PR CAFEICULTURA

MILTON GAUDENCIO AUERSVALD J TÁVORA PR PECUÁRIA/CORTE

LILIA PEREIRA DE ALMEIDA TAQUARITUBA SP AGRICULTURA

DARLY OLIVEIRA BRAILA WENCESLAU BRAZ PR PECUÁRIA/LEITE

Local: ASFUCA - Arapoti 
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O 1º Encontro da Cevada da Capal
acontecerá na próxima segunda-feira (12),
às 13h30, na ASFUCA, em Arapoti. 

No evento serão apresentados diversos
temas, entre eles, Custos de Produção pela
Fundação ABC e Mercado de Cevada e
Qualidade de Grãos pela Cooperativa
Agrária.

CONVITE 

O encontro também terá a Apresentação do
Programa Capal de Gestão Rural (PCGR)
que será ministrado por Tamyres
Ferensovicz Leal de Jesus e Ana Carla
Rosgoski. As presenças devem ser
confirmadas com os agrônomos.

A CAMPO 
"Esse companheiro pousando para foto ao lado é
conhecido como o percevejo marrom da soja
(Euchistus heros). Apenas um de vários vilões que o
produtor enfrenta durante o ciclo da cultura. Ele
representa um dos danos e prejuízos mais agressivos
para cultura da soja (Glycine max) sendo responsável
pela redução de qualidade e produtividade  da soja".

Onivaldo Becaria - Agrônomo - Ibaiti

PRIMEIRO ENCONTRO DA CEVADA SERÁ NA PRÓXIMA SEGUNDA-FEIRA (12)

ADMITIDOS

Damos boas-vindas aos 6 novos 
cooperados admitidos em novembro

Atualmente, nosso quadro
social conta com 3.624
cooperados
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CLASSIFICADOS

VENDE-SE Ordenhadeira. Valor R$ 6.000,00 ou troca 
em novilhas. Tratar com Sebastião Viera (43) 999130- 
9257 - Ibaiti

VENDE-SE Plantadeira Suprema pneumatic Super Tatu. Toda
revisada. Ano 1996. Tratar com José Esequiel (43) 99813-
2223 - Ibaiti 

VENDE-SE tanque usado 6 mil litros. Tratar com Jean
Transporte Capal - (43) 3512-1039 - Arapoti

FUNRURAL

OPÇÃO RECOLHIMENTO SOBRE A FOLHA 
Para que o produtor rural optante pelo
recolhimento sobre a folha de pagamentos não
venha a sofrer retenções previdenciárias sobre
suas notas fiscais de venda para a Capal, este
deve se manifestar por meio de solicitação,
comunicando a sua opção de tributação sobre a
folha de pagamentos à Cooperativa. A solicitação
será enviada para a caixa de correspondência de
cada associado e também via e-mail e deve ser
devolvida preenchida e assinada no setor da
Contabilidade da Cooperativa até o dia
23/12/2022.

Apenas devem devolver a solicitação
assinada os Cooperados que optarem em
contribuir sobre a folha de pagamento, não
sendo necessária nenhuma ação daqueles
que optarem por continuar contribuindo
sobre sua receita bruta (retenção de 1,5%
em nota fiscal).

Em caso de dúvidas, entrar em contato
com Dirlei ou Licínio no telefone (43) 3512-
1019.

PRAZO PARA COMUNICAR O RECOLHIMENTO SOBRE 
A FOLHA ENCERRA NO DIA 23 DE DEZEMBRO



INFORMAÇÕES DE MERCADO

PARANÁ

SÃO PAULO
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LEITE

BOI GORDO

MERCADO DO LEITE

• UHT: Assim como observado nas semanas
anteriores, o mercado de UHT fechou o mês de
novembro com dificuldades nas vendas e
tendência baixista para os preços;
• Muçarela: A muçarela também teve mais uma
semana de recuo nos valores praticados e
quantidade vendida abaixo do esperado;

• Leite em Pó: A combinação, de aumento da
oferta e demanda mais fria, vem provocando
diminuição dos preços praticados para os leites
em pó industriais;
• Spot: Preços praticados para o leite spot, na
média Brasil, encerra ciclo de baixas e fecha a 1º
quinzena de dezembro em estabilidade.

INFORMAÇÕES DE MERCADO
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INFORMAÇÕES DE MERCADO

SOJA

Na CBOT os contratos futuros do complexo
fecharam mistos no grão e no farelo e em alta no
óleo nesta sexta-feira. Sinais de boa demanda
garantiram a sustentação com os negociadores
ajustando carteiras frente ao relatório de Oferta
e Demanda do USDA que deve elevar a sua
estimativa para os estoques finais de soja dos
Estados Unidos em 2022/23. Com relação ao
quadro de oferta e demanda mundial o mercado 

aposta em estoques finais 2022/23 de 102,2
milhões de toneladas mantendo o número de
novembro. Mercado interno apesar de melhores
preços praticados a comercialização se manteve
lenta. O mercado aguarda o relatório do USDA
de Oferta e Demanda que será divulgado nesta
sexta-feira (9) para tomar uma melhor posição
principalmente nos contratos futuros. 

TRIGO

Cotações em queda nesta quinta-feira nas
Bolsas norte-americanas de Chicago e Kansas
onde o mercado chegou a operar em alta no
início do dia mas perdeu fôlego e passou a cair
pressionado pela safra recorde na Rússia que
representa uma forte concorrência para os
Estados Unidos. As vendas semanais norte-
americanas ficaram na parte de baixo do
esperado por analistas também contribuindo
para este recuo. O mercado brasileiro segue 

lento de negócios com os vendedores indecisos
em aceitar as ofertas dos compradores. Essa
postura se sustenta nos danos expressivos da
qualidade no Paraná e quadro externo com a
quebra de mais de 40% da produção na
Argentina. Na outra ponta os moinhos seguem
indicando preços cada vez mais baixos
respaldados pelas recentes quedas das
cotações internacionais, no câmbio mais
comportado e na supersafra gaúcha. 

MILHO

Na CBOT o pregão desta quinta-feira foi
caracterizado pela predominante alta nos
principais contratos em vigor. O USDA divulgou
que as vendas líquidas norte-americanas
ficaram dentro das estimativas e o clima da
Argentina segue preocupando com previsão de
temperaturas elevadas e chuvas irregulares
para os próximos 7 dias. Mercado interno atento

ao clima na região Sul em especial no Rio Grande
do Sul que vem apresentando chuvas irregulares
com temperaturas bastante elevadas. A
paridade de exportação ainda é fator chave para
a formação de preço no curto prazo, nesse
sentido as flutuações cambiais e a
movimentação da CBOT ainda são fatores
importantes.
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INFORMAÇÕES DE MERCADO

SUÍNOS

Mercado brasileiro apresentou ligeiro avanço de
preços tanto para a carcaça como para o suíno
vivo nesta semana. Os suinocultores apontam
que a oferta de animais está equilibrada neste
momento e com isso buscam correções das
margens que estão negativas a um bom tempo
mas apesar dos reajustes o cenário ainda é de
cautela considerando a postura dos frigoríficos
nas negociações aguardando um avanço mais
contundente da reposição entre atacado e
varejo e que promova enxugamento de
estoques. A perspectiva para o consumo segue
otimista para o curto prazo por conta  da capita-

lização das famílias e pelas festividades de fim
de ano fatores que podem garantir um ambiente
favorável para preços. Um ponto que merece
atenção é o quadro de fragilidade da carne de
frango em alguns estados do país variável que
leva a queda da atratividade dos cortes suínos.
Para 2023 o setor deve se atentar ao nível de
produção, considerando que a demanda
doméstica tende a enfraquecer e as
exportações é uma variável chave e neste
sentido vale prestar atenção no movimento
cambial e na dinâmica do mercado chinês. 

DÓLAR

O dólar comercial encerrou a sessão desta quinta-feira em alta de 0,21% sendo negociado a R$ 5,2170
para venda. Os rumores sobre o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad assumir o ministério da
Fazenda não foi bem vista pelo mercado e prejudicou a moeda brasileira. Durante o dia, a moeda
norte-americana oscilou entre a mínima de R$ 5,1930 e a máxima de R$ 5,2530.

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

Esta quinta-feira (8) terminou para o mercado de
café com cotações mistas sendo que o arábica
na Bolsa de Nova York registrou perdas no final
desta tarde, enquanto o conilon em Londres
teve aumento nos preços. Segundo análise 

divulgada pelo site Barchart, "os preços do café
arábica estão mais baixos devido as previsões
de chuvas na próxima semana no Brasil, o que
aliviaria as preocupações com a safra de café". 
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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

