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A multa para quem apresentar a DITR depois do prazo é 1% ao mês ou fração de atraso

A Receita Federal informa que o prazo para

entregar a declaração de ITR/2020 vai até 30 de

setembro. Está obrigada a apresentar a Declaração

do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural

(DITR) a pessoa física ou jurídica, exceto a imune

ou isenta, proprietária, titular do domínio útil ou

possuidora a qualquer título do imóvel rural.

Também está obrigada a pessoa física ou jurídica

que, entre 1º de janeiro de 2020 e a data da

efetiva apresentação da declaração, perdeu a

posse do imóvel rural ou o direito de propriedade

pela transferência ou incorporação do imóvel rural

ao patrimônio do expropriante.

Prazo para declaração do itr/2020 termina em setembro

A DITR retificadora tem a mesma natureza da originariamente apresentada, substituindo-a integralmente.

Por isso, a declaração retificadora deve conter todas as informações anteriormente prestadas com as

alterações e exclusões necessárias bem como as informações adicionadas, se for o caso.

Em 2019 foram entregues 5.795,48 milhões de declarações de ITR. Para esse ano, a expectativa é de que

5,9 milhões de documentos sejam recebidos pela Receita Federal.

A DITR deve ser elaborada com uso de computador, por meio do Programa Gerador da Declaração do

ITR, disponibilizado na página da Receita Federal . A declaração pode ser transmitida pela Internet ou

entregue em uma mídia removível acessível por porta USB nas unidades da Receita Federal.

A multa para quem apresentar a DITR depois do

prazo é de 1% (um por cento) ao mês ou fração

de atraso, lançada de ofício e calculada sobre o

total do imposto devido, não podendo seu valor

ser inferior a R$ 50,00 (cinquenta reais). Se,

depois da apresentação da declaração, o

contribuinte verificar que cometeu erros ou

omitiu informações, deve, antes de iniciado o

procedimento de lançamento de ofício,

apresentar DITR retificadora, sem a interrupção

do pagamento do imposto apurado na

declaração original.
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a campo A disparidade de plantas na mesma lavoura é uma

consequência de condições climáticas pouco favoráveis.

As sementes podem emergir de maneira desuniforme

no caso de plantio com baixa umidade de solo, ainda

mais se houver pouco volume de chuvas em seguida.

Outro fator que pode causar disparidade na emergência

são sementes que estão em profundidades diferentes

no solo, devido à qualidade de plantio.

Nas fotos ao lado, encontramos um exemplo de

disparidade. “Sementes que encontraram boa umidade

no momento do plantio emergiram imediatamente.

Outras demoraram alguns dias e algumas sementes

conseguiram umidade para emergir somente depois de

uma chuva, que ocorreu cerca de 30 dias após o

plantio”, explica a engenheira agrônoma Andreia Piati

Rodrigues.

Com a irregularidade de crescimento, há a presença de

plantas em diferentes estádios de desenvolvimento na

mesma lavoura. Isso pode gerar prejuízos ao produtor,

mas não necessariamente. Se a diferença de idade ou a

proporção de plantas não uniformes forem grandes, a

chance de haver prejuízos é maior, considerando

também a influência do clima na pré-colheita. “Quando

chega na época de maturação, parte da lavoura está

pronta e parte não está, isso pode gerar uma perda de

qualidade. Outra coisa comum é que uma lavoura

desuniforme precise de uma dessecação na pré-

colheita, para uniformizar a área, o que gera um custo

maior de manejo”, completa Andreia.

Para evitar a presença de disparidade, deve-se buscar a

condição mais favorável de plantio, com melhor

umidade, considerando as possibilidades.

Nas fotos, espigas sendo emitidas 

até a evolução de enchimento de 

grão e iniciando maturação.

Colaboração: Andreia Piati Rodrigues, 

Agrônoma da Capal em Arapoti/PR

O valor do imposto pode ser pago em até 4 (quatro) quotas iguais, mensais e sucessivas, sendo que

nenhuma quota pode ter valor inferior a R$ 50,00 (cinquenta reais). O imposto de valor inferior a R$

100,00 (cem reais) deve ser pago em quota única. A quota única ou a 1ª (primeira) quota deve ser paga

até o último dia do prazo para a apresentação da DITR.

O imposto pode ser pago mediante transferência eletrônica de fundos por meio de sistemas eletrônicos

das instituições financeiras autorizadas pela Receita Federal a operar com essa modalidade de

arrecadação ou por meio de Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf), em qualquer

agência bancária integrante da rede arrecadadora de receitas federais.

(Fonte: Receita Federal – Ministério da Economia)
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A Capal convida mulheres

(cooperadas, esposas e filhas com

idade superior a 18 anos) a

participarem do Programa de

Desenvolvimento e Liderança

Feminina no Agro, que o

Sescoop oferece em parceria com

a Universidade Federal do

Paraná (UFPR). Nos primeiros

módulos o curso será 100%

online.

Este programa tem o objetivo de

discutir participação da mulher no

universo cooperativista. A

abordagem do projeto é baseada

em três pilares: estratégico,

comportamental e sucessão

familiar.

Outras informações serão

divulgadas durante a Live que

será realizada no próximo dia

01/09 e contará com a

participação dos Presidentes das

Cooperativas Capal, Frísia e

Castrolanda e também do

Presidente do Sistema Ocepar.

Ficou interessada? Faça um pré-inscrição pelo e-mail 

comunicacao1@capal.coop.br

Dúvidas entrar em contato com setor de Comunicação 

(43) 3512 1092 | (43) 99926 9466 

convite

Pagamento da sobra técnica do milho e da soja

Apurada a sobra técnica de milho das safras 2017/2018 e 2018/2019, no valor de R$ 6,80 por tonelada 

entregue e será creditado na conta movimento em 28/08.

Apurada a sobra técnica de soja da safra 2018/2019, no valor de R$ 4,00 por tonelada entregue e será 

creditado na conta movimento em 28/08.
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Os resíduos de Serviço de Saúde gerados deverão ser separados, armazenados, transportados e
destinados corretamente, de acordo com a legislação pertinente, devido à exposição de agentes
biológicos.

Para isso, a Capal disponibiliza o Programa Descarte Certo, com finalidade de atender às questões
ambientais e ao cooperado. Confira na tabela abaixo quais os tipos de resíduos recolhidos pelo Descarte
Certo e a forma correta de armazená-los.

Você sabe QUAIS RESíDUOS entregar no programa Descarte certo?

CLASSE DO RESÍDUO TIPO DE RESÍDUO ARMAZENAMENTO

A

(RISCO BIOLÓGICO)

Luvas e botas descartáveis 

frascos de vacinação

Colocados em sacos da cor BRANCA e 

guardados dentro da bombona. 

B

(RISCO QUÍMICO)

Frascos de medicamentos, 

desinfetantes, detergentes, 

embalagens de raticidas , mata -

bicheira, etc. 

Deverá ser armazenado dentro da 

bombona fechada. 

E

PERFUROCORTANTE

Agulhas, lâminas, bisturis, 

seringas contaminadas, etc. 

Armazenado em frascos de desinfetantes, 

fechados e com identificação da letra “E”. 

Posteriormente colocados dentro da 

bombona.   

ATENÇÃo, cooperado do paraná! a coleta do 
descarte certo vem aí!

08/09 (terça-feira) – ARAPOTI

09/09 (quarta-feira) – WENCESLAU BRAZ, SANTANA DO ITARARÉ

10/09 (quinta-feira) – JOAQUIM TÁVORA, CARLÓPOLIS, IBAITI, CURIÚVA

Consulte sua Unidade para saber o ponto de entrega!

O que não vai na coleta?

Embalagens de defensivos, resíduos domésticos, materiais orgânicos e quaisquer resíduos que

não estejam inclusos nas categorias A, B e E.
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ADMITIDOS UNIDADE ATIVIDADE

SOLO TRINDADE AGROPECUÁRIA LTDA ARAPOTI PR AGRICULTURA

AMAURI FERREIRA DE ARAÚJO CARLÓPOLIS PR AGRICULTURA

ADONIRAN RIBEIRO DE CASTRO CURIÚVA PR AGRICULTURA

JOSÉ CANDIDO SOBRINHO CURIÚVA PR AGRICULTURA

EDSON JOSÉ GUSMÃO IBAITI PR CAFEICULTURA

JERRE JOSÉ BATISTA DE OLIVEIRA IBAITI PR CAFEICULTURA

MARCELO HENRIQUE RIVENDO BEIRO ITARARÉ SP PECUÁRIA/LEITE

DALNEI DOS SANTOS SILVA SANT DO ITARARÉ PR AGRICULTURA

LUCIANO DE ANDRADE ZANFORLIN FILHO TAQUARITUBA SP AGROPECUÁRIA

MARCO DE OLIVEIRA WENCESLAU BRAZ PR PECUÁRIA/LEITE

VALMIR LOURENÇO BORBA WENCESLAU BRAZ PR PECUÁRIA/CORTE

VANICE DE SIQUEIRA BASSI WENCESLAU BRAZ PR AGRICULTURA

ADMITIDOS UNIDADE ATIVIDADE

NELSON RODRIGUES DE CAMARGO ARAPOTI PR AGRICULTURA

LUIZ ANTONIO PALMA CARLÓPOLIS PR 
CAFEICULTURA

MARCELO ANTONIO AVANÇO CARLÓPOLIS PR 
PECUÁRIA/CORTE

MAURO MASALU KATAOKA CARLÓPOLIS PR 
CAFEICULTURA

SELMA APARECIDA AVELINO SOARES CARLÓPOLIS PR 
CAFEICULTURA

EDER RIBEIRO DA ROSA IBAITI PR
AGROPECUÁRIA

FLAVIO FERRAZ DE ALMEIDA LIMA IBAITI PR
AGRICULTURA

LAIRTON TROVÃO ANDRADE IBAITI PR
PECUÁRIA/CORTE

HENRIQUE DE SOUZA ROCHA TAQUARITUBA SP AGRICULTURA

JOAO BATISTA CARDOSO TAQUARITUBA SP
AGRICULTURA

MARIANE SAYURI ISHIZUKA TAQUARITUBA SP
AGROPECUÁRIA

CLAUDIA REGINA MARGARIDO FAIAD GIL WENCESLAU BRAZ PR PECUÁRIA/CORTE

Damos boas-vindas aoS cooperados admitidos!

Atualmente, nosso quadro social conta com 3226 cooperados.

VENDE-SE Virtus Comfortline 200TSI, 2018/2018. 25000km. Aceita carro acima de 

2015 até 30mil como parte do negócio. Contato: (42) 99948-6461classificado
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MILHO Arapoti-Pr Comprador: R$ 53,00            Vendedor: R$ 55,00

W.Braz-Pr Comprador: R$52,00             Vendedor: Sem indicação

TRIGO Superior R$ 1200,00 FOB – ITARARE/ SP                                                              

R$ 1200,00 FOB TAQUARITUBA/ TAQUARIVAI/SP                                       
(falling number mínimo de 250)

Intermediário R$ 1150,00 (T-2) PADRÃO                                                                          

R$ 1060,00 (T-2)                                                                                        

R$ 1030,00 (T-3)   

MILHO 
FUTURO

CIF Guarujá entrega Agosto/2020 e pagamento 
Setembro/2020

Comprador: R$ 59,00 Vendedor: Sem 
indicação

CIF Guarujá entrega Setembro/2020 e pagamento 
Outubro/2020

Comprador: R$ 59,00 Vendedor: Sem 
indicação

INFORMAÇÕES DO MERCADO AGROPECUÁRIO

FEIJÃO – PREÇOS NA BOLSINHA – SÃO PAULO

Variedade 21/08/20

Min.      Máx.

24/08/20

Min.      Máx.

25/08/20

Min.      Máx.

26/08/20

Min.      Máx.

27/08/20

Min.      Máx.

Carioca Dama 9,5 
– 10

240,00 245,00 255,00 260,00 255,00 260,00 255,00 260,00 S/Cot 270,00

Carioca Dama 9 – 9 S/Cot 235,00 S/Cot 250,00 S/cot 250,00 S/Cot 250,00 S/Cot 260,00

Carioca Dama 8,5 
– 9

S/Cot S/Cot 240,00 245,00 240,00 245,00 240,00 245,00 S/Cot 255,00

Carioca Dama 8 – 8 S/Cot S/Cot 230,00 235,00 230,00 235,00 230,00 235,00 S/Cot S/Cot

Carioca Dama 7,5 
– 8

S/Cot S/Cot S/Cot S/Cot S/Cot S/Cot 220,00 225,00 S/Cot S/Cot

Carioca Dama 7 – 7 S/Cot S/Cot S/Cot 170,00 S/Cot S/Cot S/Cot S/Cot S/Cot S/Cot

Carioca Dama 6  –
7

S/Cot S/Cot S/Cot S/Cot S/Cot S/Cot S/Cot S/Cot S/Cot S/Cot

PARANÁ

SOJA Disponível CIF Ponta Grossa (média do dia) pgto 25/09/2020 R$ 136,50

Entrega abril/2021 e pagamento maio/2021                                      
CIF Ponta Grossa/PR

R$ 118,00

TRIGO

Superior R$ 1200,00 FOB 

Intermediário R$ 1110,00 (T-2) PADRÃO                                                                        

R$ 1030,00 (T-2)                                                                                  

R$ 1000,00 (T-3)

SÃO PAULO

SOJA Disponível CIF Santos (média do dia) pgto 25/09/2020 R$ 136,80

Entrega março/2021 pagamento abril/2021 – CIFGuaruja          
Entrega abril/2021 pagamento maio/2021 – CIF Guaruj

R$ 120,00

R$ 120,30

MILHO Itararé-Sp Comprador: R$ 57,00              Vendedor: R$ 60,00

Taquarituba/Taquarivaí-Sp Comprador: R$ 58,00              Vendedor: R$ 59,65/60,00

https://www.google.com/imgres?imgurl=https://toppng.com/uploads/preview/ftestickers-circle-scrabble-pen-brush-blue-circle-11562922375haf367oovz.png&imgrefurl=https://toppng.com/free-image/ftestickers-circle-scrabble-pen-brush-blue-circle-PNG-free-PNG-Images_175310&tbnid=bADVMPGS-VOw8M&vet=12ahUKEwj-7-aUj6noAhWAA7kGHWamC3gQMygBegQIARBy..i&docid=0XIQZzOLLCffuM&w=840&h=859&q=circle pen png&client=firefox-b-d&ved=2ahUKEwj-7-aUj6noAhWAA7kGHWamC3gQMygBegQIARBy
https://www.google.com/imgres?imgurl=https://toppng.com/uploads/preview/ftestickers-circle-scrabble-pen-brush-blue-circle-11562922375haf367oovz.png&imgrefurl=https://toppng.com/free-image/ftestickers-circle-scrabble-pen-brush-blue-circle-PNG-free-PNG-Images_175310&tbnid=bADVMPGS-VOw8M&vet=12ahUKEwj-7-aUj6noAhWAA7kGHWamC3gQMygBegQIARBy..i&docid=0XIQZzOLLCffuM&w=840&h=859&q=circle pen png&client=firefox-b-d&ved=2ahUKEwj-7-aUj6noAhWAA7kGHWamC3gQMygBegQIARBy


MILHO - Na CBOT o pregão desta quinta-feira foi caracterizado pela predominante alta entre os

principais contratos em vigência. O bom resultado das exportações semanais foi um elemento

importante para este movimento no decorrer da sessão. As vendas líquidas norte-americanas

tiveram um forte avanço frente à semana anterior e sobre à média das últimas quatro semanas.

No mercado interno a oferta segue muito restrita com os produtores em geral ainda apostando

na retenção como estratégia recorrente. O produtor está capitalizado conseguindo reter ofertas

sem grandes percalços. A movimentação cambial mantém os preços nos portos em patamar

elevado. Tradings e demais consumidores ainda encontram dificuldades na aquisição de lotes. A

normativa do governo que pode remover taxas sobre a importação de milho, soja e arroz teve

pouca repercussão no mercado até o momento.

TRIGO - CBOT encerrou a quinta-feira com preços significativamente mais altos. O mercado foi

sustentado pela boa demanda pelo grão dos Estados Unidos e pelas menores exportações

francesas nesta temporada. As vendas líquidas norte-americanas tiveram uma alta de 46% frente

à semana anterior e um avanço de 41% sobre à média das últimas quatro semanas. As

exportações de trigo da França devem cair cerca de 40% em 2020/21, conforme a consultoria

Agritel. O país é o principal exportador da União Europeia. A queda deve-se à menor

disponibilidade após a quebra de safra com o clima adverso ao longo do desenvolvimento.

Mercado brasileiro se aproxima do encerramento desta semana avaliando principalmente

algumas atualizações quanto aos danos sofridos pela safra nacional e de importantes países

produtores vizinhos. Além disso, os produtores devem seguir atentos ao cenário climático, devido

ao início de intensificação dos trabalhos de colheita a partir do próximo mês, repercutindo a

possibilidade de chuvas, que dificultariam os trabalhos e podem levar a uma redução da

qualidade do cereal nacional. Na Argentina a safra já foi reduzida, seja pela menor área ou por

danos irreversíveis já contabilizados, enquanto no Paraguai as lavouras seguem sendo avaliadas.

A comercialização se mantém lenta atualmente, e os indicadores permanecem firmes aguardando

novas confirmações das condições das lavouras, para responder devidamente a estes estímulos.

Perdas representativas podem sustentar os preços mesmo em um cenário de ingresso de safra

no país.

SOJA - Na CBOT, os contratos futuros do complexo fecharam em alta no grão, no farelo e no

óleo nesta quinta-feira. O clima seco nos Estados Unidos e a forte demanda pelo produto

americano colocaram os preços nos maiores patamares desde 23 de janeiro. A falta de chuvas

pode comprometer o potencial produtivo da safra americana, que não deverá ficar nos níveis

projetados pelo USDA. Além disso, a procura pela oleaginosa americana segue aquecida, mesmo

que nenhuma venda nova tenha sido anunciada nesta quinta-feira. As vendas semanais

agradaram aos agentes e motivaram o movimento de compra. Mercado interno permaneceu

travado nas diferentes praças de negociação do país. A commodity teve um dia bastante positivo

em Chicago, que avançou pelo terceiro pregão consecutivo e atingiu o maior nível desde meados

de janeiro deste ano. A ponta vendedora permanece aumentando as pedidas, enquanto o

comprador demonstra cautela e aguarda melhores condições.

INFORMAÇÕES DO MERCADO AGROPECUÁRIO

DÓLAR COMERCIAL - 27/08 - R$ 5,57  |   POUPANÇA – 27/08 - 0,1159 % a.m.    | SELIC - 2,00% a. a.

EDIÇÃO 34 – 21/AGOSTO/2020



Edição 26

29/junho/18

LEITE - Leite UHT apresentou valorização em seu preço médio, embora com menor volume

negociado entre indústria e varejo;

- Mesmo com a maior dificuldade de repasse de preços ao varejo, os queijos fecharam a

semana com nova valorização, resultado, ainda, da baixa disponibilidade do derivado na

indústria;

- O mercado ainda aquecido para os leites em pó e baixos estoques levaram ao aumento de

preços nesta semana - exceto para leite em pó desnatado, que apresentou leve retração;

EDIÇÃO 31 – 31/JULHO/2020
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FALE CONOSCO:  Comunicação Capal - comunicacao@capal.coop.br  43 3512 1092    99152 0678

CAFÉ - O mercado futuro do café arábica finalizou o pregão desta quinta-feira (26) com poucas

variações na Bolsa de Nova York (ICE Future US). Dezembro/20 teve alta de 25 pontos, valendo

122,35 cents/lbp, março/21 teve alta de 20 pontos, negociado por 123,70 cents/lbp, maio/21

subiu 35 pontos, valendo 124,80 cents/lbp. "Os preços do café na quinta-feira estabilizaram

mistos. O café arábica se recuperou das perdas iniciais de quinta-feira e se estabilizou

modestamente em alta com a valorização do real brasileiro em relação ao dólar", destacou o site

internacional Barchart. Essa foi a segunda sessão tranquila para os preços do café. Analistas

afirmam que neste momento o mercado está aguardando as condições do clima para a florada,

que deve movimentar os preços a partir de setembro. Além disso, a entrada da nova safra

brasileira deve voltar a impulsionar as exportações. O Brasil é o maior produtor e exportador de

café do mundo.

z

SUÍNOS - No mercado interno o preço do suíno vivo e dos principais cortes do atacado seguem

firmes em meio a um quadro de oferta ajustada frente a procura existente no mercado. Contudo,

observa-se um ambiente de negócios mais acirrado com frigoríficos tentando segurar novas altas,

alegando o escoamento mais lento da carne devido ao final do mês e dificuldade no repasse para

a ponta final. A tendência é que a demanda avance após a virada do mês, com a entrada da

massa salarial. Além disso, o alto preço da carne bovina pode favorecer a suína, ainda mais em

um ambiente de crise econômica. A disponibilidade doméstica de carne suína deve seguir enxuta

nas próximas semanas o que tende a garantir sustentação dos preços, considerando que além da

oferta justa os animais estão leves e ainda pelo forte fluxo de exportação para China. No

momento a maior preocupação dos granjeiros é o custo de produção, que está em tendência de

alta, acompanhando os preços do milho e do farelo de soja. A oferta de milho é restrita no país

por conta da pouca fixação por parte dos produtores.

DÓLAR - O dólar comercial fechou a quinta-feira em queda de 0,74% no mercado à vista, cotado

a R$ 5,5750 para venda, em sessão de volatilidade e amplitude influenciado pelo exterior após o

presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, anunciar

mudanças sobre a política monetária com foco em inflação média de 2%, o que deverá manter a

taxa de juros baixa por mais tempo. Durante o dia, a moeda norte-americana oscilou entre a

mínima de R$ 5,5450 e a máxima de R$ 5,6220.

EDIÇÃO 34 – 21/AGOSTO/2020


