CAPAL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | INFORMATIVO SEMANAL | 02 | 10/01/2020

Quanto dinheiro tem
embaixo da lona?

A escolha da lona para o silo impacta
diretamente no rendimento financeiro
Um dos momentos mais importantes na hora de fazer a silagem é o processo de vedação do silo que tem
grande impacto na qualidade final do produto.
O topo do silo, quando atingido pelo fenômeno da deterioração aeróbia (devido a falhas na vedação,
presença de furos e/ou uso de plásticos de baixa qualidade) possui grande contaminação microbiana
indesejável, o que pode ser danoso ao consumo e à saúde dos animais, obrigando o pecuarista a um
oneroso trabalho de descarte destas partes.
Como o processo de deterioração aeróbia ocorre pelo crescimento dos microrganismos, um dos prérequisitos essenciais é minimizar a presença de oxigênio no silo após seu fechamento, o que inibiria,
principalmente, a presença de fungos. Desse modo, o filme plástico assume papel importante no conjunto
de estratégias associadas à vedação e na manutenção da anaerobiose (ausência de oxigênio).
Por esses motivos, o filme plástico passa a ter uma contribuição muito expressiva na etapa de vedação do
silo, com o objetivo de reduzir a penetração de ar do ambiente externo para o interior da silagem.
As características mais importantes de uma lona para
a vedação da silagem são: espessura, coloração e
polímeros utilizados na confecção do filme.
As tipologias dos filmes plásticos utilizados no Brasil
para a cobertura de silagens apresentam o
polietileno como principal polímero, entre as cores o
preto e dupla face preto e branco, com espessuras
diversas variando de 150 a 300 micras.
Sendo assim, é importante que o produtor
escolha uma lona de qualidade, de acordo com a
sua necessidade, para assim proteger o produto
de alto valor que é a silagem. Havendo dúvida
sobre qual a lona mais adequada, o associado
pode entrar em contato com seu técnico ou com
nossa equipe de vendas.

Nas Lojas Capal o cooperado
encontra vários tipos de lonas
para silagem, com condição de
pagamento especial: 1+3
•
•
•
•
•
•

Lona preta – rolo
Lona preta e branca – rolo
Lona preta e branca quadrada
Película barreira de oxigênio
Rede protetora Anti-UV
Polydress – lona com película de vácuo
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LOJAS AGROPECUÁRIAS CAPAL – LONAS PARA SILAGEM

Lona preta – rolo
Lona preta e branca – rolo
Lona preta e branca quadrada

Película barreira de oxigênio
Rede protetora Anti-UV

Polydress – lona
com película de
vácuo

PROGRAMAÇÃO SAFRA INVERNO
A programação da safra de inverno deve ser feita até 30 de janeiro.
Não deixe para depois. Procure o agrônomo e faça já a sua programação.

CLASSIFICADOS
VENDA
Contato: (015) 9 9751-5576 - Hugo Córdova Ramos
Semeadora de Trigo, Metasa 23 linhas,
modelo Kuhn, Ano 2004, 3 unidades,
R$ 30.000,00/cada

Colheitadeira John Deere, Frente
Soja/Milho, modelo 1175. Ano 2005,
R$ 170.000,00

Caminhão Volks Basculante, modelo
VW 17.210, motor Cummins, Ano
2000, R$55.000,00

Scania L 110, Ano 1976, R$ 30.000,00

Esteira Marca Fiat, R$50.000,00

Esteira CAT, modelo D4. R$50.000,00

Pulverizador Jacto, modelo 708, R$
15.000,00

Tec Spray
R$ 55.000,00

Caminhão Ford, modelo F600, Ano
1972, R$ 20.000,00

Pulverizador Auto Propelido, modelo
Patriot 350, ano 2008, R$ 270.000,00

Plantadeira Jumil, modelo 450 10 linhas, Ano 2003, 3 unidades, R$
30.000,00/cada

SERVIÇO
Colheita de feijão, soja, trigo e sorgo com mapas de colheita. Contato: (043) 9 9983 9353 - Arnald Bronkhorst
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Encontros com Agricultores e Pecuaristas
Como de costume, em janeiro, a Fundação realiza dois eventos para apresentar resultados de pesquisas
para servirem de base para a programação da próxima safra. Assim, de 21 a 23 de janeiro, ocorre o
ForraTec de Inverno, encontro com os pecuaristas, conforme programação abaixo. E de 27 a 30 do
mesmo mês, a Operação Safra de Inverno, com os agricultores. A programação será divulgada nos
próximos informativos.

FORRATEC DE INVERNO

OPERAÇÃO SAFRA DE INVERNO
29/01 – Arapoti – 9h– ASFUCA
Itaberá – 14h– Entreposto Castrolanda

23/01 – Arapoti – 9h – ASFUCA
Ibaiti – 14h – Sociedade Rural

30/01 – Taquarituba – 9h– Restaurante Zanforlim
Taquarivaí – 14h – Unidade Capal

🌱🐂 A maior imersão do Agro brasileiro será
realizado na Capital Nacional do Leite, com
acesso especial para cooperados Frísia,
Castrolanda e Capal.
🗓 Nos dias 22, 23 e 24, no Moinho Castrolanda,
ocorre o maior evento jurídico, contábil e gestão
do Agro brasileiro.
🔲 Profissionais do agro de todo Brasil reunidos,
aprendendo forma prática sobre holding rural,
planejamento sucessório, gestão trabalhista e
pontos chave que envolvem o Agro e a Fazenda.
📝COMO SE INSCREVER?
✳ Para a realização da inscrição, deverá ser
preenchido o formulário abaixo, a ser enviado
para o e-mail contato@esagro.com.br,
acompanhado do comprovante de depósito,
conforme os dados a seguir.
SITE DO EVENTO PARA MAIORES
INFORMAÇÕES: https://www.esagro.com.br/prod
utos/agrojuris-2020-circuito-sul-coloniacastrolanda/
📝 DADOS PARA INSCRIÇÃO:
Nome do participante:
E-mail:
CPF:
Profissão:
Empresa:
Cidade:
Telefone:

🗓 DADOS PARA DEPÓSITO:
Banco: Sicredi (748) | AG: 0307 | C/C: 32600-4
Beneficiário: Rodrigo Fernandes de Oliveira
CNPJ: 32.505.548/0001-80
➡ VALOR INICIAL DA INSCRIÇÃO NORMAL: R$ 1.370,00;
✅ VALOR ESPECIAL COOPERADOS CAPAL: R$ 685,00
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INFORMAÇÕES DO MERCADO AGROPECUÁRIO
MILHO
FUTUR
O

CIF Guarujá entrega Julho/2020 e pagamento
Agosto/2020

Comprador: R$ 39,30

Vendedor: sem
indicação

CIF Guarujá entrega Agosto/2020 e pagamento
Setembro/2020

Comprador: R$ 39,80

Vendedor: sem
indicação

PARANÁ
MILHO

SOJA

TRIGO

Arapoti-Pr

Comprador: R$ 44,00

Vendedor: R$ 50,00

W.Braz-Pr

Comprador: R$ 43,50

Vendedor: R$ 50,00

Disponível CIF Ponta Grossa (média do dia)

R$ 85,30

Entrega abril/2020 e pagamento maio/2020
CIF Ponta Grossa/PR

R$ 84,30

Superior

R$ 910,00 FOB

Intermediário

R$ 810,00 (T-2) PADRÃO
R$ 750,00 (T-2)
R$ 720,00 (T-3)

SÃO PAULO
MILHO

SOJA

Itararé-Sp

Comprador: R$ 48,00

Vendedor: R$ 50,00

Taquarituba/Taquarivaí-Sp

Comprador: R$ 48,50

Vendedor: R$ 49,00/51,40

Disponível CIF Santos (média do dia)

R$ 87,50

Entrega março/2020 pagamento abril/2020 – CIF
Entrega abril/2020 pagamento maio/2020 – CIF Guaruja

R$ 88,50
R$ 88,70

TRIGO

Superior

R$ 88000 FOB – ITARARE/ SP
R$ 890,00 FOB TAQUARITUBA/ TAQUARIVAI/SP
(falling number mínimo de 250)

Intermediário

R$ 790,00 (T-2) PADRÃO
R$ 730,00 (T-2)
R$ 710,00 (T-3)

FEIJÃO – PREÇOS NA BOLSINHA – SÃO PAULO
Variedade

06/01/20
Min.

Máx.

07/01/20
Min.

Máx.

08/01/20
Min.

09/01/20

Máx.

Min.

10/01/20

Máx.

Min.

Máx.

Carioca Dama 10 – 10

S/ Cot

250,00

S/ Cot

250,00

235,00

240,00

S/Cot

230,00

S/Cot

S/Cot

Carioca Dama 9 – 9

235,00

240,00

S/ Cot

S/ Cot

S/ Cot

S/ Cot

S/Cot

S/Cot

S/ cot

S/Cot

Carioca Dama 8,5 – 9

210,00

215,00

210,00

215,00

210,00

215,00

205,00

210,00

205,00

210,00

Carioca Dama 8 – 8

200,00

205,00

200,00

205,00

190,00

195,00

185,00

190,00

185,00

190,00

Carioca Dama 7,5 – 8

180,00

185,00

180,00

185,00

175,00

180,00

165,00

170,00

165,00

170,00

Carioca Dama 7 – 7

S/Cot

S/ Cot

S/ Cot

S/ Cot

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
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INFORMAÇÕES DO MERCADO AGROPECUÁRIO

DÓLAR COMERCIAL
09/01 - R$ 4,08

POUPANÇA
09/01 - 0,3153 % a.m.

SELIC
4,5 % a. a.

MILHO - Os preços do milho ofertados na Bolsa de Chicago registraram ajustes negativos nesta quintafeira, em meio a multiplicação de operações de antecipação de posição relacionadas a divulgação do
reporte do Departamento de Agricultura dos EUA. As chuvas que caíram sobre a área agrícola da
Argentina de certa forma também colaboraram com o aspecto baixista do dia. Embora a China tenha
anunciado que não aumentará a cota de importação de milho livre de tarifas para acomodar o acordo
com os EUA, o mercado está aguardando detalhes do acordo comercial que deverá ser assinado na
semana que vem. Na BMF a maioria dos papéis subiram em meio as altas no mercado físico, o
vencimento de julho foi o único com resultado negativo influenciado pela possibilidade de uma segunda safra recorde no
Brasil. No mercado interno a semana foi apenas de negócios pontuais isso por que há cautela da ponta compradora dado
ao alto patamar em que encontra-se as ofertas.

SOJA – Os preços dos contratos futuros da soja negociados na Bolsa de Chicago caíram nesta quintafeira, dia em que os investidores buscaram antecipar posições em relação ao reporte de oferta e demanda
do Departamento de Agricultura dos EUA e chuvas favoráveis as lavouras da América do Sul foram
reportadas. As precipitações chegaram ao estado do Rio Grande do Sul e ao Nordeste e Noroeste da
Argentina, regiões-chave para produção de soja no Cone Sul e que vinham sendo prejudicadas por severa
escassez hídrica. O mercado também está aguardando detalhes do acordo comercial entre EUA e China,
que deverá ser assinado na semana que vem. O mercado interno de soja continua calmo mesmo com a
alta do dólar os preços apresentaram poucas oscilações, com isso os negócios permanecem escassos e as
cotações seguem apenas nominal.

TRIGO - Repercutindo o efeito da tensão entre EUA e Irã (o país do Oriente Médio é o maior comprador
de trigo norte-americano) e sustentado por fatores fundamentais, o contrato de trigo fechou em alta na
CBOT. A expectativa dos agentes é de que o USDA reduzirá os estoques globais e norte-americanos no
relatório que será divulgado na sexta-feira (10). Além disso, existe a expectativa de que os números
apontem para um novo recuo da área plantada com o cereal na safra de inverno. Mercado brasileiro
apenas com reportes pontuais de negócios, os agentes ainda buscam um posicionamento depois da
retomada dos negócios neste início de ano. O que se percebe nesta primeira semana de negócios em
2020 é que as cotações vêm apresentando firmeza. A expectativa é de que existe espaço para novas altas
isso porque, as cotações nas bolsas norte-americanas operam nos maiores níveis desde junho de 2019.

DÓLAR - Temendo as conseqüências da promessa dos EUA de aumentar a pressão por embargos
econômicos, as novas ameaças de ataque a novos alvos norte-americanos feita pelo Irã e a indicação de
que um míssil iraniano pode ter sido a causa da queda de um avião ucraniano, os investidores realizaram
compras protetivas em dólar. Neste contexto o dólar comercial encerrou a sessão desta quinta-feira em
alta de 0,76%, sendo negociado a R$ 4,0860 para venda e a R$ 4,0840 para compra. Durante o dia, a
moeda norte-americana oscilou entre a mínima de R$ 4,0600 e a máxima de R$ 4,0920.
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LEITE - Em uma semana mais curta, grande parte das indústrias não fez negociações, utilizando o
período somente para entregas programadas. Assim, o cenário foi de estabilidade de preços para
todos os derivados lácteos;
Devido à falta de negócios, não foram obtidos valores representativos para o leite em pó fracionado.

SUÍNOS - O mercado físico de cevados do interior paulista teve uma quinta-feira diferenciada, pois é o dia
em que normalmente começam as discussões para as programações da próxima semana mas vários de
seus agentes não se posicionaram. Existe um esforço do comprador para conseguir pagar menos pelos
animais afinal, estão lidando com dificuldades na colocação de seus produtos. Por outro lado, a
disponibilidade doméstica permanece equilibrada com bom escoamento da produção ocorrido ao longo
das últimas semanas garantindo sustentação aos preços, destacando que a exportação brasileira de carne
suína foi recorde histórico em dezembro (mensal), atingindo 74,189 mil toneladas. A perspectiva é de continuidade das boas
compras chinesas devido a lacuna de oferta presente em seu mercado fator que favorecerá os embarques brasileiros no
curto e médio prazo. Portanto, a sexta-feira deverá trazer mais elementos para que se possa chegar a conclusões mais
seguras. Sobre as vendas de carcaças in natura para o comércio de São Paulo estas continuaram exigindo muito dos
frigoríficos dada a concorrência forte pelos pedidos.
CAFÉ - Os contratos futuros do café arábica iniciaram a sessão desta sexta-feira (10) com
movimentações técnicas na Bolsa de Nova York (ICE Future US). O mercado futuro opera de maneira
técnica após encerrar a última sessão com quedas de até 180 pontos nos principais contratos. As
estimativas de produção de café no Brasil tem pesado nos preços, depois que o Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística disse na quarta-feira que a safra brasileira em 2020 aumentará + 13% a / a para
56,4 milhões de sacas à medida que a safra de café entra na metade de maior rendimento seu ciclo
bienal", afirmou em sua análise diária. No Brasil, o mercado interno teve um dia de movimentações
tranqüilas e registrou poucas variações.

FALE CONOSCO: Comunicação Capal - comunicacao@capal.coop.br 43 3512 1092 99152 0678

