Informativo Semanal | Ed. 48

Capal
Notícias
04 de dezembro de 2020

EM PAUTA

Limpeza e desinfecção da granja previnem
doenças e evitam prejuízo econômico
Apesar de ser um custo direto, procedimento pode resultar em economia com medicamentos

Dentre os manejos de rotina da suinocultura, o
processo de limpeza e desinfecção tem um
papel importante na redução de infecções da
granja, evitando o surgimento ou disseminação
de problemas sanitários.
Porém, esse manejo, se mal executado, cria a
falsa impressão de “problema resolvido” o que
tende a resultar no aumento de problemas
sanitários, intervenções medicamentosas e,
assim, num prejuízo econômico. Apesar de ser
um custo direto no processo, serve como
ferramenta de prevenção na entrada de
doenças e, por isso, deve ser realizado
continuamente.

Podemos dividir o processo de limpeza e
desinfecção em uma sequência de etapas a
serem seguidas para que seja feito de forma
eficiente:
Limpeza seca: deve ser realizada
diariamente antes mesmo da retirada dos
animais, com a intenção de manter o
ambiente limpo e sem a formação de
cascão. Consiste na retirada mecânica da
matéria orgânica utilizando raspadores e
vassouras;
Pré-enxague: após a retirada dos animais
deve ser feita uma nova limpeza seca e
então umedecer as instalações e
equipamentos;
Aplicação do detergente: aplicando o
produto e deixando agir, facilita-se a
remoção de matéria orgânica que fica
incrustada. Devem ser lavadas todas as
estruturas: baias, corredores, forração ou
parte interna do telhado, carregador,
cortinas, comedouros e bebedouros;
Limpeza e desinfeccção consistem em um
processo de várias etapas.
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Limpeza úmida: utilizar lava jato de alta
pressão retirando toda espuma e matéria
orgânica;
Desinfecção: após a sala secar (em torno
de 24 horas), deve ser feita a aplicação do
desinfetante. Em casos de granjas com
problemas sanitários confirmados, faz-se
necessária uma segunda desinfecção num
período de 2-3 dias após a primeira;
Após a desinfecção, a sala deve
permanecer em vazio por pelo menos 5
dias.
É importante lembrar que a desinfecção só vai
ser eficiente se toda a matéria orgânica for
removida e o piso estiver seco.

Do mesmo modo, a água utilizada não deve
conter coliformes uma vez que a presença de
biofilme e coliformes reduz a eficiência dos
desinfetantes.
Outros fatores que influenciam no resultado
da limpeza e desinfecção são a escolha, a
concentração e o tempo de ação dos produtos.
Também vale ressaltar que, realizando um
rodízio nos produtos utilizados, existe um
maior controle de patógenos. A periodicidade
de troca e a escolha dos produtos varia
conforme a necessidade e deve estar alinhada
com o responsável técnico pela granja.
Texto: Caio Macedo - Med. Vet. - Suinocultura Capal

AVISO

Entrega - Embalagens de Insumos Agropecuários

AVISO

Alerta sobre entrada e permanência de
crianças na área operacional da Cooperativa
A circulação de crianças pelo pátio da
Cooperativa, principalmente em áreas de carga
e descarga, tráfego de empilhadeiras,
caminhões e tratores representa grande
perigo.

Nos armazéns de fertilizantes e defensivos,
além do risco pelo tráfego também há risco de
contato e contaminação com substâncias
perigososas.

Nas áreas operacionais é proibida a entrada de crianças até 12 anos.
De 12 a 18 anos, se estiverem nestas áreas, a orientação é que fiquem dentro do veículo.
A segurança dos seus filhos e netos também é nossa preocupação!
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AVISO

Aumento do ICMS em São Paulo
Caros cooperados,
O Decreto nº 65.254 publicado em 16/10/20
e promulgado pelo Governador do Estado,
define que a partir de 01/01/2021 até
31/12/22 haverá perdas parciais do benefício
de ICMS sobre insumos agropecuários:
fertilizantes, defensivos, sementes, produtos
veterinários, ração animal, (exceto linha pet),
corretivos de solo e farelos.
Com base nesse decreto, informamos que
negociações realizadas com a Capal no ano de
2020 ou anterior, com previsão de entrega

para 2021, se faturados em 2021 terão
acréscimo de 4,14% sobre o valor da nota
fiscal (nota de entrega futura), com emissão de
nota de complemento de valor que irá a débito
na conta do cooperado.
Caso o cooperado queira evitar esse
complemento de preço, a solução proposta é
antecipar o faturamento da simples remessa
(retirada do produto) ainda em dezembro de
2020. Evitando assim o ônus tributário.

AVISO

Pesquisa - Fundação ABC
A Fundação ABC informa que, a partir do dia
04 de dezembro, alguns cooperados serão
contatados pelo Grupo Datacenso, que está
realizando uma pesquisa para a instituição.

Caso receba a ligação, por favor, dê a sua
contribuição para que possamos melhorar os
nossos serviços. Desde já, muito obrigado.

AVISO
08/
dez

08/12 - Feriado em Taquarivaí e Itararé
Taquarivaí - 8h às 12h - plantão para defensivos. Loja Agropecuária fechada.
Itararé - não haverá expediente.

Informações de Mercado

PARANÁ

SÃO PAULO
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Informações de Mercado
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Soja
CBOT os contratos futuros do complexo
fecharam em alta no grão, farelo e óleo nesta
quinta-feira. Após três sessões de perdas,
quando o mercado recuou para os menores
níveis desde 16 de novembro, as cotações
foram sustentadas por fatores técnicos. A alta
do petróleo ajudou no movimento de compras,
assim como a preocupação com o impacto
climático na América do Sul. Apesar do retorno
das chuvas, ainda há regiões que precisam de
maior umidade para assegurar o plantio e o

desenvolvimento das lavouras. Os fracos
números para as exportações semanais norteamericana ficaram em segundo plano. Mercado
interno permaneceu fraco nas diversas praças
de negociação do país. Depois de três pregões
consecutivos de queda, a commodity encerrou
o dia com importantes ganhos em Chicago. Já
o câmbio teve forte queda, com isso, o
mercado interno permaneceu arrastado e sem
movimentações relevantes ao longo do dia.

Trigo
CBOT - O mercado realizou lucros, após a
forte alta registrada na quarta-feira. Apesar da
demanda pelo grão norte-americano, a
competição internacional segue pesando
negativamente. As cotações também foram
pressionadas pela previsão de clima favorável
sobre as lavouras dos Estados Unidos. Além
disso, a safra do Canadá foi estimada acima do
esperado.

A recente queda do dólar em relação ao real, o
início da colheita na Argentina e a pressão de
oferta interna, seguem pressionando as
cotações no Brasil. O mercado brasileiro de
trigo segue tentando buscar um novo ponto de
equilíbrio depois de ter atingido níveis recordes
em meados de outubro/novembro.

Milho
Na CBOT, milho basicamente se sustentou no
bom volume de exportação semanal norteamericana e na forte baixa do dólar.
Exportações semanais ficaram em 1,37 milhão
de tons, alegrando um pouco o mercado
quanto ao ritmo de demanda externa, já que a
China não realizava compras há algum tempo.
O USDA tem uma forte projeção de
exportações de milho para este ano, perto de
60 milhões de tons a maior da história. As
vendas precisam confirmar esta tendência.
Chuvas retornando ao Brasil, mas voltando a
ser reduzidas na Argentina para a próxima
semana é o ponto de atenção em relação a

América do Sul. Mercado interno pressionado
pela falta de perspectiva de curto prazo de
recomposição dos preços. A boa estratégia de
estoques dos consumidores vai pesando na
formação dos preços neste momento, já que há
ofertas porém os compradores estão
abastecidos e esperam por melhores preços
para voltarem as compras. As chuvas cessaram
na maior parte dos estados produtores de
primeira safra do Sul e passaram a beneficiar as
áreas do triangulo mineiro, mogiana e leste de
São Paulo. O sentimento geral é de alívio, nas
áreas de cultivo de primeira safra, com as
chuvas desta semana.
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Leite
RESUMO DE MERCADO
• No mês de novembro o mercado de leite
UHT apresentou uma mudança de cenário.
Após sequências de quedas de preços, a
situação de redução da disponibilidade de
leite resultado de secas no Sul e aumento de
preços de grãos resultou em reajustes das
cotações.
• Em relação aos leites em pó, o mercado se
comportou de maneira mais incerta no mês de
novembro, com oscilações de preços. Além
disso, os estoques para o produto ainda se
mantiveram
reduzidos,
o
que
ainda
possibilitou a entrada de produtos
importados.
LEITE SPOT
• O leite spot apresentou, nesta quinzena,
mais uma reação de preços. As negociações
ainda em alta para os derivados lácteos no
atacado tem levado a esse cenário. Além disso,
vale destacar que a pouca disponibilidade de
leite no Sul, principalmente em SC e RS, já tem
impactado as negociações do leite spot
reduzindo a oferta nesta região;

Boi Gordo

• Quanto aos queijos, em novembro, o
cenário também foi de aumento de preços. O
reajuste de preços pela indústria se deu
também pela situação de restrições na
obtenção de leite no campo, assim como pela
demanda firme e bom giro de vendas.
• Requeijões apresentaram
também um
cenário positivo no mês de novembro, com
valorização nos
preços médios. O leite
condensado também apresentou um mercado
firme, o que possibilitou recuperação das
cotações.

• Outro fator que tem impactado o mercado
de spot é a maior demanda do leite matériaprima por queijeiros, de forma que alguns,
antes vendedores, já estão passando a
comprar;
• Este aumento de preços do leite spot
confirma a tendência de manutenção/alta de
leite pago ao produtor em dezembro.
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Café
O mercado futuro do café arábica encerrou o
pregão desta quinta-feira com leves altas para
os principais contratos na Bolsa de Nova York
(ICE Future US). "A valorização do real em
relação ao dólar gerou algumas vendas a
descoberto nos contratos futuros de café.
Março/21 teve alta de 95 pontos, valendo
120,05 cents/lbp, maio/21 subiu 90 pontos,
negociado por 121,80 cents/lbp, julho/21
encerrou com alta de 95 pontos, valendo
123,45 cents/lbp e setembro/21 encerrou com
alta de 90 pontos, negociado por 124,80
cents/lbp.

A análise internacional, no entanto, destacou
que os ganhos foram limitados neste pregão,
em um momento em que o mercado
acompanha as condições climáticas no Brasil.
"A Somar Meteorologia previu na terça-feira
uma perspectiva mais úmida para as regiões
cafeeiras do Brasil nos próximos dez dias",
destacou. No Brasil, o mercado físico encerrou
o dia com queda nas principais praças
produtoras do país.

Suínos
Mercado brasileiro com uma semana de
pressão sobre os preços. Os frigoríficos atuam
com pouca intensidade na compra de suínos
para abate, enquanto há aumento no volume
ofertado, com granjeiros tentando antecipar
vendas por conta do movimento recente de
preços e pelo custo de produção, porém esse
comportamento acaba por intensificar as
quedas do vivo. Outro ponto é que no atacado
os cortes não conseguem encontrar força,
mesmo em um período que historicamente o
consumo tende a avançar, com estímulos tais
como o décimo terceiro salário. Esse cenário
do atacado é reflexo dos movimentos

agressivos registrados ao longo dos últimos
meses, levando a incapacidade de o
consumidor médio absorver novos reajustes
em um ambiente econômico difícil. Além disso,
os cortes bovinos vêm caindo nos últimos dias,
sendo um fator negativo para a carne suína.
Diante deste quadro do atacado, os frigoríficos
diminuíram o ímpeto na compra de animais
para abate e alguns já sinalizam para um bom
posicionamento de estoque para a demanda
das últimas semanas de 2020, o que tende a
manter o ambiente de negócios negativo no
curto prazo.

Dólar
O dólar comercial fechou em forte queda de
1,94%, cotado a R$ 5,1390 para venda, no
menor nível de fechamento desde 30 de julho
(quando encerrou a R$ 5,1590), em sessão
positiva no mercado doméstico em meio a

novas entradas de fluxo estrangeiro, com a
queda global da divisa norte-americana, além
de investidores reagirem às captações feitas
ontem pelo Tesouro Nacional no exterior.
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