
A Supercampo é uma plataforma de comércio
virtual exclusiva para os cooperados de suas
doze sócias. O marketplace conecta os
produtores a diversas empresas cadastradas
para atender às demandas do campo com
qualidade, agilidade e segurança.

Entre os benefícios, estão os preços
competitivos e a ampla oferta de produtos de
fornecedores selecionados criteriosamente.
Além disso, a Supercampo também oferece um
bom atendimento, conveniência, agilidade na
entrega e retorno (cashback) a cada compra
realizada.

A plataforma de compras online já está no ar
com uma grande variedade de produtos para a
sua propriedade. 

Como o marketplace é exclusivo para
cooperados, é necessário fazer um cadastro.
Depois de ser aprovado pela cooperativa, 
 você já estará apto para fazer suas compras!

A equipe das Lojas Agropecuárias Capal está à
disposição para ajudá-lo no cadastro! Visite
uma de nossas lojas e registre-se!

Cadastre-se na Supercampo e tenha
acesso aos melhores produtos 

Capal
Notícias
06 de agosto de 2021

Informativo Semanal  | Ed. 31/21

EM PAUTA

Plataforma é exclusiva a associados 

Para usar, é muito fácil! É só acessar o site
www.supercampo.com.br, selecionar  a
cooperativa CAPAL e fazer seu cadastro!
Assim, você garante que não vai perder
nenhuma ofertas!

Acesse também  pelo aplicativo. Para baixar,
basta acessar a loja de apps do seu celular,
digitar “supercampo” no campo de busca e
clicar em “instalar” ou ainda acessar os links  e
QR codes abaixo!

Clique aqui para
acessar o site

Clique aqui para
baixar o app

Android

Clique aqui para
baixar o app

iOS

http://www.supercampo.com.br/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.supercampo
https://apps.apple.com/br/app/supercampo-digital/id1540435013
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Agendado o próximo
treinamento para o
sigmaABC

CONVITE

Para utilizar bem todas as funções do
sigmaABC, é muito importante fazer o
treinamento. Confira as próximas datas e
inscreva-se no formulário abaixo com 2 dias de
antecedência:

Acesse o link e inscreva-se:
 http://gg.gg/aprendasigmaabc-capal

CLASSIFICADO

VENDO Vagão forrageiro misturador, vertical 2.0, Rostermix, abertura no comando, estado de zero,
ano 2016, R$35.900,00. Contato: (43) 999792290 - Sidnei Lisardo

VENDO Ordenhadeira Delaval dois conjuntos, $4000. Contato: (14) 99793 2585 - Leandro Ramos
Rabelo, Riversul/SP

ATENÇÃO

Práticas importantes para manter o
Brasil livre da Peste Suína Africana

http://gg.gg/aprendasigmaabc-capal
http://gg.gg/aprendasigmaabc-capal


Para a 13ª edição, as inscrições foram abertas no dia 1º de
janeiro e serão encerradas no dia 31 de dezembro de 2021,
portanto, em andamento. A divulgação dos resultados
ocorre- rá sempre no próximo ano. Neste caso, em 2022. E
assim será também para as próximas edições.

“Agora, com o comitê e as mudanças re-
alizadas, acreditamos em uma nova 
fase do concurso para os próximos 

anos, esperamos atingir mais 
participantes, aumentar a leitu-

ra por cooperativa da qualidade 
das silagens e através dessas in-
formações, juntamente com os 

setores pecuários, buscar ações 
de melhorias para o nosso coope-

rado”, avalia Richard Paglia de Mello, 
coordenador do setor de Forragens & Grãos. 

A Fundação ABC, juntamente com as cooperativas Frísia,
Capal e Castrolanda, definiram algumas mudanças na es-
trutura e no regulamento do concurso de silagem de milho,
que vai para a sua 13ª edição, com o objetivo de renovar e
buscar melhorias. Para isso, um comitê foi criado para rever o
formato e as regras, composto por integrantes dos setores
Pecuário de cada uma das cooperativas, junto com
representantes da fundação. (Veja o box abaixo, com todos
os integrantes). 

 
Este comitê terá atribuições de sugerir, revisar e auditar as
normas e informações geradas pelo concurso, assim como
auxiliar a Fundação ABC na organização e divulgação dos
eventos que serão realizados nas cooperativas. A coorde-
nação e organização geral do concurso continua com a ins-
tituição de pesquisa, através dos setores de Forragens & Grãos
e Marketing.

Inscrições

Comitê do Concurso

Próxima edição do Concurso de Silagem de Milho terá mudanças!

Richard Paglia de Mello
Mauricio Mega Celano
Silvio Bona

Roberto Caldeira
Rodrigo Navarro 
Nico Biersteker

Luis Henrique Penckowski 
Richard Paglia de Mello 
Mauricio Mega Celano
Silvio Bona

Jefferson Tramontini Pagno
Leopoldo Braz Los
Janus Katsman

Huibert Pieter Janssen
Edson Raphael Gaida

A 13ª edição contará com ranking por cooperativa e um novo evento, onde serão premiadas as cinco
melhores amostras do grupo ABC. As mudanças, inclusive no regulamento, foram decididas através de um
comitê formado entre as três cooperativas participantes e a Fundação ABC 

Frísia

Capal

Castrolanda

Fundação ABC

A mudança mais significativa no formato é que o concurso passa a ter etapas por cooperativa e que devem ocorrer dentro
da programação das exposições de gado leiteiro, organizadas por elas, sendo a ExpoFrísia (Frísia), Expoleite (Capal) e
Agroleite (Castrolanda). O dia e o horário serão determinados pela coordenação de cada evento. Serão premiadas as dez
melhores silagens de cada cooperativa. 

 
Das trinta silagens selecionadas, ligadas a cada uma das três etapas, as cinco melhores silagens serão divulgadas em um
novo evento, chamado de Arena do Leite, que ocorrerá após as três feiras, em setembro, e contará com uma programação
especial, com palestras técnicas de temas atuais ligados à cadeia de produção de leite no Grupo ABC. 

De acordo com o Luís Henrique 
Penckowski, gerente Técnico 
de Pesquisa na Fundação ABC, o 
Arena do Leite surge não só para 
culminar com a premiação do 
concurso. “É também para pro-
mover um encontro entre os produ-
tores, técnicos, pesquisadores de ou-
tras instituições e a fundação. É em oportunidades assim, que
podemos interagir saber mais como vai o trabalho na outra
ponta da nossa cadeia. Acredito que a nova reformulação do
concurso, no geral, será bem positiva entre os produtores. É
mais uma ação para promover esta importante cadeia leiteira
onde estamos inseridos”, acrescentou.

FUNDAÇÃO ABC
Capal Notícias | Ed. 31 | 06 de agosto de 2021



Em cada cooperativa, serão contempladas
as 10 melhores silagens, sendo do 1º ao 5º
lugar com troféu e do 6º ao 10º, com
medalhas. Continua a premiação do 1º lugar
ao Técnico da Pecuária e Técnico da
Lavoura em cada concurso. Já na Arena do
Leite serão premiadas as cinco melhores
silagens com uma placa comemorativa.
Passa a premiar neste evento a empresa de
sementes, prestador de serviço e fabricante
da ensiladeira, 

todos vinculados ao primeiro lugar. A
entrega do troféu transitório, que leva o
nome dos vencedores de cada edição e que
fica exposto na sede da cooperativa a qual o
vencedor é associado, será entregue ao
presidente da cooperativa neste evento.
Também ficou definido pelo comitê que a
partir desta edição, o concurso não terá mais
premiações em valores e equipamentos. 

Com relação às premiações

A)As coletas das amostras conti-
nuam sendo realizadas pelos téc-
nicos da pecuária de cada coope-
rativa ou pelo técnico do abcLab
 da Fabc.

B) As amostras de silagens para os
concursos continuam sendo envia-
das e analisadas exclusivamente
pelo laboratório abcLab da Funda-
ção ABC em Castro (PR).

 
C) Fica definido padronizar o silo da
safra, ou seja, se as inscrições do
concurso ocorrendo no ano de 2021,
a safra/silo de milho obrigatoria-
mente precisa vir do Verão 2020/21
ou Safrinha 2021. A partir de agora
não será mais permitido silos das sa-
fras anteriores (ex: 2019/2020).

 
D) Com relação a silagem comprada
e ela competir no concurso, o comi-

tê decidiu em manter, será solicitado que
seja divulgado o nome do produtor que
vendeu a silagem caso haja classifi cação
no TOP 10, mas a premiação continua da
mesma forma, ou seja, ficaria com o pro-
dutor que adquiriu e participou. Continua
não sendo permitido a inscrição de amos-
tras de silagem vindas de bola ou fardo,
essa auditoria permanece sendo reali-
zada pelos técnicos da pecuária e agora
também pelo comitê.

 
E) Com relação aos valores alvos foram
mantidos os quatorze parâmetros já
avaliados no concurso. Houve revisão
em todos os itens e alteração em dois
parâmetros (Amido e FDN), dessa
forma segue abaixo a tabela com os
novos valores.
F) Com relação aos pesos das notas hou-
ve revisão em todos os itens e alteração
em oito parâmetros: Proteína Bruta (PB),
Nutrientes Digestíveis Totais (NDT),
Valor Relativo Nutricional (VRN), 

Potencial Hidrogeniônico (pH),
Digestibilidade in vitro da Matéria
Orgânica (DIV- MO), Digestibilidade
in vitro da Fibra em Detergente
Neutro (DIVFDN) e Leite Estimado,
segue abaixo a tabela com os novos
pesos.

Confira abaixo  as tabelas com os 
índices para atingir a nota máxima
em cada um dos ítens e a 
revisão das notas. 

ATUALIZAÇÃO NO REGULAMENTO DO CONCURSO

As informações do novo modelo e
atualização do regulamento estão
disponíveis no abcBook com o tí-
tulo: Novo modelo e regulamento
do concurso desilagem de milho -
2022.

(KPS) Processamento de grãos, (MS) Matéria Seca, (FDA) Fibra Insolúvel em Detergente Acido, (FDN) Fibra em Solúvel em Detergente Neutro, (PB) Proteína
Bruta, (NDT) Nutrientes Digestíveis Totais, (VRN) Valor Relativo Nutricional, (pH) Potencial Hidrogeniônico, (DIVMO) Digestibilidade in vitro da Matéria Orgâni-
ca, (DIVFDN) Digestibilidade in vitro da Fibra em Detergente Neutro.

ÍNDICES PARA NOTA MÁXIMA REVISÃO DAS NOTAS

ÍTENS AVALIAÇÃO ALVO PARA NOTA MÁXIMA ÍTENS AVALIAÇÃO NOTA MÁXIMA
ANTERIOR

NOTA MÁXIMA
ATUAL

MS

PB

FDA

FDN

NDT

VRN

Amido

pH

Peneira 1 

Peneira 3 

DIVMO

DIVFDN

KPS

Leite Estimado

30-35

>8

<20 

30-35

>74 

>195 

>37 

<3,6 

3-8 

20-30

>74 

>60 

70 
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Informações de Mercado

PARANÁ

SÃO PAULO
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CBOT encerrou com preços mais baixos nesta
quinta-feira. Em sessão volátil o mercado
reabriu em alta sustentado por fatores técnicos
com investidores cobrindo posições mas logo
passou a oscilar entre os territórios positivo e
negativo. Os temores quanto à economia
devido ao aumento de casos de contágio pela
variante Delta do Coronavírus nos Estados
Unidos e na China determinaram a queda.
Mercado brasileiro com uma semana
repercutindo um cenário de viés de alta. O
mercado vem reagindo a uma quebra
expressiva na produção do milho podendo
haver crescimento da demanda pelo trigo para
ração. Vale destacar ainda que mesmo com 

perdas pelas geadas o Brasil tem potencial para
produção acima dos 7 milhões de tons sendo
volume bastante expressivo  que tende a
pressionar os preços em um primeiro momento
de sua entrada no mercado. Por outro lado, há
pouca disponibilidade de trigo na Argentina
que sofreu perdas significativas nesta última
temporada devido a seca com poucos
excedentes no momento. No Paraguai as
estimativas indicavam um potencial de
produção acima de 1 milhão de toneladas,
contudo perdas pelas geadas podem reduzir as
produtividades favorecendo o cenário de alta
nos preços do Mercosul e minimizando a
pressão de oferta do ingresso de safra no
Brasil. 

Na CBOT os contratos futuros do complexo
fecharam mistos no grão, em alta no farelo e
em queda no óleo nesta quinta-feira. Após
iniciar o dia em baixa o mercado se recuperou
com base em sinais de aquecimento da
demanda americana e pela melhora no cenário
financeiro. As posições iniciaram sob pressão
com as indicações de clima favorável nos
Estados Unidos e sinais fracos de demanda
pela soja americana. Mas esse cenário se
alterou a partir das vendas semanais norte-

americana que ficaram perto do patamar
máximo das estimativas. Mercado interno
esteve calmo nas principais praças de
negociação do país. Diante de dois momentos
distintos, a commodity iniciou o pregão com
preços mais fracos no físico acompanhando a
firme queda do câmbio. Já na parte da tarde a
moeda norte-americana voltou a subir
enquanto Chicago registrava ganhos
significativos possibilitando o avanço das
cotações domésticas.

Informações de Mercado

Soja

Trigo

produção permanece elevado. O quadro de
oferta continua equilibrado o que garante
manutenção das cotações. A busca pelos
cortes suínos tende a ganhar força no curto
prazo, com o Dia dos Pais, famílias
capitalizadas devido a entrada de salários e
pelo alto preço da carne bovina o que pode
levar a um maior fluxo de negócios na
reposição na próxima semana. 

Suínos
Mercado brasileiro teve uma semana de
poucas novidades em relação a preços tanto
no atacado como para suíno vivo. O ambiente
de negócios segue travado com frigoríficos
adotando uma postura comedida nas tratativas
envolvendo animais para abate, ajustando
estoques e aguardando uma reposição mais
forte entre atacado e varejo. A dificuldade
quanto a reajustes traz apreensão entre os
suinocultores avaliando que o custo de 
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Boi Gordo

Leite

• Muçarela também segue com cenário
complicado de mercado. Há pressão por baixa

Mercado do Leite
• Mês de julho termina com preço do UHT
estável. Os relatos da 4ª semana apontam o
mercado mais comprador, conseguindo
emplacar maiores volumes de vendas. Ainda há
pressão por baixa nos preços, mas a oferta
limitada ampara a estabilidade observada.
• Leites em pó ainda com demanda retraída,
sem emplacar volumes. Preços seguem
estáveis, sustentados pela baixa oferta de leite
no campo, que contrapõe a demanda
desaquecida que foi observada nas últimas
semanas. No caso do fracionado, a expectativa
é de que a melhora no UHT reflita também na
demanda do produto. 

nos preços, e a demanda continua
desaquecida. O baixo estoque das indústrias
permitiu sustenção e firmeza nas negociações,
mantendo a estabilidade na semana.
• Mercado de requeijões também foi atingido
pelo baixo consumo. Os relatos apontam a
demanda patinando, sem grandes volumes
negociados. Enquanto o requeijão cremoso e o
amido bisnaga mantiveram os preços, o
bisnaga puro apresentou alta no período. No
caso do leite condensado, a demanda também
segue complicada, dado a o consumo afetado
do consumidor final, que não tem no produto
sua prioridade de aquisição. Os preços neste
mês foram menores do que nos anteriores.

Informações de Mercado

Mercado Spot
• Spot apresenta valores estáveis na maioria
dos estados na primeira quinzena de agosto,
visto o equilibrio entre a baixa oferta no campo
e a baixa demanda do varejo. No Paraná, a
baixa disponibilidade de leite resultou em

 uma alta mais expressiva, de R$0,05/litro; 
• A pouca disponibilidade de leite no campo
também resultou no aumento da demanda
pelo spot e consequente aumento no volume
de compras nesta primeira quinzena.

Em julho, o Brasil exportou 166,29 mil
toneladas de carne bovina in natura, apenas
1,75% a menos que a quantidade embarcada
em julho/20 e 2,47% abaixo do recorde,
atingido em outubro/19, segundo dados da
Secex. Chamou a atenção do setor o preço
recorde pago em dólar pela carne bovina
embarcada, que chegou a US$
5.427,7/tonelada. Esta média ficou 20,35%
acima da observada no início deste ano e
32,99% superior à de julho/20. O dólar elevado
no mês passado (a R$ 5,16) e o valor recorde
pago pela carne exportada, por sua 

vez, resultaram em receita em moeda nacional
também recorde, de expressivos R$ 4,65
bilhões, ainda de acordo com dados da Secex.
Segundo pesquisadores do Cepea, o bom
desempenho das exportações brasileiras de
carne e o baixo volume de animais para abate
no mercado interno seguem sustentando os
valores da arroba. Nessa quarta-feira, 4, o
Indicador do boi gordo CEPEA/B3 (São Paulo,
à vista) fechou a R$ 316,70, ligeira queda de
0,04% frente ao da quarta anterior, dia 28 de
julho. 
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O mercado futuro do café arábica encerrou as
cotações desta quinta-feira com valorização
técnica para os principais contratos na Bolsa de
Nova York (ICE Future US). "Os preços do café
estão se consolidando depois de cair
drasticamente em relação às altas da semana
passada, enquanto o mercado aguarda
relatórios de prejuízos das fazendas de café do
Brasil com as geadas da semana passada",
destacou a análise do site internacional
Barchart. 

A análise comenta ainda levantamentos
realizados pelo governo de Minas Gerais
apontando que as geadas da semana passada
atingiram 194 municípios e mais de 80% foram
impactados de alguma forma. É importante
ressaltar que além das geadas, que
especialistas no Brasil afirmam que o parque
cafeeiro já estava sofrendo com a seca
prolongada e a expectativa do setor é com a
chegada da estação chuvosa para garantir uma
boa florada.
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Café

Informações de Mercado

Milho
Na CBOT o pregão desta quinta-feira foi
caracterizado pela predominante alta entre os
principais contratos em vigor. O bom
desempenho das exportações semanais norte-
americanas foi um fator relevante para
justificar o movimento no decorrer do dia. O
mercado segue atento ao clima na região do
Corn Belt em um momento de definição da
safra norte-americana. 

O relatório do USDA que será divulgado no
próximo dia 12 tem papel relevante para
nortear o mercado principalmente acerca da
produtividade média. Mercado doméstico
tendo mais um dia de poucos negócios
aparentes nesta quinta-feira. Os compradores
continuam atuando de forma esporádica e
conforme sua necessidade, por isso os
negócios são pontuais.

Dólar
Câmbio nesta quinta-feira após uma manhã de
queda o período da tarde reverteu para uma
trajetória de alta e seguiu assim até o final
cotada a R$ 5,2170. A postura mais enérgica
do Comitê de Política Monetária (Copom)

não foi suficiente para enfraquecer o mercado
diante das incertezas políticas e fiscais
brasileiras. Durante o dia o câmbio oscilou
entre a mínima de R$ 5,1110 e a máxima de
R$ 5,2260.
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