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EM PAUTA

SigmaABC está disponível para todos os cooperados
Confira como acessá-lo e utilizar a plataforma; veja ainda as datas
agendadas para os treinamentos
O SigmaABC já está disponível para todos os
associados no Portal da Fundação ABC. O
acesso é feito pela área do cooperado, que
deve fazer o login com usuário e senha,
escolher a opção Fundação ABC e, na
sequência, Sigma ABC.
Para facilitar o acesso, também foram criados
dois atalhos para a plataforma no site da Capal
- um no banner inicial e outro também na
primeira página do site,
ao lado de
"Publicações Recentes".

Além disso, o SigmaABC também está
disponível em aplicativo, que pode ser baixado
na loja de apps do seu celular, tanto para
Android quanto para iOS.
MÓDULOS
A plataforma vai disponibilizar 31 módulos que
irão auxiliar na gestão das atividades
agropecuárias. Hoje vamos falar sobre os
módulos já disponíveis: “Manejo de insumos”,
“Previsão do tempo” e “Tempo Agora”.

Manejo de Insumos
O módulo Manejo de Insumos funciona como
um “caderno de campo” onde são registradas
as informações dos manejos recomendados e
realizados em cada talhão. Neste módulo, é
possível consultar as informações dos manejos
recomendados registrados pela assistência
técnica. Também os manejos registrados pelos
cooperados, que indicam o que foi
efetivamente realizado em cada talhão, ou
seja, os insumos aplicados, datas de
semeaduras e produtividades obtidas. Quando
registradas, todas essas informações ficam
disponíveis para consulta e são muito
importantes, pois auxiliam em tomadas de
decisões, durante a safra . Por exemplo,
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utiliza-se o histórico das aplicações realizadas
para definir os próximos manejos que serão
recomendados ou não, diante da ocorrência de
uma doença. Além disso após a colheita, o
histórico dos manejos realizados em cada
talhão auxilia na interpretação dos resultados
obtidos. Utilizando estes dados, fica mais fácil
inclusive, obter os custos de produção e
resultados financeiros de cada talhão - esta é a
proposta do módulo de economia rural que
será disponibilizado em breve.
Manejo de Insumos - No módulo na web e no
app, você pode consultar os manejos
recomendados pela assistência técnica e
realizados (quando registrados pelo cooperado)
com as respectivas, datas, estágios fenológicos da
cultura, insumos e doses. No app, os produtos
com dois vistos verdes (check), são aqueles
recomendados pelo agrônomo e realizados pelo
cooperado.

Tempo Agora - Na função
Radar Meteorológico,
mostrando a localização da
chuva nas imagens a cada
10 minutos.

Radar Meteorológico no dia
01/07/21 às 06h00 da
manhã, mostrando no mapa
a localização do talhão FA e
localização da chuva apenas
em Santa Catarina, no
Paraná não tínhamos região
com chuva.

Tempo Agora
No módulo Tempo Agora no app, utilizando a
função radar meteorológico, pode-se consultar
a localização da chuva e a previsão de chuva
curto prazo (nowcasting) para os próximos 60
min.
Além disso, no mapa, você pode consultar a
localização do seu talhão e o deslocamento da
chuva, com imagens a cada 10 minutos. Estas
informações auxiliam na tomada de decisão,
por exemplo, de iniciar ou não uma operação
no campo.
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Previsão do Tempo
Neste módulo, pode-se consultar, no resumo
para os próximos 3 dias, as previsões para a
sua região, incluindo informações de
precipitação, umidade relativa e velocidade do
vento. Na previsão para as próximas horas e
para os próximos 15 dias, são incluídas
temperatura mínima e máxima, umidade
relativa do ar, precipitação, velocidade do
vento e radiação solar previstas. As
informações são apresentadas em tabelas e no
mapa com a localização do talhão selecionado.

Previsão do Tempo Previsão de temperatura
mínima prevista no dia
02/07, apresentada no
mapa com a localização do
talhão selecionado

Resumo da previsão do
tempo para os próximos 3
dias, para a região do
talhão selecionado

Previsão do tempo para os
próximos 15 dias, para a
região do talhão
selecionado

Previsão da Temperatura
Miníma para o dia 23/07,
apresentado o mapa com
as legendas de temperatura
e o talhão selecionado FA

Previsão da Temperatura
Miníma para o dia 23/07,
apresentando no mapa a
região de Arapoti e a
localização do talhão
selecionado FA
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TREINAMENTOS
Para utilizar bem todas as funcionalidades do
sigmaABC, é muito importante fazer o
treinamento. Confira as próximas datas e
inscreva-se no formulário com 2 dias de
antecedência

28/07/21 9h:30 às 12h00
29/07/21 13h30 às 16h00
04/08/21 9h:30 às 12h00
05/08/21 9h:30 às 12h00
11/08/21 9h:30 às 12h00

Acesse o link e inscreva-se:

http://gg.gg/aprendasigmaabc-capal

Confira os vídeos explicativos
Todos os cooperados que recebem assistência técnica em suas lavouras podem acessar o
SigmaABC, mesmo antes do treinamento. Para ajudá-los estão disponíveis vídeos explicativos de
como acessar e usar algumas das funções da plataforma. Confira os vídeos acessando o Portal do
SigmaABC. Basta escolher a opção Extras, no canto inferior esquerdo da tela. No aplicativo de
celular, acessar o menu, escolher a opção Extras e, em seguida, Tutoriais. Então, basta escolher o
vídeo com a função que você pretende aprender.

AVISO

Plantão Comercial - Arapoti
Atenção cooperado de Arapoti, desde 03/07 o plantão comercial aos sábados é apenas para
defensivos. Organize suas compras.

CONVITE

Acesse www.supercampo.com ou baixe o app, faça
o cadastro e tenha a força do campo em suas mãos!

Agora nossos cooperados têm acesso à
plataforma de compras online da
Supercampo. Aqui você encontra uma
grande variedade de produtos e lojistas. A
solução nasceu da união de 12 cooperativas
e leva mais praticidade e economia aos
cooperados.

Informações de Mercado

PARANÁ

SÃO PAULO
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Informações de Mercado
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Soja
Na CBOT os contratos futuros do complexo
fecharam em queda nesta quinta-feira. Uma
combinação de fatores determinou a queda
dos contratos, ainda que tenham fechado
acima das mínimas do dia. Fundos e
especuladores aproveitam o cenário técnico
para vender e embolsar parte dos lucros
acumulados recentemente. A previsão de
retorno das chuvas na parte norte do Meio
Oeste norte-americano, aliviando o estresse

hídrico, ajudou na retração assim como o fraco
resultado das vendas semanais americanas.
Mercado interno ficou travado nas diferentes
praças de negociação do país. Com perdas
significativa Chicago os preços físicos da
commodity recuaram país travando a
comercialização. O câmbio operou com ligeiros
ganhos permanecendo acima do patamar de
R$ 5,20 por dólar e impedindo uma queda
mais consistente das cotações domésticas.

Trigo
CBOT encerrou com preços acentuadamente
mais baixos nesta quinta-feira. O mercado
realizou lucros após subir por seis sessões
consecutivas quando pesou o clima seco nos
Estados Unidos e na Rússia. Mercado brasileiro
ainda atento a evolução do plantio além das
condições climáticas e das lavouras em
importantes regiões produtoras do país.
Importante destacar que para o encerramento
da semana é reduzido consideravelmente a

possibilidade de formação de geadas no sul do
país. Mas para o início da semana seguinte já é
marcado por uma entrada de uma nova frente
fria com redução das temperaturas ampliando
a possibilidade de ocorrência de geadas
elevando a preocupação dos triticultores,
conforme há o desenvolvimento das lavouras,
apresentando áreas suscetíveis a perdas cada
vez maiores.

Suínos
Mercado
brasileiro
apresentou
preços
acomodados no decorrer da semana. O
mercado está ficando mais acirrado com
frigoríficos adotando uma postura mais
retraída nas negociações avaliando que o
escoamento pode perder um pouco de força
até o fechamento do mês. Por outro lado os
granjeiros seguem na tentativa por reajustes
avaliando que a oferta de animais permanece
ajustada neste momento e pelo alto custo de
produção que pesa sobre as margens da

atividade. O alto preço da carne bovina pode
ajudar o escoamento no curto prazo e garantir
sustentação as cotações. Quanto ao custo de
produção permanece preocupando com
escalada de preços do milho que sofre com
forte quebra da safrinha. No cenário externo
vale destacar que até o momento os números
do Brasil são bons mas o fraco preço da carne
suína na China pode resultar em um menor
ímpeto importador.

Informações de Mercado
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Leite
• Mercado de UHT segue com relatos de
melhora na demanda na segunda semana de
julho, com preços se mantendo, e melhora nos
volumes negociados;
• Muçarela ainda com mercado travado, sem
melhora na demanda. Os relatos apontam
diminuição no estoque, permitindo maior

firmeza nas negociações, e preços estáveis
nesta semana;
• No caso dos leites em pó, mercado seguiu
complicado, com demanda patinando e sem
grandes volumes negociados. Os preços das
negociações, tanto do leite em pó industrial
quanto do fracionado foram estáveis nesta
semana.

Boi Gordo
Cepea, 22/7/2021 – A escalada nas exportações brasileiras de carne bovina aos Estados Unidos vem
surpreendendo o setor pecuário nacional. O país, inclusive, já se configura como o 3º maior destino da
proteína brasileira, atrás apenas da China e de Hong Kong, superando a posição que vinha sendo ocupada
pelo Chile. De acordo com pesquisadores do Cepea, além de alguns frigoríficos brasileiros terem sido
habilitados para exportar carne aos EUA no ano passado, o Real desvalorizado frente ao dólar deixa a carne
nacional bastante competitiva e atrativa aos norte-americanos. Um outro motivo que pode estar
direcionando a demanda dos Estados Unidos ao Brasil seria o baixo número de rebanhos na Austrália, forte
player internacional. De acordo com dados da Secex, em junho, o Brasil enviou aos EUA 8,78 mil toneladas
de proteína bovina, 17,9% a menos do que o embarcado em maio – quando, é válido ressaltar, as vendas ao
país atingiram recorde mensal de 10,7 mil toneladas –, mas 18,2% acima da quantidade registrada em
junho do ano passado (Secex). De janeiro a junho de 2021, os envios de carne bovina aos Estados Unidos
somaram 42,48 mil toneladas, um recorde, mais que o dobro do volume exportado na primeira metade de
2020 (de 20,1 mil toneladas) e bem acima das 16,9 mil toneladas do mesmo período de 2019.

Informações de Mercado
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Café
O mercado futuro do café arábica segue
operando com ganhos expressivos, refletindo o
frio e as preocupações com a oferta do Brasil.
Essa é a terceira sessão seguida de valorização
expressiva, que é acompanhada pelo mercado
físico. Apesar dos preços mais altos, o produtor
segue cauteloso e poucos negócios são
fechados tanto no mercado futuro, como no
mercado físico no Brasil. No começo da manhã,
os contratos chegaram a avançar 10% em Nova
York, atingindo a máxima de seis anos.

Os danos ainda estão sendo contabilizados por
produtores e cooperativas, mas especialistas
alertam que o frio foi muito mais intenso do
que era previsto pelos modelos meteorológicos
e que os impactos na produção do ano que
vem podem ser significativos. De acordo com
os modelos meteorológicos uma nova massa
de ar frio deve entrar no Brasil na próxima
semana e mais uma vez avançar para áreas do
parque cafeeiro aumentando ainda mais as
preocupações.

Milho
Na CBOT mercado apresentou um surto de
realização no dia. Mesmo com mapas
mostrando forte onda de calor e chuvas abaixo
do normal para a próxima semana o mercado
resolveu promover movimentos de pressão
nas cotações. Há uma chance das chuvas
retornarem na primeira semana de agosto o
que realmente poderia ser ainda favorável as
lavouras. Outro ponto foi o dado de vendas na
exportação com apenas 47,7 mil tons para
21/22 e cancelamentos de 88 mil tons na safra
velha.

Também as enchentes na região Sudeste da
China parecem não ter afetado fortemente as
lavouras de milho. Mercado interno permanece
focado na oferta restrita em função não só das
adversidades climáticas já registradas mas
também pela lentidão da colheita da safrinha.
Sentimento de mercado é que vendedores
estão colhendo e entregando contratos
vendidos antecipadamente e segurando parte
do milho que não está negociado para vender
mais a frente na expectativa de melhores
preços.

Dólar
O dólar comercial encerrou a sessão em alta de
0,38%, cotado a R$ 5,2110 para venda.
Investidores acompanharam o cenário externo,
com forte volatilidade da moeda norteamericana, e ainda de olho no cenário político

brasileiro, onde haverá mudanças ministeriais
na próxima segunda-feira. Durante o dia, a
moeda norte-americana oscilou entre a mínima
de R$ 5,1690 e a máxima de R$ 5,2250.
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