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1.Reeleição do Presidente e Vice Presidente;
2.Apresentação da Comercialização da Safra de Trigo Paulista 2016-2017;-Cooperativas
3. Estimativa de Plantio de Trigo 2017-2018;-Cooperativas
4. Projeto de Lei -Politica Nacional de redução de agrotóxicos-PNRA;- Conrado Mariotti -Abitrigo
5. Conjuntura do Trigo e Câmbio - Eduardo Gradiz -Nidera;
6. Leilões Governamentais- Rafael Milhailovici -Nidera.
7. Pesquisa e Desenvolvimento de variedades de trigo que atenda o consumidor final - Kenia Meneguzzi- Biotrigo
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ASSUNTOS TRATADOS:
1. Sr Alberto Amorim conduziu a abertura da Reunião com a Eleição para Presidente perguntando a todos os se
tinha alguém dentre os presentes algum candidato interessado em se candidatar ao cargo de Presidente da
Câmara Setorial do Trigo, e se tinha entre os presentes alguém que fosse contra ou tivesse alguma objeção que
o Presidente da Câmara Setorial Sr Mauricio Ghiraldelli fosse reconduzido por mais uma(01) ano.Em seguida
todos os presentes concordaram com que se permanecesse á frente da Câmara Setorial Sr Mauricio Ghiraldelli.

2. Em seguida houve a apresentação da palestra do Sr José Reinaldo de Oliveira de Castrolanda SP, que falou
sobre comercialização do trigo, custo financeiro,safra, aumento de produtividade, tecnologia e melhorias para a
cadeia produtiva.
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3. Sr Luiz Carlos da Cooperativa Castrolanda falou sobre estimativa de plantio de trigo 2017-2018, planejamento
de safra em hectares, segregação do trigo e uniformização da farinha,

4. Sr Conrado Mariotti da Abitrigo fez uma apresentação sobre projeto de Lei- Politica Nacional de redução de
Agroquimico -PNRA que trata dos interesses da qualidade da saúde dos alimentos.É um projeto com (04) quatro
artigos que tratam de uma responsabilidade social e governamental.Os objetivos são: redução e acesso ao uso
de agroquimicos; pontuou sobre contribuições de promoção de saudabilidade dos alimentos com compromisso
de saúde para os alimentos e compromisso governamental de forma que a Indústria de farinha produza sua
farinha dentro da lei e com padrões de saudabilidade para o consumidor final. ( Palestra disponivel no site das
Câmaras Setoriais )

5.Sr Rafael Milhailovicci da Empresa Nidera esclareceu a todos em sua palestra sobre dados na área da
produtividade, produção, preço de safra em cada Estado, citou alguns Estados como exermplo, Paraná, Rio
grande, argentina, Paraguai e mostrou a todos preços e principais origens.Citou os Leilões Governamentais,
colheita, exportação e Dólar.(Palestra dispinível no site das Câmaras Setoriais).

6.A Srª Kênia Meneguzzi da Empresa Biotrigo Genética fez uma apresentação sobre pesquisa e
desenvolvimento de variedades de trigo que atenda o consumidor final , mostrando qualidade, sustentabilidade,
saudabilidade, identificando o que poderia ser melhorado ou aprimorado. A Srª Kênia mostrou a todos os
presentes um video falando sobre moinhos, teste de panificação, cultivares, segregação, comercialização,
valorização, pontuou sobre demanda do consumidor, produtor e indústria.A Srª Kênia explicou sobre a geração
do trigo, seu cruzamento, e a quantidade de anos que esse trigo levará para sua linhagem de produtividade,
segurança e qualidade. ( Palestra disponível no site das Câmaras Setoriais )
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7. Sr Alberto Amorim pediu a todos mais colaboração nas decisões e politicas públicas do Estado, zoneamento
agrícola, e suas perspectivas. Falou sobre desburocratização e suas medidas para vários setores.Sr Mauricio
Ghiraldelli falou sobre funilamento das variedades dos trigos e a relação do trigo Brasileiro e do trigo Argentino,
identificando sempre o que o consumidor final precisa. Sr sérgio Roberto Doto, chefe geral da Embrapa Trigo
falou sobre zoneamento agrícola, onde explicou a todos que sugestões e discussões podem ser enviadas para
Embrapa , onde se poderá fazer um estudo mais aprofundado.
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