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Arquivo no processo da Câmara Setorial de Trigo 

EMPRESA / DEPTO.

DATA:

Todos os presentes e inscritos via email

RESPONSÁVEL:

2.Conjuntura do trigo e câmbio-Pedro Sampaio e Victor Cabral da Gavilon;

3. Estimativa de colheita e variedades-Reporte das cooperativas sobre a evolução do plantio;

PAUTA:

1.Leitura e aprovação da ata da reunião anterior;

ASSUNTOS TRATADOS:

impressas 2

Nº DE CÓPIAS

1.A reunião da Câmara Setorial iniciou com a leitura e aprovação da ata para todos os presentes. Sr Gilson 

Cabral da Empresa Gavilon falou sobre conjuntura do trigo e câmbio, mercado internacional, trigo americano-

mercado norte-americano e suas reduções de área plantada, estimativa de produção,oferta de demanda de trigo 

na argentina e exportaçã,demonstração das bolsas de Mineapoles, Kansas e chicago, Sr Pedro falou sobre 

expectativas de safras 2017/2018 pontuou sobre dados de moagem por Estado, análises de moagem Paulista e 

suas perspectivas de consumo de trigo Paulista, Sr Mauricio Guiraldelli concluiu com a frase:produzir com o que 

tem, Sr Pedro falou sobre expectativa de câmbio e incertezas que regem o mercado da cadeia produtiva.

4.Campeão de produtividade na safra 2016- Irmãos Koening;

5. Biotrigo- Novas variedades para safra 2018: características e potenciais agronômicos;

digitais 

7. I Corrida Trigo é saúde;

8. Agrotóxicos -conrado Mariotti- abitrigo
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9. Outros assuntos.

6. 24° Congresso Internacional da Indústria do Trigo;
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5.Sr Conrado Mariotti da Abitrigo-falou sobre agrotóxicos e a preocupação com o consumidor final tanto para o 

trigo importado como para o Nacional., pontuou sobre a importância das Leis dos agrotóxicos e seu andamento, 

sobre parametros de qualidade e suas caracteristicas para o consumidor final. O novo comportamento do 

consumidor final, mudanças no comportamento de consumo, mais informação, mais consciência na hora de 

decidir suas compras, um consumidor mais fiscalizador, mais exigente, fazendo com que isso movimente o 

mercado da sustentabilidade.Falou do novo programa o PARA ( Programa de Análise de Resíduos de 

Agrotóxicos em Alimentos), relatório disponível no site para pesquisa desde 2016. Informou a todos os 

presentes que a abitrigo está lançando em 01.08 uma cartilha para o agricultor para o conhecimento e o uso 

correto dos agrotóxicos na cultura do trigo, como devemos nos preparar, desafios, busca de solução para 

alimentação saúdavel, orientação de como manter a cadeia unida, integrada e ágil para  atender o consumidor 

final. ( Palestra dispinível no site das Câmaras Setoriais)

3. Sr Evandro (Irmãos Koening) falou sobre produtividade, trigo de alto rendimento no RS, sua importância no 

plantio direto ,manejo fitossanitário, tratamento de sementes, fungicidas e perspectivas para 2017.

4. Presidente da Câmara Setorial do Milho Sr Almerindo Junior falou sobre distribuição de área plantada   

variedades do trigo que somatizam 28 variedades, suas deficiências e suas conveniências agronômicas. A 

situação atualé de 52,5 por cento em área de crescimento da biotrigo, toruk também cresceu muito, Sr 

Almerindo falou sobre preocupações com as geadas, falou sobre a preocupação com os agroquimicos eminente 

que já prejudicaram muito a cevada fora do Brasil.  (Palestra disponivel no site das Câmaras Setoriais).

2. Sr Deodato Matias Junior - Biotrigo Genética, fez uma apresentação sobreTBIO TORUK genética Européia, 

falou sobre segurança na produtividade, qualidade, pacotes de segurança, mosaico e bacteriose, germinação 

na espiga, brusone (doença),pontuou pontos importantes como fazer feedback para ouvir o produtor.(Esta 

palestra está disponível no site das Câmaras Setoriais).
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6.A Srª Cristina da Sindustrigo convidou a todos os presentes a participarem da Corrida do Trigo é saúde que 

será realizada no dia 15.10.2017 no vale do anhangabaú, inscrições e informações no site 

corridatrigoesaude.com.br


