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PAUTA:

1.Leitura e aprovação da ata da reunião anterior
2. Palestra:Zoneamento Agrícola de Risco Climático
3. Sugestão para o padrão de qualidade do trigo para o Estado de São Paulo (Folheto)
4. Perspectiva da produção da safra 16/17 - Reporte das cooperativas e produtores sobre a evolução do plantio;
5. Panorama global do mercado de trigo e dólar - Nidera
6. Outros assuntos.
DISTRIBUIÇÃO:
EMPRESA / DEPTO.
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Arquivo no processo da Câmara Setorial de Trigo

impressas 2

Todos os presentes e inscritos via email

digitais

ASSUNTOS TRATADOS:

1. A reunião foi iniciada com a leitura da ata a todos os presentes e em seguida foi aprovada por todos e pelo
Presidente da Câmara Setorial sem alterações.

2. Em seguida houve a apresentação da palestra sobre zoneamento Agrícola de Risco Climático pelo Sr°
Aryeverton Fortes de Oliveira da Embrapa Informática que abordou um tema importante como sustentabilidade e
adversidades clímáticas para minimizar perdas agrícolas.Comentou sobre gestão de risco , balanço hidríco da
cultura, clima, solo e suas capacidades de armazenamento de água.(disponível no site das Câmaras setoriais).

3. O Presidente da Câmara Sr° Mauricio falou sobre parâmetros de qualidade para o trigo Paulista para o
consumidor final, simplificando as informações, Sr° Alberto Amorim ressaltou essa parceria de parâmetros de
qualidade para o trigo Paulista e pesquisas de trigo de qualidade.
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4.
O Sr. Eduardo Gladis , apresentou um Panorama Global do Mercado de Trigo e Dolár - Nidera informando a
todos sobre as projeções de safras, análises de exportações, análises de produção, condições climáticas,
câmbio , mercado interno e posição dos fundos.

5. - O Sr° Eron da Empresa Capal falou sobre Perspectivas da Produção da Safra 16/17 - reporte das
cooperativas e produtores sobre a evolução do plantio, sua rentabilidade e o cenário desfavorável do trigo para
2016, seus estoques para a próxima temporada deverão ser bem baixos.
5.1 .Sr° José Reinaldo da Cooperativa de Castrolândia falou sobre o trigo para passificação, atendimento ao
cliente, custo operacional e suas necessidades, como qualidade dos grãos, colheita, incidência de doenças e
safra compensadora. Sr° Nélio da Cooperativa de Capão Bonito fez uma estimativa da perspectiva da produção
da safra, receando sobre as geadas nos meses de Julho e Setembro e suas manchas na cultura do trigo
afetando a produtividade.
6. O Presidente da Câmara Setorial Sr° Mauricio Ghiraldelli deixou como assunto de pauta para a próxima
reunião a Normativa IN38/10 sobre Faling Number .
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