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1.Eleição do presidente;
2. Avaliação da safra 2016/2016
3.Perspectiva de plantio da safra 2016/2017
4. Discussão dos parâmetros de análise do trigo
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6. Dia da Indústria(Anaconda)
7.Evento: Trigo Paulista - Do campo a mesa
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2. A reunião foi iniciada com o levantamento de cada Cooperativa. A Castrolanda pontuou sobre ano favorável
ao cultivo em relação a produtividade em torno de 3750kg/ha, e que os períodos de chuva afetaram a qualidade
do grão,as variedades foram : Coodetecs, Sinuelo, Sintonia, Toruk e redução da área de Quartzo. A Capal
explanou sobre a questão do clima e os impactos sobre a qualidade,a produtividade foi de 3500 kg/ha e também
informou sobre a redução da área de plantio do quartzo. A Cooperativa Holambra pontuou sobre o clima e
relatou que segregou de acordo com o falling number, mas mesmo assim o resultado não foi o esperado. A
Capão Bonito enfatizou sobre o clima e que segregou por falling number, trigo chuvado, não chuvado e
quartzo, suas variedades foram as seguintes : coodetecs, sinuel,sintonia e relatou que o preço foi além do
esperado. ( Por: Cristina - Sindustrigo)
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3. A respeito das perspectivas de plantio 2016/017 - A Castrolanda : na próxima safra haverá uma redução da
área total de 14.000ha para 11.000, mantendo as cultivares de safra de 2015. A Capal : Aponta redução da área
total de 25.000ha para 21.000ha, sobre os cultivares haverá aumento do Coodetecs e reduzirá Quartzo. A
Holambra : Reduzirá a área em 50%, mantendo os critérios de segregação e variedades. A Capão Bonito
reduzirá a área em 30%, mantendo os critérios de segregação e variedades. A redução das áreas se deu de
forma geral em virtude do milho safrinha e dos preços de mercado futuro.(Por : Cristina Sindustrigo).
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total de 25.000ha para 21.000ha, sobre os cultivares haverá aumento do Coodetecs e reduzirá Quartzo. A
Holambra : Reduzirá a área em 50%, mantendo os critérios de segregação e variedades. A Capão Bonito
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4. A Sra. Cintia Maluf fez apresentação sobre a estrutura da Triticultura Paulista no Estado abordando sobre
assuntos de estudo da produção e comercialização do trigo cultivado. Este levantamento está disponível em
nosso site.
5. O Sr. Pedro Sampaio da Gavilon, apresentou sobre Panorama Global, informando a todos sobre as projeções
de safras, análises de exportações, análises de produção, condições climáticas, câmbio e posição dos fundos.
Apresentação disponível em nosso site.
6 e 7. - O Presidente comentou sobre o sucesso do Dia da Indústria no Moinho e a maneira integrada que a
cadeia produtiva vem caminhando. A Sra. Cristina do Sindustrigo, convidou a todos para o I Encontro da
Cadeira Produtiva que será realizado no dia 23 de março no Senai Alimentos.
1. Foi feita eleição para o novo presidente das Câmaras Setoriais e aclamado para o novo mandato o Sr.
Maurício Ghiraldelli da Correcta. O Senhor Alberto Amorim,Coordenador Geral das Câmaras Setoriais
agradeceu pelos serviços e comprometimento do Sr. Nelson Montagna e desejou boas vindas ao novo
Presidente .
Reunião : A próxima reunião ficou agenda para a primeira quinzena de Junho/2016
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