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ASSUNTOS TRATADOS:

RESPONSÁVEL:

Leitura e aprovação da ata anterior - Na abertura da reunião Senhor Amorim fez informes sobre o Congresso
da ABITRIGO,que ocorrerá no mês de Outubro de 2015 e sua programação.

Membros da Câmara

2-Zoneamento Agrícola e Seguro Rural - As cooperativas juntamente com a APTA-Capão Bonito elaborarão
proposta a respeito do zoneamento e mudanças na subvenção do seguro rural. Desta forma, ficou estabelecido
que o Grupo contará com a participação das Cooperativas e será coordenado pela Dra. Vera - Diretora do Polo
de Capão Bonito.O Coordenador das Câmaras,Senhor Alberto Amorim, informou que seria importante a entrega
do documento até 16 de outubro, pois assim o mesmo entrará em pauta na próxima reunião da Assessoria
Técnica desta Pasta. O presidente Senhor Nelson Montagna, colocou sobre os problemas com a tributação
diferenciada (ICMS) no Estado no produto farinha de trigo, Cristiane do Sindustrigo informou que foi
encaminhado ofício a respeito do assunto para a FIESP.

Grupo de Trabalho

3 - Situação das colheitas sob a ótica dos produtores rurais - A Cooperativa CASTROLANDA, infomou sobre
o clima e sua interferência o que acarretou uma redução entre 15 e 20 por cento na produtividade. Em agosto e
setembro tiveram grande volume chuva, o que trouxe redução na qualidade do trigo colhido, quanto aos
números, acredita-se que 80 por cento da safra já foi concluída e que 61% é do tipo 1 , 17% do tipo 2 , 8% tipo 3
e 14% fora de tipo, há expectativa de colheita entre 50 e 52 mil toneladas. Sobre a Cooperativa HOLAMBRA Senhor Junior informa que está com 97% do trigo colhido, com 3 separações do mesmo, 50% com falling
number acima de 250, 40% entre 170 e 240 e o restante abaixo de 170, informou também que não tiveram
problemas com ph. Sobre a CAPAL - Senhor Eliel, comunicou que conseguiram colheita com grande qualidade,

Cooperativas
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3 - Situação das colheitas sob a ótica dos produtores rurais - A Cooperativa CASTROLANDA, infomou sobre
o clima e sua interferência o que acarretou uma redução entre 15 e 20 por cento na produtividade. Em agosto e
setembro tiveram grande volume chuva, o que trouxe redução na qualidade do trigo colhido, quanto aos
números, acredita-se que 80 por cento da safra já foi concluída e que 61% é do tipo 1 , 17% do tipo 2 , 8% tipo 3
e 14% fora de tipo, há expectativa de colheita entre 50 e 52 mil toneladas. Sobre a Cooperativa HOLAMBRA Senhor Junior informa que está com 97% do trigo colhido, com 3 separações do mesmo, 50% com falling
number acima de 250, 40% entre 170 e 240 e o restante abaixo de 170, informou também que não tiveram
problemas com ph. Sobre a CAPAL - Senhor Eliel, comunicou que conseguiram colheita com grande qualidade,
a Cooperativa está segregando tudo, 100% de safra colhida, sendo 65 a 70 % tipo 1 com falling number acima
250. A expectativa era de 70 mil toneladas, mas atualmente acredita-se que chegue em 55 mil . Fernando da
CAPÃO BONITO - informou que o total de colheita está em 15 mil toneladas, sendo 4 mil do tipo 1 e o restante
tipo 2 com falling number entre 220 e 230. Os representantes da BUNGE e OCRIM, pontuaram que uma margem
boa de falling number para se trabalhar é entre 200 a 250 e que a segregação é essencial.

Cooperativas

4 - Panorama de mercado - F.C.STONE - Senhor Roberto Sandoli, falou sobre histórico da empresa e relatou
sobre o programa IRMP e os vários fatores de risco para auxiliar nas decisões dos clientes. Informou sobre
panorama do mapa de ciclo mundial e também sobre a Terceira safra em sequência com maior produção da
história. A CONAB trabalha com a estimativa de 7 milhões de toneladas e a redução das importações e que
talvez não cheguem a 5 milhões de tonelada. O Brasil consome o número de 800 mil toneladas mês.

F.C.STONE

5 - Tecnologia de Acompanhamento de Safras - Marcelo Silva AVANTE Topografia e Georeferenciamento Apresentação de novas tecnologias para serem utilizadas no campo, a idéia é aliar tecnologia, conhecimento e
planejamento da área.

Encaminhamentos :1. Documento a respeito das subvenções e zoneamento agrícola (até dia 16 de outubro),
para abertura de protocolo na SAA.

AVANTE

Grupo de Trabalho

Apresentações : Castrolanda, F.C. STONE e AVANTE

Reunião : Novembro 2015
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