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3. Trigo Paulista - salto de qualidade das novas variedades;
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ASSUNTOS TRATADOS:

1.A reunião da Câmara Setorial iniciou com a aprovação da ata sem considerações , alterações ou exclusões.Sr
Mauricio Guiraldelli fez uma apresentação sobre o dia nacional do Trigo, contando um pouco da sua história e
evolução , contou a todos que o trigo é o 2° grão mais produzido no mundo e 728 milhões de toneladas.Comentou
sobre o PIB e sua empregabilidade, seu consumo de 42 KG percapta no Brasil, sobre os parametros de qualidade
e um trigo de referência para o Brasil. (Folder já está disponível no site das Câmaras Setoriais e todo o
mailing).Mostrou a importância da união da cadeia produtiva e sua evolução ao longo dos anos trazendo um trigo
de qualidade para o consumidor final.
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2. Sr Eduardo Gradiz e o Sr Zak Battat falou sobre conjuntura do trigo e câmbio, sobre safra no mundo e na
América do Sul e sobre Dolár.Fez um balanço do trigo no mundo nos a nos 2016/17/18 , falou sobre importadores
e exportadores e contou que a África é o principal importador .São Paulo é um Estado superior em realção aos
outros Estados.Pontuou sobre milho safrinha e a região do Paraná sendo referência de rentabilidade e suporte.Sr
Nelson Montgna comentou sobre excesso de oferta , perda da diminuição por conta do clima, e que São Paulo só
tem a ganhar.Sr Eduardo fez uma estimativa do trigo em todos os Estados, cofco, conab e seu consumo.Falou
sobre principais destinos: Exportação Argentina, custo de plantio do Trigo.Sr Zak falou sobre previdência, redução
do PIB-Reforma governamental, otimismo em relação ao PIB e o mercado como um divisor de águas.(Palestra
disponível no site das Câmaras Setoriais).

3. Sr Alberto Amorim falou sobre FUNRURAL e o apoio da SAA e do IEA como parceiros, sendo cofco, conab,
SAA e IEA .

4. Sr Almerindo Presidente da Câmara Setorial de Amendoim, falou sobre estimativa de colheita e reporte das
cooperativas, sobre segregação e plantio, resultados agronômicos e produção mais restritivos, encrementos de
novas variedades, produtividade um pouco abaixo da meta-35 mil, comercialização.
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5 Sr José Oliveira da Castrolanda pontuou sobre o transporte do trigo , lacre e o tempo de viagem para uma
melhor qualidade, fiscalização para uma entrega de qualidade para o consumidor final.Qustionou sobre
verificação do lacre na carga, sugeriu um programa de boas práticas do produtor para que todos mapeem os
pontos e focos desse transporte, falou também sobre área plantada, produtividade, clima seco por falta de chuva,
definição das variedades do trigo, branqueador, melhorador, e os desafios, de desenvolver novos mercados,
metodologias diferenciadas de negociação, como maximizar a margem de segurança e retorno para o produtor
nas operações, pontuou como missão a qualidade a satisfação do cliente e o desenvolvimento sustentavel da
cooperativa.(Palestra disponível no site das Câmaras Setoriais).
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