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1 . Leitura e aprovação da ata anterior
2. Perspectivas da produção da safra 2015 e 2016 - Reporte das cooperativas e produtores sobre a evolução do plantio
3. Micotoxinas A
4. Panorama global do mercado de trigo
5. Revisão do zoneamento
6.Outros Assuntos
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ASSUNTOS TRATADOS:
1. Aprovação ata anterior - Foi feita leitura e aprovação da ata anterior e a mesma foi aprovada.

2. Zoneamento Agrícola - O Secretário tem a intenção de pleitear a revisão do zoneamento e que os mesmos
retornem aos cuidados de seus respectivos estados. Desta forma decidiu que a montagem de grupo com
representantes das entidades CAPAL,CASTROLANDA,COOPERATIVA HOLAMBRA,CAPÃO BONITO e
POLO APTA DE CAPÃO BONITO, que elaborarão proposta para fundamentar o pedido de revisão do
zoneamento, os representantes informarão os nomes posteriormente.

3. Perspectivas de safra 2015 e 2016 - Reporte das Cooperativas e produtores - Sob a ótica da indústria
ficou estimado em torno de 300 mil toneladas, o Instituto de Economia Agrícola informa o número em torno de
257.750 toneladas. A Cooperativa de Capão Bonito confirma que houve o aumento de dez por cento com
condições fitossanitárias excelentes. Os mesmos informam boa expectativa 3500 kilos por ha. Capal informa que
houve redução de 10 por cento e plantio em 23 mil hectares. Safra Sul prevê que 2015 e 2016 a área de plantio
fique estável no estado. Cooperativa de Holambra informa queda referente ao ano passado por volta de 20 por
cento,tem previsão de inverno mais chuvoso o que preocupa bastante(giberela e o DOM).

3. Micotoxinas - O Senhor Hector Abel, pesquisador do ITAL, fez apresentação a respeito
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3. Micotoxinas - O Senhor Hector Abel, pesquisador do ITAL, fez apresentação a respeito

4. Panorama Global de Mercado - O Senhor Pedro da Gavilon apresentou sobre projeção de safra, El nino,
análise de exportações, câmbio. Houve pequena evolução na produção mundial, mas muito mais nos países
importadores. O Brasil teve importaçao de 6 a 7 milhões de toneladas. Ano de alta produção de trigo isso indica
preço mais deprimido. Outro índice importante estoque de passagem pelo consumo, se houver parada de
produção teríamos ainda um estoque de 28 por cento. Os países importadores vem produzindo cada vez mais,
ficando assim menos dependente dos países exportadores.Hoje o trigo russo é o mais barato do mundo, seu frete
marítimo fica baixo em razão da proximidade dos grandes importadores. O presidente informa que a CONAB,
trabalha com os seguintes números : Paraguai (um milhão e seiscentos mil), Uruguai(um milhão e quatrocentos
mil), Brasil (seis milhões), Argentina (treze milhões), Total Mercolus 18.500.000, de toneladas sobrando.
5. Outros Assuntos - Nelson informa que representou o Sindicato em Brasília e foi determinada a criação da
Câmara Setorial de Trigo no Paraná. O tema micotoxinas será assunto trabalhado com frequência neste fórum
.Nelson relatou dificuldades com o PEP, houveram problemas para a cessão do estímulo, mas por falta de
técnicos o mesmo não foi feito. Eliel da CAPAL, vem fazendo um trabalho com seus cooperados com relação ao
seguro rural e sua adesão, informa que do ano passado pra cá houveram mudanças na subvenção estadual, a
nova política do Governo Estadual está restrita , e impondo limites restringindo assim a sua contratação. A
Cooperativa sugere um trabalho entre os produtores para pleitear esta subvenção, o senhor Amorim coloca que
seria de grande valia a elaboração de uma proposta sugerindo a subvenção. Este tema será tratado no mesmo
grupo que trabalhará a respeito de Zoneamento Agrícola
Apresentações / Documentos : Apresentação Micotoxinas,Panorama global de mercado,Perspectiva da
produção(Cooperativa de Holambra).
Próxima reunião : Setembro de 2015
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