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Ata da Reunião da Câmara Setorial de Trigo 
 

 

Informações Gerais  

Data: 11/11/2014  Horário 09h00 Local: Polo APTA – Capão Bonito-SP  

Participantes:  
Jairo Elieser da Silva(PRDTA-Sudoeste Paulista);Fernando M. 

Ribeiro(ANACONDA);Nelson Montagna(ANACONDA);Claudemir Toschi(BUNGE);José Gilmar C. 
de Oliveira(SAFRA SUL);Deodato Matias Junior(BIOTRIGO);Maurício Ghiraldelli(CORRECTA); 
Rui Zanardi(OCRIM); Eliel M. Leandro (CAPAL); Airton L. Pasinatto(CAPAL);Frederik 
Wolters(CASTROLANDA);Márcio Copacheski(CASTROLANDA);Leonardo Gomes M. 
César(FAZENDA CATINGUEIRA);Rodrigo T. Namur(CASTROLANDA);Amadeo San 
Marzano(OCRIM);Luiz Moulatlet(AGROP. JATIBUCA);Carlos Fernandes(IAC/SAA);Franklin Vieira 
(CEAGESP);Janaína Lera(BUNGE);Lucas(BUNGE);Roberto Nakashima(CEAGESP);Fernando 
Nascimento(CACB);Luiz William Soares(CACB);José Antônio Piedade(DSMM/CATI);Fábio 
Vieira(APTA/CB);J. Reinaldo(CASTROLANDA);Almerindo Vidilli(Coop. Holambra);Pascal 
Beaujao(Agrícola e Pecuária);Florian Schudt(UTEVA Agropecuária);Vera Paes (APTA/PRDTA 
Sudoeste);Lucas Esposito;Heron(CAPAL);Cristina Alves(SINDUSTRIGO);Thaís 
Murbach(SINDUSTRIGO);Luiz Carlos Mariotto(CACB);José Roberto(IEA/SAA);Rodinei 
(CASTROLANDA);Cintia Maluf(SAA). 

  

Pauta 

1- Abertura e aprovação da ata da reunião anterior; 
 

2- Estimativa de oferta de sementes; 
 

3- Pesquisas destinadas a Triticultura; 
 

4- Conjuntura da Triticultura Paulista; 
 

5- Outros Assuntos. 
 

 

Ocorreu no dia 11 de novembro de 2014, reunião da Câmara Setorial de Trigo.O Sr. Nelson 

Montagna efetuou a leitura da ata anterior e a mesma foi aprovada. 

Houve a manifestação dos presentes relatando sobre o Dia da Indústria, evento bem recebido pelo 

setor e a sugestão é que o mesmo deva ocorrer anualmente. É de suma importância para o produtor ter a 

percepção dos processos industriais e das exigências estipuladas pelo mercado. 

Sobre o Zoneamento Agrícola, o Presidente informou que o processo continua  junto a Embrapa. 

O Presidente ressaltou que o trabalho alinhado no ano de 2014, foi de grande produtividade, pois 

trouxe diálogo e apresentação das dificuldades enfrentadas na cadeia produtiva. 

A possibilidade de diminuição das variedades de trigo foi tema de ampla discussão entre os 

participantes e que o setor deva continuar estas discussões a fim de encontrar um trigo que seja equilibrado 

para produtor quanto à produção por hectare e que não seja tão suscetível a doenças e questões climáticas, 



trazendo mais estabilidade na moagem e qualidade no produto final. 

As Cooperativas Castrolanda e Capal apresentaram seu percentual de plantio para a próxima safra 

(2015), mostrando uma diminuição de 10% no plantio de Quartzo, mas mesmo com a diminuição do plantio 

será a variedade mais plantada dentro do estado de São Paulo, já a Cooperativa Capão Bonito informa que 

aumentará o plantio desta variedade na próxima safra. 

As cooperativas presentes na reunião confirmaram que manterão suas áreas de plantio para a 

próxima safra e que a expectativa de colheita para a safra de 2014 é de 300 mil toneladas. 

Encerrando, o Senhor Eduardo Gradiz, da Nidera apresentou a análise conjuntural de mercado a 

nível nacional e internacional. 

Não havendo nada mais a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião 

agendando a próxima para Fevereiro de 2015. 

 

 
Nelson Montagna 

Presidente  
Câmara Setorial de Trigo 

 
 

Thais Carmo Mendes da Rosa 

  Executivo Público 

 

 

 

 


