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Versão Preliminar da Ata da Reunião da Câmara Setor ial de Trigo 
 
 

Informações Gerais  

Data: 12/03/2014  Horário  14h00 Local: Auditório – SAA - SP  

Participantes:   
Adriano Campos (Sindustrigo);Alexandre Campos (Ceagesp);Carlos Bueno (IEA/SAA);Cintia 

Maluf (Codeagro);Claudemir Toschi( BUNGE Alimentos); Cristina Alves (Sindustrigo); Cristiane R. 
Gomes Ruffi ( ITAL);Fernando Luiz Izzo (Belarina Alimentos);Francisco Netto (CEAGESP) ;Fernando 
Nascimento (CACB); Fernando Penteado (FEAP/SAA);Fernando Ribeiro (Anaconda); Helio Gomes 
(Moinho Guagumirim); Jaciara Bertasi (Codeagro) José Antonio Piedade (DSMM/CATI/SAA); José 
Roberto da Silva (IEA/SAA); Luiz Carlos (Coop. Capão Bonito); Mauricio Ghiraldelli (Correcta); Nelson 
Montagna (Presidente da Câmara Setorial/Sindustrigo); Nicolau Arcaro (IBGE); Ricardo Motta ( 
Correcta);Rui Gonçalves (SINDIPAN); Rui Zanardi (OCRIM);Thais Rosa (Codeagro).   

  

Pauta 

1- Abertura  da reunião  e aprovação da ata ;  
 

2- Estimativa de Oferta de Trigo no Estado de São Paul o em 2014;  
 

3- Diagnóstico da Oferta de Sementes de Trigo;  
 

4- Demanda da Safra 2014/2015 no Estado de São Paulo;  
 

5- Outros assuntos. 
 

 

Realizou-se no dia 12 de março de 2014, a 11ª Reunião na Câmara Setorial de Trigo que ocorreu 

na nova sede da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, no Centro de São Paulo, contou com 23 

participantes. Sr. Nelson Montagna abriu a reunião em seguida passou a palavra a Sra. Cintia Maluf, que 

discorreu brevemente sobre a reunião anterior e esclareceu sobre a imposssibilidade de realizar o encontro 

na cidade de Itapetininga, onde será feita a próxima reunião da Câmara. Posteriormente foi feita leitura e 

aprovação da ata. 

Em seguida, o Presidente fez considerações a respeito do pleito para revisão do Zoneamento 

Agrícola de Risco Climático do Trigo no Estado de São Paulo,instituído pelo Ministério da 

Agricultura,Pecuária e Abastecimento, para o qual foram apontadas falhas no período de plantio, causando 

impedimento na contratação do seguro rural.O Sr. Fernando Penteado(Diretor Executivo do Fundo de 

Expansão do Agronegócio - FEAP- SAA) , complementou informando que as seguradoras baseiam-se 

exclusivamente nos períodos indicados no Zoneamento elaborado pela EMBRAPA. Aproveitou para 

comunicar que estuda-se o estabelecimento de normas para condicionar o crédito ao seguro rural. 

 

 



Brevemente, o Pesquisador do Instituto de Economia Agrícola Carlos Bueno, apresentou a todos a 

previsão e estimativa da safra 2013/2014, com base em dados subjetivos (ANEXO 1). Os membros 

presentes validaram os dados.Discorrendo sobre o mesmo tema, o Sr. Nicolau Arcaro, Pesquisador do 

IBGE, apresentou  as metodologias de levantamento da produção. 

Foram apontadas divergências com relação aos dados do IEA, em função dos períodos de coleta e 

fontes. Foi anunciada a realização do Censo Agropecuário do IBGE no ano de 2016. 

O Sr. José Antônio Piedade do Departamento de Sementes, Mudas e Matrizes(DSMM/CATI),fez 

breve histórico do plantio sobre o trigo no estado, apontando São Paulo como um grande importador de 

sementes. Estima para safra do ano que vem, o plantio de 50.000 mil sacas.Os participantes questionaram, 

sobre as variedades e debateram sobre a escassez da oferta de sementes no estado. 

O Sr. Luis Carlos da Cooperativa Agrícola de Capão Bonito,apontou para a importância de 

selecionar as variedades de trigo a serem utilizadas. Dando continuidade, o Presidente expôs os dados de 

moagem do estado, as perdas e lamenta a respeito da falta de qualidade do trigo produzido. Os 

participantes justificam a baixa qualidade do produto em razão das condições climáticas no período(chuvas 

em excesso e geadas). A reunião segue com o Sr. Nelson Montagna expondo sobre as expectativas 

mercadológicas e a justificativa da precificação que se origina no mercado internacional e não na indústria. 

Dando continuidade, o Presidente expôs os dados de moagem do estado, 130.000 toneladas de 

trigo paulista.Foi apresentado um cenário positivio do mercado, acreditando-se ser um bom ano para o 

setor. 

Foi proposto, realizar um Dia de Indústria para que os produtores tenham acesso aos clientes do 

moinho,sobre as expectativas e exigências da qualidade do trigo. 

A pesquisadora Cristiane Ruffi do ITAL,foi convidada a apresentar o Instituto e o projeto 

CHOCOTEC (Anexo 3),no qual são realizadas análises de trigo. 

Finalmente ficaram definidas pautas a serem tratadas na próxima reunião:zoneamento do 

Estado;Um dia de Indústria;Variedades das sementes de trigo e uma forma de fomento a produção de 

sementes no Estado de São Paulo.A próxima reunião será realizada na segunda quinzena de maio , na 

EDR de Itapetininga. O Presidente da Câmara Setorial de Trigo agradeceu as apresentações, a presença 

de todos e nada mais havendo a tratar, finalizou a reunião. 

Eu, Thais Carmo Mendes da Rosa, Executivo Público, lavrei a presente ata, a qual vai assinada pelo 

Presidente e pela Secretária Geral das Câmaras Setoriais. 

 

 
Nelson Montagna 

Presidente  
Câmara Setorial de Trigo 

 
 

Cintia Maluf 
  Secretária Geral das Câmaras Setoriais 

 

 

 
 


