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Cumprindo a agenda em Brasília, os diretores da ACEBRA participaram de duas reuniões no Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento: com o secretário de Políticas Agrícolas, Neri Geller e com o di-
retor do Departamento de Comercialização e Abastecimento, José Maria dos Anjos.

nERi gEllER - A primeira reunião, realizada no dia 22 de novembro, teve como objetivo a entrega da 
Proposta do Setor Cerealista para o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, para o secretário 
de Politicas Agrícolas, Neri Geller. Essa reunião teve também a participação do deputado federal Jerônimo 
Goergen (PP/RS). O presidente da ACEBRA, Arney Frasson, iniciou a reunião explicando que ainda existem 
algumas assimetrias entre as entidades privadas e outras do agronegócio. “Essa reivindicação é antiga e 
todo o MAPA já conhece”, anunciou.

O primeiro tema abordado foi a armazenagem. A demanda da ACEBRA é que haja o retorno de parâ-
metros financeiros competitivos para o Programa de Armazenagem – (BNDES Cerealista). “O Neri foi de 
grande importância na época em que foi criado o PSI Cerealista. Foi uma briga dura e o Neri foi um gran-
de defensor. O programa andou bem, mas no último Plano Agrícola os cerealistas ficaram praticamente 
alijados de qualquer subsidio na questão de taxa de juro”, explicou Arney. O segundo ponto apresentado 
foi a questão do trigo. “Sabemos que a qualquer momento deve sair um programa para socorrer, mas o 
preço desabou em uma velocidade que nem os moinhos esperavam e a nossa preocupação são duas: o 
PEP realmente irá acontecer e se vai ter recurso para balancear os volumes de equalização”, disse Frasson.

Neri Geller assegurou que o MAPA precisa das cerealistas porque elas são de extrema importância para 
a cadeia produtiva. “Isso não é discurso demagogo, é o que eu realmente penso e ajo para que elas sejam 
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beneficiadas”, afirmou. Sobre a questão da armazenagem, Geller explicou que quando o nosso ministro 
assumiu o cargo, o Plano Safra já havia sido anunciado e não teve como modificar. “Agora nós estamos 
a remanejar alguns recursos. O financiamento para armazenagem contemplando as cerealistas está nos 
planos”, garantiu. 

José mARiA dos AnJos – O diretor do Departamento de Comercialização e Abastecimento, José 
Maria dos Anjos recebeu os representantes da ACEBRA no dia 23 de novembro. A reunião tinha como ob-
jetivo apresentar as demandas do setor cerealista para o trigo. O presidente da ACERGS, Vicente Barbiero 
explicou ao diretor que a maior preocupação é em relação ao prêmio. “Ficamos sabendo que o PEP será 
feito, mas estamos com receio de que o prêmio seja lançado e não haja compra”, disse.

José Maria afirmou que será lançada uma portaria interministerial, assinada pelo Mapa e pelos minis-
térios da Fazenda e Planejamento, deverá ser publicada no Diário Oficial da União que permitirá o lan-
çamento de leilões de Prêmio Equalizador Pago ao Produtor Rural (Pepro) e Prêmio para Escoamento do 
Produto (PEP) para apoiar a comercialização de trigo da safra 2016/2017. “A portaria definirá os parâme-
tros e as contas que serão utilizadas para o pagamento do prêmio”, explicou.

Barbiero alertou que é preciso ter muito cuidado, pois há em alguns setores uma grande vontade de 
subir o preço mínimo. “Precisamos mudar isso. Se o preço mínimo estivesse hoje R$ 34,35, que era como 
deveria estar, não teríamos tanto problema”, disse. Vicente explicou que a colheita do Rio Grande do Sul 
foi muito boa e caso o preço não estivesse alto a comercialização seria muito melhor. Foram feitas algu-
mas contas junto com o diretor para demonstrar exatamente qual a demanda do setor. “Na Portaria estará 
esclarecida as duas contas que usaremos: uma é a diferença e a outra se basear no trigo importado. Mas 
é bom ficar avisado que não usaremos a primeira”, explicou. Com excesso de grão no mercado interna-
cional, principalmente na Argentina, a medida deve evitar que o triticultor acumule prejuízos na hora de 
vender sua produção.

O diretor questionou aos cerealistas qual seria a sugestão para a quantidade do primeiro leilão. “Para o 
Rio Grande do Sul duzentos mil já daria uma acalmada. Está todo mundo com muita ansiedade”, respon-
deu Vicente Barbiero. Para José Maria, o problema para essa quantidade está na logística e no fato de o 
Paraná precisar não poder ficar com menos quantidade.  “Acho complicado colocar um volume menor no 
Paraná porque lá a safra começou mais cedo e é maior. Acho que teríamos que colocar pelo menos meio 
a meio”, expôs.

Os cerealista saíram da reunião bastante satisfeito com o que foi conversado e o diretor ainda garantiu 
que a SPA está a disposição para resolver qualquer problema em relação aos leilões. “Se tiver qualquer 
erro ou dúvida, estamos abertos para conversar e resolver”, disse.


