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O presidente da ACERGS, Vicente Barbiero, esteve reunido no dia 16 de janeiro, juntamente com 
outros representantes da cadeia, com o secretário de Políticas Agrícolas (SPA), Neri Geller. Também 
esteve presente à reunião o diretor do Departamento de Comercialização e Abastecimento, José 
Maria dos Anjos. 

O objetivo do encontro foi tratar sobre o atual panorama da cadeia do trigo. Neri Geller  explicou 
que a reunião foi convocada para que o MAPA pudesse ouvir o setor e o que pode ser feito dentro 
dos parâmetros legais. “Realmente a situação é complicada Nós da política agrícola precisamos 
criar alternativas para criar situações de consumo”, disse. Paulo Magno, representante da Conab, 
iniciou a reunião afirmando que “as outras vezes anteriores que nós nos reunimos foi para falar de 
falta de produto e agora e estamos em uma situação de abundância de trigo”. 

Sobre usar a exportação como alternativa, Vicente Barbiero declarou que a despesa é muito alta. 
“O frete é o fator que nos impede de exportar. Temos um documento com todos os dados sobre as 
despesas decorrentes da exportação e queremos apresentar ao Ministério”, informou. Barbiero ain-
da explicou ao secretário o não interesse pelo Pepro. “O grande problema é o acesso ao mecanis-
mo. Eu enviei dois pedidos para a Conab de um item do edital, no qual os cerealistas não podem 
comprar das suas unidades quando elas já transferiram o produto.” Sobre esse item, Geller explicou 
que isso ocorre para evitar fraudes, mas o pedido será avaliado.

Vicente Barbiero informou que está acontecendo uma redução drástica no plantio de trigo do Rio 
Grande do Sul. “Esse ano não foram nem 900 mil hectares e a tendência é diminuir para 500 mil 
hectares. Barbiero ainda entregou um ofício ao secretário com algumas demandas do trigo no Rio 
Grande do Sul. “É algo para ser pensado para o ano que vem. As dificuldades que o estado sofre 
quando colhe bem é maior que quando não.” 

Newsletter nº 266/2017 – Ano 8   Data: 18/01/2017


