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Foi realizada, no dia 29 de novembro, a última 
reunião de 2017 da Câmara Setorial da Cadeia 
Produtiva de Culturas de Inverno. Roberto Queiro-
ga, diretor de Relações Institucionais da ACEBRA, 
esteve presente. A reunião foi iniciada pelas deli-
berações feitas durante o encontro anterior.

Seguindo, o diretor do Departamento de Comer-
cialização e Abastecimento, José Maria dos Anjos, 
apresentou informações sobre a política de apoio à 
comercialização da safra de inverno 2016. O dire-
tor declarou que a Portaria Interministerial n.º 259 
foi divulgada e autorizou R$ 150 milhões para lei-
lões de Pepro e PEP para trigo. “Soltamos imedia-
tamente o leilão. O primeiro aviso foi liberado com 
215 mil toneladas. Fizemos algumas sondagens e 
dividimos 50% PEP, 50% Pepro. Também dividimos 
em partes iguais para o Paraná e Rio Grande do 
Sul e 15 mil toneladas em Santa Catarina”, expli-
cou. O prêmio foi liberado no dia 30/11. A opera-
ção de PEP prevê apoio à comercialização de mais 
107,5 mil t de trigo em grãos. 

Durante a apresentação e José Maria, Roberto 
Queiroga fez um questionamento sobre o certifi-
cado de classificação. “Apenas a UPF faz o certifi-
cado de classificação e é tem bastante burocracia 
e nos preocupa a demora que irá acontecer com 
a grande procura. No Pepro não precisa de certifi-
cação, só para o PEP?” José Maria respondeu que 
ambos necessitam de classificação. “O governo in-
centivou através do preço mínimo uma diferença 
entre o trigo pão e melhorador dos outros tipos. 
Então é preciso que haja a classificação para evitar 
o apoio de produto que não precisa”, explicou.

Sobre o GT de resíduos agroquímicos, o repre-
sentante da Abitrigo, Conrado Mariotti Neto, apre-
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sentou os resultados. “Foram sugeridas algumas 
propostas durante a última reunião do GT como: 
a harmonização no âmbito do Mercosul dos re-
gistros de LMR; organização de fóruns nas regiões 
produtoras; definição de um programa de monito-
ramento para a farinha de trigo, monitoramento 
dos ponto de agroquímicos na produção nacional; 
certificação; boas práticas de fabricação e criação 
de um grupo de trabalho”, elencou. 

Em relação ao registro dos agroquímicos, Rober-
to Queiroga alertou que, caso o produto não este-
ja registrado no país importador, vai valer a expor-
tação de acordo com o códex alimentarius. “Então 
vamos continuar importando trigo com defensivo 
proibido no Brasil”, disse. Segundo informações 
passadas durante a reunião, este assunto já está 
sendo debatido pela cadeia do arroz juntamente 
com o Ministério das Relações Exteriores e ficou 
sugerido que as culturas de inverno de una.

Aconteceu ainda a apresentação dos relatos dos 
participantes sobre a conjuntura do trigo na safra 
2016 e perspectivas de plantio e mercado para a 
safra 2017.


