
Diante de um público de mais de 300 pessoas, entre 
produtores, lideranças do agronegócio, políticos, 
executivos do Governo e imprensa, João Carlos 
Jacobsen Rodrigues, presidente da Abrapa no biênio 
2006/08, transmitiu para o então vice-presidente, 
Haroldo Rodrigues da Cunha, o cargo máximo da 
entidade, a presidência. A cerimônia de posse foi 
realizada no último dia 7 de maio, no Centro de 
Convenções Brasil 21, em Brasília.
Aos 41 anos de idade, Haroldo Cunha tem uma 
carreira marcada pela liderança na cotonicultura. Foi 
presidente da Associação Goiana dos Produtores de 
Algodão (Agopa) por dois mandatos, de 2004 a 2008, 
vice-presidente da Abrapa no último biênio, é membro 
da Comissão Nacional de Fibras e Oleaginosas da CNA 
e representante da mesma na Câmara Setorial da 
Cadeia Produtiva do Algodão.

Em seu discurso, Jacobsen enfatizou a capacidade e 
comprometimento do novo presidente para o cargo.  
“Haroldo está pronto para esta missão. Ele reúne 
todas as condições de assumir a Abrapa e fazer um 
grande mandato. Seu comprometimento e capacidade 
de doação para a causa do algodão brasileiro são 
imensos”, disse Jacobsen.
“Este é, sem dúvida, o momento máximo na minha 
carreira, no qual me é dada a responsabilidade de 
ser o porta-voz deste segmento tão importante da 
economia, que é a cotonicultura. Tenho consciência do 
quanto é grande esta tarefa e dedicarei o meu melhor 
a cumpri-la, atendendo às expectativas daqueles que a 
delegaram para mim. Agradeço especialmente a João 
Carlos pela parceria e pelo seu exemplo de dedicação 
nestes últimos anos”, retribuiu o novo presidente.
Fortalecer a imagem e dar maior visibilidade à fibra 
brasileira no mercado internacional foram destaques 
da fala de Haroldo da Cunha durante o evento. 
“Vamos dar continuidade e avançar nas ações de 
marketing internacional. A qualidade é um diferencial 
do nosso algodão e precisamos ser remunerados por 
isso. Porém há muitos mercados ainda por explorar 
e precisamos deixar a nossa marca em todos eles”, 
afirmou Cunha.
Ao final da cerimônia, cada participante ganhou uma 
camisa pólo confeccionada com algodão colorido. 
O algodão colorido é uma inovação brasileira 
desenvolvida pela Embrapa. Ele se tornou uma 
alternativa econômica viável para aproximadamente 50 
pequenos produtores da Paraíba e vem conquistando 
a admiração de brasileiros, turistas e de grandes 
compradores mundiais. 
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Evitar o colapso da cotonicultura brasileira foi desafio da gestão

Encontrar mecanimos para sanar o descompasso 

entre a remuneração do cotonicultor e os custos da 

produção de algodão foi um dos maiores desafios da 

Abrapa no biênio passado. Por isso, trabalhar com 

o Governo pela criação de um instrumento capaz 

de garantir a remuneração mínima para manter 

o produtor em atividade e alertar o Poder Público 

e a sociedade civil sobre a importância das novas 

tecnologias para aumentar a produtividade nas 

lavouras foram batalhas constantes da entidade. 

Some-se a isso os investimentos em marketing 

nacional e internacional. 

Esses são alguns dos pontos destacados pelo ex-

presidente João Carlos Jacobsen ao fazer um ba-

lanço da sua gestão à frente da Abrapa. “O grande 

paradoxo que vivemos neste período foi ver, de um 

lado, os preços começado a se recuperar no merca-

do internacional e, do outro, o dólar despencando, 

diluindo qualquer possibilidade de remuneração do 

produtor”, relembra. 

“Na conta que o cotonicultor tem de pagar estão 

inclusos a falta de estradas, ferrovias e portos e 

todas outras variáveis do ‘custo Brasil’, a valorização 

insustentável da moeda brasileira e o atraso de mais 

de uma década de acesso aos transgênicos. E tudo 

isso, mais a manutenção dos 160 mil 

empregos que geramos é, em boa parte, 

responsabilidade do Estado. Dialogamos e 

o Governo deu mostras de que entendeu 

as razões dos representantes deste 

segmento. Prova disso é o Pepro”, afirma 

Jacobsen, lembrando que foram inúmeras 

horas de trabalho intenso nos ministérios 

da Fazenda e da Agricultura, além da 

Câmara e do Senado, para garantir a 

comercialização de 60% da safra através 

dos leilões da Conab. Mesmo com o 

Pepro, Jacobsen estima uma retração da 

área de algodão na ordem de 20% para 

a próxima safra.

Marketing e tecnologia

No que tange aos transgênicos, o ex-presidente 

é mais otimista. “Avançamos muito nos últimos 

anos. Comemoramos, após muita luta, a redução 

do quórum para votações da Comissão Nacional 

de Biotecnologia (CTNBio), que  desburocratizará 

o processo de liberações comerciais. Participamos 

ativamente da realização da grande audiência 

pública no Senado no ano passado, e tudo indica 

que as liberações agora serão mais ágeis”.

As missões internacionais de marketing também 

são citadas por Jacobsen quando perguntado sobre 

as grandes bandeiras da sua gestão.  Comitivas 

lideradas pela Abrapa, com produtores de todos os 

estados, marcaram presença nos mais importantes 

eventos da cotonicultura mundial, como o Jantar 

Anual de Liverpool, a Conferência Internacional 

da China e ainda uma grande missão à Índia, para 

testemunhar o caso de sucesso do país com a adoção 

dos transgênicos. As conquistas da gestão listam 

ainda a reativação do Conselho de Ética, a mudança 

para o novo prédio da CNA, dentre outras.

 “Não é uma luta acabada. Ainda há muito por fazer 

e desejo sucesso aos executivos que hoje assumem 

esta responsabilidade”, conclui Jacobsen.

João Carlos Jacobsen fala sobre 
os principais desafios de sua gestão.
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Foi-se o primeiro quarto do ano, quando mal 

nos acostumávamos com a entrada de mais um 

exercício. Porém, para a Abrapa e grande parte 

das associações regionais, um novo início se 

aproxima, ou já começou, com as eleições que 

definem os novos conselhos diretores. É tempo 

de balanço e de novas metas. De traçar novos 

caminhos, sem perder de vista os passos que 

já foram dados e, um a um, definem os novos 

rumos da cotonicultura brasileira.

Para marcar este período tão importante para o 

agronegócio algodão, preparamos para você uma 

edição especial do Jornal da Abrapa, com detalhes 

sobre as eleições e as posses dos novos dirigentes 

nos âmbitos nacional e estadual. 

O Jornal da Abrapa nº 100 é uma edição 

comemorativa e especial  que traz um balanço 

sobre o último biênio e as grande bandeiras que 

o caracterizaram. O avanço nas discussões sobre 

os transgênicos, as conquistas na comercialização 

com garantia de preço mínimo, o trabalho de 
representação do algodão brasileiro no mercado 
externo, dentre muitas outras frentes de batalha, 
são bons exemplos.
Também nesta edição, você conhecerá as metas 
do produtor Haroldo Rodrigues da Cunha que, 
em Goiás, entrega a responsabilidade de presidir 
a Agopa para Marcelo Jony Swart e, em Brasília, 
deixa a vice-presidência da Abrapa para assumir o 
cargo de presidente da entidade.
Produzimos, ainda nesta edição comemorativa, 
um presente especial: a história de uma simples 
toalha, desde a semente até a indústria. Contada 
de maneira ao mesmo tempo técnica e saborosa, 
esse passo a passo da transformação da semente 
em tecido, mostra nas entrelinhas, a força deste 
agronegócio que reúne tantas pessoas ao longo da 
sua cadeia produtiva. No verso dessa história você 
encontra um mapa do algodão no país.
Esperamos que você goste. Boa leitura a todos e 

boa sorte aos novos dirigentes!

A reunião marcada para o dia 28 de abril foi 
decisiva para Associação Baiana dos Produtores de 
Algodão (Abapa). Novos rumos para os próximos 
dois anos foram traçados e à frente dessa 
caminhada estão João Carlos Jacobsen Rodrigues 
como presidente da associação, Isabel Cunha e 
Sérgio Pitt como vice-presidentes. A cerimônia de 
posse deve acontecer em agosto.
Para o atual presidente da Abapa, Walter Horita, 
que há dois mandatos ocupa a função, a cada 
biênio consolidam-se conquistas e novos avanços 
são galgados. “Há nove anos, escrevemos uma nova 
página da cotonicultura da Bahia. Reaprendemos 
a plantar algodão, começando do zero, em uma 
nova área, a do cerrado, e sobre novas bases, as 
da profissionalização e da tecnologia. Essa história 
entremeia-se com a história da Abapa, cuja criação 
ilustra a união e o aprimoramento constante do 
produtor do cerrado baiano”, afirma Horita.
Walter Horita lembra que vários dos membros 
atuais permaneceram na chapa do biênio 
2008/10, graças à competência e ao empenho, 
demonstrados ao longo dos últimos anos, que os 
credencia a continuar no Conselho Diretor.  Quanto 

à escolha de João Carlos Jacobsen Rodrigues, que 
deixa a presidência da Abrapa e assume a Abapa, 
Horita comenta que é um nome de peso e de 
grande aceitação entre os associados.
A escolha do nome do Jacobsen para presidir a 
Associação no próximo biênio traduz o desejo da 
maioria e tenho certeza de que ele não poupará 
esforços para fazer pelo algodão baiano o que tão 
bem fez pelo algodão brasileiro. Somos o segun-
do estado em produção e nos tornamos reconhe-
cidos no mundo 
pela qualidade 
da nossa fibra. 
A nova diretoria, 
sem dúvida, terá 
como meta pre-
servar e ampliar a 
credibilidade do 
algodão baiano 
diante dos merca-
dos consumido-
res já fidelizados 
e a conquistar.

Reunião definiu a chapa e a data da posse 
da nova diretoria da Abapa

Walter Horita passa 
o bastão para 

João Carlos Jacobsen.
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Demonstrar que o algodão ainda é viável no Paraná, 
fomentando os meios para isso, tem sido a mais cons-
tante tarefa para a Associação de Cotonicultores do 
Paraná (Acopar) desde que foi criada, há cerca de seis 
anos. E, de acordo com a direção, esta vai ser a batalha 
cotidiana da Acopar pelos próximos dois anos, com o 
novo mandato que mantém à frente da associação o 
atual presidente, Almir Montecelli.
Este esforço da Acopar e das cooperativas associadas 
pela permanência da atividade na região, segundo 
Montecelli, se justifica pela imensa virada que a coto-
nicultura paranaense testemunhou a partir do início 
da década de 90. “A atividade sofreu duros golpes, 
ano a ano, desde o ataque do bicudo até a decisão 
do presidente Fernando Collor de Mello que, ao abrir 
os portos para a importação, facilitou a entrada do 
produto estrangeiro, prejudicando o produtor nacio-
nal. “Contribuíram também as questões de preço e a 
conseqüente concorrência de outros produtos”, lem-
bra o presidente. A sucessão de problemas enfren-

Continuidade de gestão no Paraná

tados resultou na drás-
tica diminuição da área 
ocupada pelo algodão 
no estado, que saiu de 
700 mil hectares, para 
os atuais sete mil.
Contra todas as dificul-
dades passadas e atuais, 
afirma Montecelli, a co-
tonicultura paranaense 
encontrou o seu eixo. 
“A união foi a chave 
para isto. Com o mo-
delo de cooperativismo 
que já é uma tradição no Paraná, os produtores de 
algodão daqui têm conseguido se manter e progredir 
na atividade”, conta o presidente, dando como exem-
plo o projeto de integração da cotonicultura no estado 
promovido pela Cooperativa Central de Algodão do 
Paraná (Coceal). 

Almir Montecelli: 
“Trabalhamos pela 

viabilidade da 
cotonicultura paranaense”.

No último dia 26 de 
março, o Conselho 
de Representantes 
da Agopa reuniu-se 
para definir o novo 
corpo de executivos 
que estará à frente 
da entidade pelos 
próximos dois anos. 
A chapa única foi 
apresentada, ten-
do nos cargos de 
presidente e vice-
presidente, Marcelo 
Jony Swart e Ronaldo 
Macedo Limberte, respectivamente. No mesmo dia, 
antes da reunião do Conselho, um encontro com 
produtores associados foi realizado, no qual se apre-
sentou um panorama da safra atual em Goiás. 
Swart e os 22 demais integrantes do novo 
Conselho da Agopa forram empossados em 
uma cerimônia realizada no dia 24 de abril, no 
espaço de eventos Maison Florency, em Goiânia. 
Imprensa, produtores e autoridades do Governo 
goiano participaram do evento.

Agopa elege nova Diretoria

Swart é o novo 
presidente da Agopa.

Veja na tabela abaixo a íntegra da chapa eleita na Agopa 



5

A Associação Maranhense 

dos Produtores de Algodão 

(Amapa) foi criada há ape-

nas dois anos, quando houve 

a introdução da cultura no 

estado. Eleições para nova 

chapa estão previstas apenas 

para outubro e, até lá, um dos 

maiores desafios é mesmo 

aprender a plantar algodão 

no Maranhão, estado sem 

nenhuma referência anterior 

em relação à cotonicultura.

“Estamos buscando as varie-

dades mais adaptadas, checando a real temporada de 

plantio e colheita, enfim, partindo do zero”, conta o 

presidente da Amapa, Arlindo Moura. Nesta safra, o 

plantio no Maranhão ocorreu em 15 de dezembro, 

Eleições serão apenas em outubro

com previsão de colheita para 

junho. A expectativa do pre-

sidente é de crescimento de 

área nos próximos anos. Hoje 

o estado já tem 12 mil hec-

tares plantados e tem obtido 

bons resultados em produti-

vidade e, principalmente, em 

qualidade da fibra. 

“Nosso objetivo daqui para 

frente é continuar trabalhan-

do juntos e em total sintonia 

com a Abrapa para buscar a 

sustentabilidade da cultura 

no país”, afirma Moura.

Ao contrário da maioria das demais associações esta-

duais, a Amapa, até o momento, tem somente empre-

sas como associados. São sete ao todo.

Arlindo Moura, presidente da Amapa, 
“Estamos aprendendo 

a plantar algodão no Maranhão”

Reverter quadro de redução de área é prioridade na Amipa

Pelo quarto biênio con-
secutivo, a Associação 
Mineira de Produtores de 
Algodão (Amipa) será pre-
sidida por Inácio Carlos 
Urban. A eleição foi reali-
zada no último dia 18 de 
março, mas a posse trans-
correu sem cerimônia. 
“Teremos continuidade 
na presidência e na maior 
parte dos cargos do Con-
selho. Assim, a cerimônia 
seria apenas uma formali-
dade”, explica Urban.
De acordo com o presidente, 

a prioridade da Amipa hoje é ajudar a criar condições 
para reverter o quadro de redução de área verificado 
nas lavouras mineiras de algodão. A área, que dois 
anos atrás era de 50 mil hectares, atualmente está em 
21 mil hectares. Essa situação, segundo o presidente, 

é resultado dos preços mais interessantes de outras 
commodities agrícolas e dos altos custos de produção 
do algodão. 
“O caminho para mudar este quadro passa pela 
diminuição dos custos dentro da porteira e pelo 
aumento da produtividade. Neste último ponto, a 
disponibilidade de mais eventos transgênicos liberados 
seria fundamental, pois contribuiria para diminuir o 
custo com o combate de pragas e doenças, assim como 
para aumentar o rendimento no campo”, argumenta.
Minas Gerais é um considerável consumidor de 
algodão. São 150 mil toneladas/ ano para alimentar 
a indústria têxtil do estado, que é um grande pólo 
nacional de moda. Entretanto, a produção estadual 
dá conta de apenas 50 mil toneladas/ ano. “É um 
déficit enorme que tem de ser suprido com algodão 
de outros estados e até de outros países”, lamenta o 
produtor. A cotonicultura mineira é desenvolvida por 
pequenos produtores e hoje ocupa o quinto lugar no 
ranking brasileiro de produção de algodão. “Se não 
fosse o Pepro, não haveria mais algodão em Minas. 
Essa situação precisa mudar”, conclui Inácio Urban.

Urban explica que o 
déficit no consumo de 
MG tem sido suprido 

com algodão de outros 
estados e países
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Ampa realiza AGO para definir a sucessão

Em Assembléia Geral Ordinária, 
(AGO) foram definidos os mem-
bros da nova dieretoria da Ampa 
para o biênio 2008/10. A reunião 
foi realizada na primeira semana 
de maio e elegeu Gilson Ferrúcio 
Pinesso para presidir a associação. 
Na assembléia também foi traçado 
o plano de trabalho da Ampa para 
2008/2009.
Constituída por 24 membros, a 
diretoria da Ampa não traz altera-
ções substanciais na sua estrutura, 
que contempla, além dos conse-
lhos de Administração, Consultivo 
e Fiscal, as comissões permanentes e temporárias. 
O objetivo das comissões é trabalhar de forma 
aprofundada nas principais demandas do setor. 
As comissões permanentes focalizam Comercia-
lização, Marketing, Beneficiamento e qualidade, 

Pesquisa e biotecnologia, Biocom-
bustíveis, Relações do Trabalho, 
além de Crédito e renda.
“São grupos de trabalho com aten-
ção dedicada a esses temas, mas 
com flexibilidade para agregar, por 
afinidade de natureza de assun-
tos ou sinergia, outras demandas, 
como é o caso de Logística, que faz 
parte da Comissão de Comércio”, 
exemplifica o presidente da Ampa, 
Sérgio De Marco.
A Ampa é a mais antiga das asso-
ciações estaduais de algodão lide-
radas pela Abrapa e, nos próximos 

dois anos, deverá se concentrar na consolidação 
das conquistas obtidas ao longo de sua história, 
dentre elas o Instituto Algodão Social, e no avanço 
em outras frentes de trabalho em prol do desen-
volvimento da cotonicultura mato-grossense.

“A estrutura de comissões 
deverá permanecer, 

com os ajustes necessários”

Schlatter assume mais um mandato na Ampasul

Reeleição do presidente Walter Schlatter e manutenção 
de parte do corpo diretivo da Associação Sul-Mato-
Grossense dos Produtores de Algodão (Ampasul) 
marcaram a escolha da diretoria do biênio 2008/2009. 
Os nomes foram colocados para apreciação durante 
a Assembléia Geral Ordinária (AGO), realizada no dia 
10 de dezembro de 2007. Na ocasião, também foram 
discutidas as metas da entidade para este ano. A 
cerimônia de posse aconteceu no dia 2 de janeiro.
Entre as iniciativas e metas prioritárias da gestão para 

o biênio, estão a me-
lhoria do controle do 
bicudo do algodoeiro, 
através de um pool
de compras de arma-
dilhas e feromônios, 
e da implantacão do 
método proposto no 
Consórcio por 100% 
dos produtores, além 
de reforço no sistema 
de comunicação en-
tre os laboratórios e 
as algodoeiras, para 
garantir mais agilida-

de nos resultados. A meta da Ampasul é alcançar o 
volume de 250 mil amostras padronizadas e infor-
matizar o sistema de lançamento de resultados de 
análises, conferência de embarque e fornecimento 
de resultados. Uma parceria está sendo captada para 
permitir a implantação da 2ª máquina de HVI, au-
mentando dessa forma a capacidade de análise do 
laboratório para 300 mil amostras. 
A estratégia traçada para o marketing da 
Ampasul inclui, dentre outros, anúncios em mídias 
especializadas, o início da certificação da Unifibra, 
e a produção do livro “Algodão dos Chapadões”. A 
Ampasul vai acompanhar e dar suporte administrativo 
na Peritagem de Algodoeiras. Ainda estão previstos 
para este ano uma série de eventos dentro e fora do 
Brasil, além da realização de um Workshop Técnico, e 
da Festa do Algodão.
Confira os nomes eleitos: Presidente: Walter Schlatter, 
1° Vice-Presidente: Darci A. Boff, 2° Vice-Presidente: 
Gervásio Kamitani, 1° Secretário: Paulo Henrique 
Piaia, 2° Secretário: Sebastiaan Simon Petrus Spekken, 
1° Tesoureiro: Luis E. Loeff, 2° Tesoureiro: Darci R. 
Borgelt. No Conselho Fiscal Efetivo: João A. Chrestani, 
Rodolfo Schlatter e Luiz S. Raiter. Suplentes: Alberto 
Schlatter, Josué C. Neto e Cláudio R. Buschmann.

Schlatter traça novas metas 
para o segundo mandato.
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Appa trabalha para que algodão não desapareça de São Paulo

As eleições na Appa só acontecerão em abril de 2009. 
Até lá, a associação que tem à frente, pelo segundo 
mandato, Ronaldo Spirlandelli de Oliveira, vem 
trabalhando forte para tornar viável a permanência 
do cotonicultor na atividade. “É o nosso principal 
desafio, especialmente nas áreas de baixos Índices de 
Desenvolvimento Social, nas quais a cana-de-açúcar 
avança paulatinamente. A rentabilidade do algodão 
não tem sido bastante para fazer frente à concorrência 
de outras culturas, como a cana, a laranja e o café”, 
argumenta o presidente, que, contudo, não perde a 
esperança  de frear este processo.
“A Appa tem feito sua parte, transferindo as mais 
modernas tecnologias para o produtor através de uma 
agenda de palestras que inclui três grandes eventos 
anuais. Além disso, lutamos diariamente para fazer 
o Governo de São Paulo entender que não há como 
sustentar a atividade sem incentivo fical”, diz Spirlandelli, 
citando como exemplo de ação governamental a 
devolução do ICMS na comercialização do fio, que hoje 
já existe em outros estados. 

Concentrada nos municípios de Paranapanema e Ho-
lambra II, a área plantada com algodão em São Paulo 
passou de 29 mil hectares na safra passada, para 18 
mil hectares na atual. Franco importador do produ-
to, São Paulo consome 250 mil toneladas de pluma, 
sendo, portanto, o maior 
consumidor individual do 
país, contra uma produ-
ção de 21 mil toneladas.
“Defender a permanência 
do algodão na matriz pro-
dutiva de São Paulo é tam-
bém defender a economia 
do estado, que só pode 
ser saudável se houver di-
versidade”, conclui o pre-
sidente. Spirlandelli espera 
ver ainda neste biênio a 
liberação para comercia-
lização de novos eventos 
transgênicos como Bol-
gard II e RR.

Spirlandelli estende 
sua gestão por 

mais um mandato.

Apipa tem como meta expandir a cultura do algodão no Piauí

A Associação Piauiense dos Produtores de Algo-

dão (Apipa) foi oficialmente criada em 2007. Des-

de então, é presidida por Fábio Pereira Júnior. Ela 

reúne 6 produtores 

e só realizará elei-

ções para escolha 

da nova diretoria em 

2009. A entidade, 

em 2008, passará a 

contar com Gregory 

Sanders como dire-

tor-executivo e tem 

como meta trabalhar 

vigorosamente pelo 

desenvolvimento da 

cotonicultura nos cerrados piauienses. Desenvolvi-

mento este que já se faz notar no crescimento da 

área que na safra 2006/07 correspondia a 13.200 

ha e em 2007/08 atingiu R$ 18.400ha.

Fábio Pereira Júnior, presidente da Associação, 

lembra que o propósito maior é mostrar ao gover-

no que o algodão é viável no Piauí e que apesar 

das dificuldades enfrentadas pelos cotonicultores 

locais, produz-se pluma com características 31.3 

e 31.4, variedades nobres no mundo inteiro. Os 

produtores associados à Apipa também já se pre-

param para uma nova visão de mercado e buscar 

sustentabilidade por meio dos subprodutos. Além 

da pluma, pensam em tirar proveito do caroço do 

algodão para a produção de biodiesel e de óleo. 

Fábio Pereira Jr., 
presidente da Apipa, “A 
Apipa quer mostrar ao 

governo que o algodão é 
viável no Piauí”.
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