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Presidente da Abrapa divulga o balanço de 2008 e as perspectivas
para este ano em coletiva em Brasília

O

para medir o produto e equivalente
presidente da Associação
a 453 gramas, que chegou a custar
Brasileira dos Produtores
US$ 0,84 em julho do ano passado,
de Algodão (Abrapa),
hoje vale US$ 0,43. No entanto, o
Haroldo Cunha, divulgou em uma
custo de produção no Brasil, segundo
coletiva de imprensa no dia 12 de
a Abrapa, é de US$ 0,64. “Existe
março, em Brasília, o balanço de
uma necessidade de se produzir a um
2008, as perspectivas para 2009
custo mais baixo, e o governo está
e ainda falou sobre o contencioso
ciente disso. É um custo que, além dos
entre o Brasil e os Estados Unidos.
insumos, também está na legislação e
Este último assunto levou-o, no dia
na infra-estrutura precária”, disse o
19 de março, a um encontro com o
presidente da associação.
cônsul geral do Brasil em Genebra,
na Suíça, Roberto Azevedo.
Estimativa
Logo no início, o presidente da
Segundo Cunha, a estimativa da
Abrapa anunciou que o setor
Abrapa para a atual safra é de 849
bateu recorde nos últimos 12 anos
Haroldo Cunha fala à imprensa, em Brasília
mil hectares plantados com algodão,
no saldo da balança comercial ao
redução de mais de 20% em relação
contabilizar que o Brasil fechou o
ano de 2008 em US$ 641,2 milhões. Além disso, houve um ao 1,07 milhão de hectares plantados na anterior. A produção
aumento de 27% no volume e de 37% no valor exportado deve cair de 1,6 milhão para 1,24 milhão de toneladas.
no ano passado na comparação com 2007, consolidando o “O produtor não está com pressa para comercializar sua
produção, porque ainda não se sabe o que pode acontecer
país como o quarto maior exportador mundial de algodão.
Além do aumento de 419,4 mil para 532,9 mil toneladas com o mercado, que está instável no momento”, finalizou.
exportadas, a indústria brasileira também importou 55,6% (Leia ping pong com o presidente da Abrapa na página 7)
menos algodão, reduzindo as compras vindas do exterior
de 96,8 mil para 54,8 mil toneladas. “Esse cenário é um
marco se comparado ao de 12 anos atrás, quando o país
era o segundo maior importador mundial de algodão”,
• Secretário Estadual de Agricultura fala
ressaltou Haroldo Cunha.
sobre o VII CBA
3
Apesar disso, a previsão para 2009 é de redução da área
• Lavouras paraguaias são visitadas
plantada e, conseqüentemente, da produção. “A partir de
4
por produtores goianos
novembro do ano passado, as exportações caíram muito. Foi
• UFMS desenvolve pesquisas sobre
um reflexo da crise”, destacou o dirigente da instituição.
doenças do algodoeiro na região de 4
Chapadão do Sul
Queda no consumo
• Presidente da Appa é eleito coordenaO consumo mundial de algodão deve cair de 26,3 milhões de
dor do Grupo Técnico de Combate ao
5
toneladas na safra 2007/2008 para 23,8 milhões de toneladas
Bicudo em São Paulo
na atual. Os estoques no início deste ciclo eram de 12,5 milhões
• Produtores vão à Ásia para mostrar
de toneladas, suficientes para abastecer todos os países por
5
a qualidade do algodão de MT
seis meses, caso não houvesse nenhuma produção. “É a maior
• Associação debate a importância
queda no consumo de algodão desde a Segunda Guerra
6
da logística para a região
Mundial”, lembrou o presidente da Abrapa, Haroldo Cunha.
6
• CNA reúne produtores do Piauí
O preço da libra de algodão, medida internacionalmente usada

N

o dia sete de abril de 1999, o cotonicultores brasileiros
comemoravam o nascimento de sua Associação. A
Abrapa (Associação Brasileiras dos Produtores de
Algodão) nascia com objetivos claros e a certeza de que a
união dos produtores seria o caminho para conquistar espaços
nos mercados nacional e mundial. Ao longo destes dez anos, a
cotonicultura brasileira passou por momentos de euforia e de
“apertos”. Câmbio, preço, redução de área plantada, OMC,
pragas foram temas que colocaram o produtor à prova. Mas
com tanta turbulência, a presença de uma entidade forte que
defendesse os interesses dos produtores foi fundamental. E a
Abrapa, mesmo jovem, mostrou maturidade para enfrentar
todos os obstáculos.
O primeiro grande desafio veio sem que a entidade tivesse
cumprido cinco anos de sua missão. Entrar na OMC contra
os subsídios americanos, que distorcem os preços do algodão
no mercado mundial, foi uma atitude arrojada dos produtores
brasileiros. Até a data em que foi tomada a decisão de abrir
um contencioso contra os Estados Unidos, todas as tentativas
haviam sido frustradas. Porém, a Abrapa, em parceria com
o Governo Federal, não se intimidou. Ganhamos o primeiro
round contra os americanos. A união dos produtores e o
excelente trabalho realizado pelos líderes que me antecederam

na presidência da nossa entidade, nos fez chegar num estágio
jamais visto pelo agronegócio brasileiro.
Ainda temos muito que lutar. Mas já fizemos o suficiente para
poder comemorar com muito orgulho e alegria. Ao longo
de 2009, a Abrapa realizará eventos comemorativos aos dez
anos de sua existência. Para dar brilho às comemorações,
convidamos todos os produtores e amigos para participar. No
dia seis de maio, realizaremos um seminário com participação
confirmada do diretor executivo do ICAC, Terry Towsend, e
do advogado do escritório Sidley Austin LLP, que defendeu
o Brasil no contencioso contra os EUA, Scott Andersen. O
prêmio Abrapa de jornalismo já está em andamento e um
suplemento especial da cotonicultura será veiculado no jornal
Valor Econômico.
Em tempos de crise é preciso conciliar informação relevante
com recursos reduzidos. Mas acreditamos que as ações
comemorativas aos dez anos da nossa entidade serão,
também, mais uma oportunidade de traçar novos caminhos.
Pois, até aqui a força dos produtores, representada por meio
de sua entidade associativa, construiu uma categoria que
enfrentou outras crises, mas nunca se deixou abater.
Haroldo Rodrigues da Cunha, presidente da Abrapa.

06/03
• Hélio Tollini, consultor da Abrapa, representou a Associação em reunião com o Ministro Carlos Mácio Cozendey. Na pauta, o contencioso
do algodão na OMC.
10/03
• O Presidente da Abrapa, Haroldo Cunha e o consultor da Associação, Dr. Hélio Tollini, reuniram-se com o coordenador geral de
contenciosos do MRE, Conselheiro Luciano Mazza de Andrade. Na pauta, o contencioso do algodão na OMC.
• O Presidente da Abrapa reuniu-se com representantes da Vetor C para discutir o processo de implantação do Programa Socioambiental
da Produção de Algodão da Abrapa.
11/03
• O Presidente da Abrapa e o grupo de Tecnologia da Associação reuniram-se com representantes da Monsanto do Brasil para discutir a
precificação da tecnologia RR.
• O Presidente da Abrapa reuniu-se com o Secretário de Políticas Agrícolas, Edilson Guimarães, para apresentar as sugestões da Abrapa
para o Plano Agrícola 2009.
12/03
• O Presidente da Abrapa recebeu a imprensa para uma coletiva, no hotel Comfort Suítes. Na pauta, um balanço da safra 2007/08, as
perspectivas para a safra 2008/09 e o posicionamento do setor em relação ao contencioso do algodão na OMC.
18/03
• Sérgio De Marco, Vice-presidente da Abrapa e Presidente da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Algodão, presidiu a reunião da
Câmara, em Brasília. Na pauta, as perspectivas para a safra 2008/09, as previsões para a safra 2009/10 e a revisão do código florestal.
19/03
• O presidente da Abrapa, Haroldo Cunha, foi recebido, em Genebra, pelo Embaixador Roberto Azevedo. Na pauta, o contencioso do
Algodão na OMC.
20 a 29/03
• O presidente da Abrapa integrou a comitiva de produtores do Mato Grosso em missão comercial à China para divulgar o algodão
brasileiro.
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Novidades no site da Abrapa

C

om o objetivo de atender melhor seus associados,
parceiros e o público em geral, a Abrapa, a partir
deste mês, passou a disponibilizar, por meio do seu
site, informações sobre os principais países produtores e
consumidores de algodão.
Estão disponíveis, na nossa página, dados como a área, a
produtividade, a produção, a exportação, a importação e o
consumo de cada país. É fácil consultar, basta acessar o site da
Abrapa (www.abrapa.com.br), clicar no link “Estatísticas” e
em seguida, na área “mapa mundo”. Logo após, basta clicar
no país desejado. Todas as informações disponibilizadas têm
como fonte dados divulgados e atualizados mensalmente

pelo Internetional Cotton Advisory Committee (ICAC).
O mesmo foi feito com os estados produtores de algodão
associados à Abrapa. Estão disponíveis informações como a
área, a produtividade, a produção, número de cooperativas
e de associados. Para isso, basta acessar o site da Abrapa
(www.abrapa.com.br), clicar no link “Estatísticas” e em
seguida, na área “mapa brasil”. Logo após, basta clicar no
estado desejado. As informações veiculadas têm como fonte
o banco de dados de Abrapa e os levantamentos mensais de
avaliação de safra divulgados pela Companhia Nacional de
Abastecimento (Conab).

Bianchini fala sobre a realização do VII CBA no Paraná

O

Paraná está aguardando
a realização do VII
Congresso Brasileiro de
Algodão, que acontecerá no mês
de setembro de 2009, em Foz do
Iguaçu, com a expectativa de que
ele aponte soluções e alternativas
para que o estado possa retomar
o plantio do algodão com uma
nova tecnologia, mais produtiva
e mais rentável. O secretário
de Estado da Agricultura e do
Valter Bianchini,
Abastecimento,
Valter Bianchini,
secretário da Agricultura e
comentou sobre a importância
do Abastecimento
da realização do VII CBA. “O
do Paraná, elogia o VII CBA
algodão tem toda uma história
no Paraná, que já chegou a ser, se não o principal, um dos
principais produtores do país. É uma cultura importante para
a pequena e média propriedade, temos um parque industrial
que utiliza muito esta matéria-prima e hoje, para atender a
demanda depende de outros mercados produtores nacionais
e estrangeiros”.
O estado já foi o maior produtor de algodão do país, com
uma produção de 1,024 milhão de toneladas na safra
1990/91 que correspondeu a cerca de 50% da produção
nacional. Atualmente, produz 8.721 toneladas, resultado da
última safra (2007/08) que corresponde a apenas 0,42% da
produção de algodão do Brasil.
Desde a década de 90, a produção caiu por vários motivos,
entre eles a disseminação de pragas, problemas de mercado
e incentivo fiscal ao plantio de algodão em outros estados. A
cultura praticamente se dizimou no Paraná, mas permaneceu
o parque industrial que continua consumindo a fibra. Para isso,
o estado passou de produtor e exportador para importador de
algodão. Daí o interesse do governo estadual em resgatar essa
cultura para que volte a ser plantada, mas numa estratégia
de diversificação da propriedade, que proporcione renda e
emprego na pequena e média propriedade rural.
Para que o algodão volte a ser plantado no estado de
forma vigorosa, o Paraná precisa vencer alguns gargalos de
tecnologia e de produção. O Instituto Agronômico do Paraná
(Iapar) e o Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural
(Emater) vêm estudando e avaliando a tecnologia do plantio
de algodão adensado, acoplada à colheita mecânica. Além
disso, os estudos envolvendo o algodão colorido e orgânico
representam mais uma alternativa aos pequenos e médios

agricultores que poderão explorar os nichos de mercado
e atender a demanda de exportação. Já existem iniciativas
nesse sentido no norte do estado, mas certamente uma
produção assistida pela pesquisa e assistência técnica, poderá
ser expandida.
Nos últimos anos, o Iapar gerou tantos resultados para a
cotonicultura que se tornou referência nacional na produção
científica da fitopatologia, contribuindo até mesmo em
âmbito internacional. Foram lançadas seis cultivares nos
últimos oito anos, atendendo desde a produção orgânica, o
pequeno agricultor até a produção mecanizada, altamente
tecnificada.
Esperamos que o conjunto de instituições como Iapar,
Emater e cooperativas possam traçar os rumos e estratégias
para a diversificação do algodão na propriedade. O objetivo
é fortalecer o sistema de produção que prevê a integração
lavoura-pecuária. No caso do algodão, o caroço do produto
pode ser transformado em torta e utilizado na ração animal
para a pecuária leiteira, o que certamente irá reduzir os custos
da atividade.
O Iapar aperfeiçoou a técnica do plantio adensando,
utilizando a colheita mecânica por meio de uma máquina
acoplada ao trator, mais simples e por isso mais barata do
que as tradicionais colheitadeiras de algodão. A colheitadeira
minimiza o uso intensivo de mão-de-obra, otimizando-a para
outras culturas cultivadas na propriedade.
Se houver adesão por parte dos agricultores às novas
técnicas, haverá um melhor aproveitamento das estruturas de
beneficiamento e fiação já instaladas no estado, o que reduzirá
a dependência de matéria prima. No entanto, o estado precisa
acompanhar a implantação da nova tecnologia, inclusive com
o desempenho da colheitadeira por mais algumas safras.
A retomada do algodão na Argentina e, mais recentemente
no Paraguai, vem se dando a partir de modelo semelhante ao
proposto pelo Iapar no Paraná. Ressaltamos, porém, que aqui
o objetivo é atingir os pequenos e médios agricultores. Tratase, portanto, de um modelo produtivo de maior viabilidade
econômica, mais sustentável, cujo desenvolvimento tende
a levar à revitalização da cotonicultura estadual no médio
prazo.
Com a realização do CBA, certamente todas estas situações
serão expostas em palestras, exposições, mesas redondas,
conferências e outras. Serão necessárias a divulgação e
validação dos passos da pesquisa para que a nova tecnologia
se torne conhecida perante os agricultores e beneficiários.
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Lavouras paraguaias são visitadas por produtores goianos

C

onhecer o sistema de produção de algodão adensado foi um dos objetivos da visita dos cotonicultores goianos às lavouras paraguaias. Por ser um
país com período de seca bastante curto, o Paraguai escolheu a variedade para plantios de safras normais. Há três
anos, o país realiza pesquisa com algodão adensado, em
parceria com a trader LouisDreyfus Commodities, que incentiva produtores rurais a plantarem algodão adensado
fornecendo colheita, beneficiamento e a comercialização
do produto.
Durante a visita ao Paraguai, foram apresentadas as características do algodão plantado na região. O cultivo leva
uma adubação mais leve, precisando de 500 mililitros de
água em 90 dias. Produz cinco bolas de algodão por pé,
numa população de 230 mil pés por hectare (11 pés por
metro quadrado, com espaçamento de 45 centímetros).
Por ser um algodão mais barato, com o desenvolvimento
de produção mais rápido e lucrativo, o algodão adensado é ideal para os produtores goianos em produções de
segunda safra. Em Goiás, as pesquisas já iniciaram, com
plantação de aproximadamente 958 hectares da variedade na safra 2008/2009. A vantagem desta nova maneira
de se plantar algodão está focada na possibilidade de ter
lavouras com custos menores, em alguns casos, e maior
estabilidade de produção.

Durante as visitas, a comitiva, com 14 pessoas, foi intergrada pelos presidentes da Associação Goiana de Produtores de Algodão (Agopa), Marcelo Swart, e da Fundação
de Apoio à Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário de
Goiás (Fundação Goiás), Ronaldo Limberte, além do coordenador do projeto, Luiz Renato Zapparoli.

Da esquerda para a direita: Ronaldo Limberte, Luiz Renato
Zapparoli, Paulo Shimohira e Marcelo Swart

UFMS desenvolve pesquisas com doenças do algodoeiro
na região de Chapadão do Sul
doeiro empregadas no Cerrado sulA Universidade Federal de Mato
mato-grossense: detecção, transmisGrosso do Sul (UFMS), Campus
são e controle” foi iniciado este ano
de Chapadão do Sul (CPCS), reae aprovado pelo CNPq, por meio do
liza pesquisas com doenças do alEdital MCT/CNPq/CT - Agronegócio
godoeiro na região de Chapadão
nº 42/2008. Entre as metas, estão
do Sul, coordenadas pelo profescomo proceder ao diagnóstico da
sor Gustavo de Faria Theodoro. A
qualidade sanitária das sementes de
primeira iniciativa foi realizar um
algodoeiro empregadas no Cerrado
levantamento de doenças, em lasul-mato-grossense e avaliar medivouras localizadas nos municípios
das de controle de patógenos.
sul-mato-grossenses de Chapadão
Os trabalhos relacionados a este
do Sul e Costa Rica, além de Chaprojeto serão desenvolvidos por três
padão do Céu, em Goiás, durante
anos, nas instalações da UFMS, em
a safra 2007/08.
Pesquisas com doenças do algodoeiro são
Chapadão do Sul, com a colaboraO trabalho foi retomado, na safra
realizadas no campus de Chapadão do Sul
ção dos professores Daniel Cassetari
2008/09 e os resultados já mosNeto, da UFMT/Cuiabá-MT; e Antotraram a prevalência de certas
nio Carlos Maringoni, da UNESP/Botucatu-SP, e, ainda, dos
doenças, que serão estudadas, futuramente, com maior
alunos do curso de Agronomia e bolsistas de Iniciação Tecprofundidade. Estes trabalhos foram conduzidos em parnológica Industrial/CNPq, André Augusto Chumpati e Hecceria com o engenheiro Agrônomo Rubem Cesar Staudt,
tory de Castro Correia. A linha de pesquisa envolvendo as
proprietário da Astecplan S/A, e do bolsista de Iniciação
doenças do algodoeiro, a ser desenvolvida nas instalações
Cientíﬁca do Conselho Nacional de Desenvolvimento
da UFMS/CPCS, busca contribuir com a expansão e fortaleciCientífico e Tecnológico (CNPq) e acadêmico do curso de
mento da cotonicultura sul-mato-grossense.
Agronomia, Rafael Rodrigues da Silva.
O projeto “Patógenos associados às sementes do algo-
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Presidente da Appa é eleito coordenador do Grupo
Técnico de Combate ao Bicudo em São Paulo

A

Associação Paulista dos
Técnica do estado de São Paulo
Produtores de Algodão
(SEDESA/DT – SP). Dalva Gabriel
(Appa) participou, no dia
pelo Instituto Biológico; César
17 de fevereiro, da reunião para
Mendes e Cleonice Natalia
criação do Grupo Técnico de
Sguarezi, da Coordenadoria de
Combate ao Bicudo no estado
Defesa Agropecuária da Secretaria
de São Paulo, na delegacia do
da Agricultura (CDA/SAA/SP);
Ministério da Agricultura. O
o presidente da Appa, Ronaldo
presidente da Appa, Ronaldo
Spirlandelli Oliveira, Guido Sanches,
Spirlandelli Oliveira, foi eleito
também da Appa; e Waldemar
coordenador do Grupo Técnico,
Yasbeck
Junior
e
Antonio
e o pesquisador do Instituto
Domiciano Poleti, ambos da
Agronômico de Campinas, Luiz Integrantes do Grupo Técnico de Combate ao Bicudo CATI/SAA/SP.
Henrique de Carvalho, secretário.
Durante o encontro, foram lidas a
Estiveram presentes, José Carlos Leite e Rita de Cássia lei e a instrução normativa que estabelecem as regras para
Lourenço, ambos pelo Ministério da Agricultura, Pecuária a criação dos grupos nos estados produtores de algodão
e Abastecimento - MAPA (SEDESA/DT-SP); Luiz Henrique da federação. Todos os participantes foram unânimes sobre
Carvalho, do Instituto Agronômico IAC; Coordenadoria a importância de São Paulo participar destes trabalhos,
de Assistência Técnica Integral da Secretaria da Agricultura porque esta praga tem importância econômica na cultura
e Abastecimento do estado de São Paulo (CATI/SAA/SP); do algodão. As próximas reuniões do grupo serão realizadas
Serviço de Defesa e Sanidade Agropecuária da Divisão no IAC, em Campinas.

Produtores vão à Ásia para mostrar a qualidade do
algodão de MT

A

Associação Mato-grossense dos Produtores de
Algodão (Ampa) enviou à China, no final de
março, uma delegação de produtores coordenada
pelo presidente da entidade, Gilson Ferrúcio Pinesso.
Durante dez dias, os produtores percorreram as principais
fiações chinesas para demonstrar às indústrias têxteis
daquele país a qualidade do algodão produzido em Mato
Grosso. A ida à Ásia, de acordo com Gilson Pinesso, tem
como suporte a experiência positiva relatada por uma
comercial trading durante recente viagem à China.
Essa trading verificou que a maior parte da grande
quantidade de pluma de algodão do Brasil comercializada
com as indústrias asiáticas é de Mato Grosso. “Isso é muito
bom e só reforça nossa disposição de visitar as indústrias
têxteis chinesas”, avaliou o presidente da Ampa.
Segundo Gilson Pinesso, o algodão brasileiro, por ser
considerado livre de contaminação (contamination free),
vem ganhando um espaço muito interessante entre
as fiações da China. Essas indústrias têm o costume
de comprar algodão americano e australiano. “Mas,
com a redução da produção australiana de algodão, o
foco voltou-se exclusivamente ao consumo do algodão
americano”, diz Gilson Pinesso.
Ele lembra que com um eficiente trabalho de promoção

e marketing, o mercado de fiação chinês conheceu o
algodão brasileiro e anualmente volta-se mais para a
matéria-prima brasileira. Gilson Pinesso afirma ainda que o
relacionamento direto entre produtor e trader, o processo
de take up e a apresentação de 100% do HVI fardo a fardo,
somado ao trabalho de apresentação do profissionalismo
do produtor brasileiro, trouxeram às fiações chinesas a
confiança de que comprariam algodão de procedência e
qualidade reconhecida e aferida.
“A demanda chinesa por algodão brasileiro, com certeza,
crescerá”, acredita o presidente da Ampa. A viagem dos
produtores mato-grossenses contou também com a
participação do presidente da Associação Brasileira dos
Produtores de Algodão (Abrapa), Haroldo Cunha.

Com um eficiente trabalho
de promoção e marketing,
o mercado de fiação chinês
conheceu o algodão brasileiro e
anualmente volta-se mais para a
matéria-prima brasileira
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Abapa ressalta para o secretário da Agricultura a importância de logística robusta para a região

A

precariedade logística é hoje um dos maiores
pontos de estrangulamento da produção
agrícola no Oeste da Bahia. O tema norteou a
pauta da Associação Baiana dos Produtores de Algodão
(Abapa) em reunião da diretoria, associados da entidade
e entidades parceiras com o secretário de Agricultura da
Bahia, Roberto Muniz, durante a Seagri Itinerante. Dentre
os pontos de destaque nas demandas apresentadas ao
secretário, estavam a recuperação das estradas vicinais
às rodovias federais que cortam a região e a necessidade
urgente do investimento em portos para o escoamento
do algodão baiano. Só em 2008, a Bahia exportou 127
mil toneladas de algodão em pluma, correspondentes a
179 milhões de dólares FOB, segundo a Secex, pelo Porto
de Santos.
“Não faz sentido. É um grande prejuízo em arrecadação
para o estado e para o produtor, que tem o frete
encarecido em quase duas vezes o valor que teria
de pagar, caso o algodão do Oeste saísse pela Região
Metropolitana de Salvador”, diz o presidente da Abapa,
João Carlos Jacobsen. O presidente defende a exportação
por Candeias ou Aratu e ressalta os benefícios do frete

“cheio”, ou de “retorno”, para a operação. “O navio que
sai com algodão, volta com insumos, reduzindo bastante
os nossos custos operacionais”, afirma.
O combate ao bicudo do algodoeiro também entrou
em questão no encontro com os executivos do
Governo. Destacou-se o aumento do contingente da
praga, principalmente no período de fiscalizações, e a
necessidade de mais apoio aos Núcleos Regionais. Outro
ponto importante foi a reativação da Câmara Consultiva
do Algodão, com renovação dos representantes e o
agendamento da primeira reunião. A Abapa apresentou
e demandou da Secretaria a coordenação das ações para
a solução dos problemas fundiários da Região do Ouro
Verde, em Formosa do Rio Preto, na qual 68 produtores
correm o risco de perder a posse das terras pela ação de
empresas inescrupulosas. Por fim, a Abapa defendeu que
o Governo retome o Programa do Vale do Iuiú, essencial
para a sustentabilidade dos pequenos produtores em
atividade no Sudoeste da Bahia. Na ocasião, o presidente
da Abapa destacou a atuação do Fundeagro em todas as
iniciativas para o desenvolvimento da cultura do algodão
no estado.

CNA reúne produtores do Piauí

Presidente da Faepi, Carlos Augusto Caul, a presidente da
CNA, senadora Kátia Abreu, e o presidente da Apipa, Fábio
Pereira Júnior

O

Programa CNA em Campo foi lançado no dia
07 de março, em Teresina, em um almoço
que reuniu produtores e a presidente da
Confederação Nacional de Agricultura (CNA), senadora
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Kátia Abreu. Ela apresentou o seu programa frente à
CNA e pediu a parceria do estado para a resolução
dos problemas que atingem os produtores rurais. A
senadora destacou, entre eles, a falta de renda e a
discriminação do setor. Segundo a presidente da CNA,
tudo isto pode ser combatido por meio da eficiência no
campo e responsabilidade social.
Prestigiaram o lançamento do programa, o governador
em exercício do estado, Wilson Martins; o prefeito de
Teresina, Silvio Mendes; os três senadores do Piauí,
Heráclito Fortes, Mão Santa e João Vicente Claudino,
além de deputados federais e estaduais. Também
compareceram ao encontro, o presidente da Associação
Piauiense dos Produtores de Algodão (Apipa), Fábio
Pereira Júnior, e o presidente da Federação de Agricultura
do Estado do Piauí, Carlos Augusto Caul.

A expectativa dos produtores brasileiros de algodão é grande. A Organização Mundial do Comércio
(OMC), órgão de arbitragem que decidirá sobre o contencioso do algodão, tem até o dia 30 de abril para
decidir sobre a modalidade e o valor da punição aos americanos. O governo brasileiro pede US$ 2,6 bilhões
pelos danos causados ao setor algodoeiro brasileiro. Por sua vez, os cálculos dos americanos dão conta
de US$ 30 milhões mensais até que sejam implementadas as determinações da OMC. Nesta entrevista, o
presidente da Associação Brasileira de Algodão (Abrapa), Haroldo Cunha, que esteve com o cônsul geral
do Brasil em Genebra, Roberto Azevedo, para discutir o assunto, antecipa alguns pontos que o produtor
brasileiro pode esperar do órgão de arbitragem.
Haroldo Cunha

Jornal da Abrapa: Depois de tanto tempo e luta na
OMC, qual a posição da Abrapa sobre o contencioso?
O que os produtores brasileiros podem esperar da
instituição que os representa?
Haroldo Cunha: A OMC tem até o dia 30 para decidir
a modalidade e valor que serão aplicados. Espero
que sejam justos. Caso o valor decidido seja irrisório,
primeiro cairá em descrédito a OMC e, depois, o governo
brasileiro em seu papel de liderança diante dos países
agrícolas em desenvolvimento. Há ainda a possibilidade
de uma compensação interna, que nós cobraremos.
Afinal, o setor gastou US$ 3,5 milhões com advogados
para defender os interesses dos produtores brasileiros na
OMC. Agora é a hora de obter a compensação.
JA: Qual é a posição oficial da Abrapa?
HC: A nossa principal linha de ação, sem dúvida alguma,
é defender que os Estados Unidos eliminem os subsídios.
É bom ressaltar também que permitir retaliação cruzada,
como a quebra de patentes de remédios, não beneficia
os cotonicultores. Nós insistimos na eliminação dos
subsídios porque, só para se ter uma idéia, em 2001,
a concessão de subsídios pelos Estados Unidos aos
produtores de algodão chegou ao topo. O apoio oficial
cobria 50% dos custos de produção. Volto a repetir que
nós não entramos nessa briga para buscar retaliação ou
compensações financeiras. O fim dos subsídios é a nossa
meta.

JA: Qual a impressão que o senhor trouxe do
encontro com o cônsul geral do Brasil, em Genebra,
Roberto Azevedo?
HC: Estão todos lutando por uma saída que traga
benefícios para o Brasil. Mas, reitero nossa posição:
Nós não entramos nessa briga para buscar retaliação ou
compensações financeiras. Não queremos um “ganhou,
mas não levou” após tanto esforço. Não queremos ser
campeões morais. Vale lembrar que esse contencioso
tem seu fim aguardado por vários outros países com
reclamações semelhantes. Estamos acompanhando tudo
de perto.
Veja abaixo os quadros ilustrando a linha de tempo
do contencioso:
Linha do Tempo: O Caso do Algodão

JA: Por que o Brasil recorreu novamente à OMC?
HC: A conclusão do primeiro painel na OMC sobre os
subsídios ao algodão norte-americano ocorreu em 2005,
quando a organização condenou a prática dos Estados
Unidos e estabeleceu que os subsídios deveriam acabar
em dois anos. Mas a decisão não foi cumprida e por
isso, o Brasil recorreu novamente à OMC, o que agora
resultou nesta nova ação. Já em 2006, portanto depois
da primeira decisão da OMC, os subsídios representaram
39% do valor da produção e caíram para 13%, em 2007.

Abrapa/Ícone

Linha do Tempo: Painel de Arbitragem

Abrapa/Ícone
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Comet® é fungicida
com benefícios AgCelenceTM.
Isto é: plantas mais verdes,
saudáveis e produtivas.
Algo além da proteção de cultivos.
Comet®. Rumo à produtividade.
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