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EDITORIAL

ABRAPA EM AÇÃO
11/01

D

e tempos em tempos,
so mos sur pre en di dos
por notícias assustadoras. Não só pela gravidade do
seu conteúdo, mas principalmente pelo anacronismo e pela dissintonia com o momento
que estamos (ou pelo menos
imaginamos estar) vivendo.
Exemplo disso foi o anúncio
da publicação do decreto de
criação da terceira versão do
Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH-3) no final de 2009. Trata-se de um
documento extenso, confuso,
sem pé nem cabeça, feito às
pressas e, parece, sem a revisão por parte da cúpula do
Governo, que orgulhosamente
o apresentou. Entre as várias
aberrações, numa miscelânea
de assuntos díspares, o texto
aborda temas que vão desde a
caça às bruxas da ditadura militar, passando pela censura à
imprensa, até o direito de propriedade, assunto este que enfo ca re mos es pe ci fi ca men te.
Mais uma vez, o agronegócio
é tratado de forma discriminada, acen tu an do o dis cur so
ideológico, retrógrado e ambíguo do Poder Executivo.
A Constituição e o Poder Judiciário estão sendo ignorados
por interesses óbvios de grupos que persistem com ideias
ultrapassadas e preconceituosas, que propõem que o produtor rural, cuja área tenha sido invadida, tenha que dialogar com os invasores perante
uma comissão (formada sabese lá como e por quem) para
ter a sua reintegração de pos-

Expediente

se. É como se uma pessoa tivesse sua casa assaltada e,
ainda assim, tivesse que conversar com os assaltantes e
com a justiça para que todos
decidam, em comum acordo,
se o ato é criminoso ou não.
Tais medidas, se forem adotadas, representarão uma vergonha e um retrocesso para o país. É uma mensagem equivocada e incoerente com o desen vol vi men to vir tu o so do
Bra sil nos úl ti mos tem pos,
mais alinhada à política ditatorial esquerdista adotada por
alguns países vizinhos.
Não podemos nos calar diante de absurdos como este!
De igual maneira, aproveitando o retorno das férias do
Congresso Nacional, devemos
(e vamos) cobrar dos parlamentares uma atitude séria e
firme no sentido de não se
permitir que esta aberração se
torne lei. O Brasil, "País de todos", precisa realmente ser de
todos, e o próprio Governo
tem tomado medidas discriminatórias e promotoras da desigualdade. Exemplos disto são
as cotas raciais para o acesso
ao ensino superior, em vez de
pro por ci o nar en si no fun da mental público de qualidade,
e a existência de dois ministérios para cuidar da agropecuária em decorrência do porte
dos agricultores, como se isso
caracterizasse agriculturas distintas. Num país próximo de
se tornar uma das cinco maiores economias do mundo, definitivamente, este tipo de documento não pode ter lugar!

Abrapa reuniu-se com a
coordenação da Better Cotton
Initiative (BCI).
Na pauta, a implantação
do projeto nas áreas piloto já
mapeadas no Brasil.
Representantes da Abrapa
participaram da audiência na
Camex com Daniel Godinho
para discutir
a Tarifa Externa
Comum (TEC).
12/01
Abrapa e as associações
estaduais reuniram-se para
discutir o Programa Socioambiental
da Produção de Algodão (Psoal).
Entre os pontos discutidos,
a revisão do escopo do
programa, as ações
previstas para 2010 e o
treinamento das equipes
técnicas que atuarão em
campo a partir de fevereiro.
13/01
Reunião entre Abrapa
e Esalq. Na pauta, o
projeto de Pesquisa "Potencial
de Geração de Emprego e
Renda na Cotonicultura
Brasileira".
27/01 a 29/01
Abrapa realizou o segundo
treinamento do Programa
Socioambiental da Produção
de Algodão (PSOAL).
Objetivo foi promover a
orientação técnica para que
as equipes das estaduais dêem
suporte aos produtores na
safra 2009/10.
29/01
A Abrapa participou de
reunião promovida pelo
Instituto para o Agronegócio
Responsável (Ares),
em São Paulo.
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TREINAMENTO

Abrapa promove 2º treinamento
para as equipes técnicas do
Programa Socioambiental da
Produção de Algodão (Psoal)

A

Associação Brasileira dos Produtores de Algodão (Abrapa) promoveu, do dia 27 ao dia 29 de
janeiro, em Brasília (DF), o 2º treinamento do Programa Socioambiental da
Produção de Algodão (Psoal). Este foi o
último treinamento com orientação técnica antes de as equipes das estaduais
saírem a campo para dar suporte aos
produtores na safra 2009/2010.
Entre os objetivos do treinamento estão a consolidação das diretrizes do
programa, a estrutura das estaduais, a
preparação para o suporte à realização
da autoavaliação a ser feita pelo produtor e a revisão detalhada do check-list,
além da preparação para a elaboração
dos relatórios de conformidade e do
plano de melhorias.

As equipes da Associação Baiana
dos Produtores de Algodão (Abapa), Associação Goiana dos Produtores de Algodão (Agopa), Associação Paulista dos
Produtores de Algodão (Appa), Associação Mineira dos Produtores de Algodão
(Amipa), Associação Sul-Matogrossense
dos Produtores de Algodão (Ampasul) e
Associação Piauiense dos Produtores
de Algodão (Apipa), envolvidas no treinamento, são compostas de técnicos
em recursos humanos e em segurança
do trabalho.
As equipes se reunirão quadrimestralmente, durante o ano de 2010, para o
realinhamento de orientações e a troca
de informações. Com a finalização da
preparação das equipes, em fevereiro, a
Abrapa e as estaduais realizarão na Ba-

hia, em Minas Gerais e Goiás as palestras de mobilização para a adesão dos
produtores ao programa.
Os objetivos do Psoal são a conscientização e a orientação dos produtores de
algodão sobre as necessidades e as vantagens de se adotar no campo práticas
de cultivo socialmente corretas, dando
destaque à legislação socioambiental,
para a preservação do meio ambiente e,
em especial, a proibição do trabalho infantil e trabalho análogo a escravo, degradante ou indigno.
Além disso, o programa tem a meta
de contribuir para o alinhamento e a
adequação das propriedades rurais às legislações trabalhistas e do meio ambiente, com o objetivo de produzir algodão
com responsabilidade socioambiental.
FOTO: CARLOS RUDINEY/ABRAPA

Participantes do 2º Treinamento do Psoal
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ADIDOS

Governo federal cria
o cargo de adido agrícola
O ministro da Agricultura, Reinhold Stephanes, já designou os candidatos escolhidos
para os postos de adidos agrícolas em oito missões diplomáticas no exterior

D

epois de anos de negociações
entre o Ministério das Relações
Exteriores e o Ministério da
Agricultura, o governo decidiu criar o
cargo de adido agrícola em oito embaixadas no exterior. Entre as atribuições
do novo cargo estão as de pesquisar
mercados e facilitar negociações sobre
temas sanitários e fitossanitários.
Antigo pleito do setor agropecuário
- que figura há 15 anos entre as 10
bandeiras que o agro ne gó cio de ve
adotar -, o cargo foi criado por intermédio de decreto presidencial. A lista
dos aprovados foi publicada no Diário
Oficial da União (DOU) no dia 18 de
janeiro deste ano.
Para cada embaixada foram escolhidos até três candidatos, que passarão
por curso de formação no Ministério
da Agricultura e no Instituto Rio Branco, do Ministério das Relações Exteriores (IRB/MRE), com data prevista para
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o final de janeiro deste ano. Apesar de
haver uma vaga para cada posto, todos
os aprovados serão treinados para formação de quadro reserva. A nomeação
deverá ser feita em março pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Os primeiros colocados para cada
posto, que vão reforçar as negociações
sanitárias e fitossanitárias do Brasil no
exterior, são: Odilson Luiz Ribeiro e
Silva, para Bruxelas (Bélgica); Bivanilda Almeida Tapias, para Buenos Aires
(Ar gen ti na); Gui lher me An to nio da
Costa Júnior, para Genebra (Suíça); Rinaldo Junqueira de Barros, para Moscou (Rússia); Esequiel Liuson, para Pequim (China); Gilmar Paulo Henz, para Pretória (África do Sul); Gutemberg
Barone de Araújo, para Tóquio (Japão);
e Horrys Friaça Silva, para Washington
(Estados Unidos). A missão vai durar
dois anos, podendo ser prorrogada por
mais dois.

Trabalho independente
Os adidos não serão auxiliares dos
diplomatas. A ideia é dar autonomia
aos técnicos para que eles possam realizar um trabalho independente. "O
adido agrícola trabalhará junto às embaixadas, colhendo informações técnicas no país onde estiver servindo para
auxiliar o setor", afirma o secretário de
Relações Internacionais do Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), Célio Porto.
Além disso, os adidos poderão fazer
prospecção de mercado para setores
específicos da agricultura. Deste modo,
será possível identificar produtos do
agronegócio brasileiro que não entram
em determinados países ou cuja exportação pode aumentar. "Os oito países
escolhidos para receber os adidos são
os maiores parceiros agrícolas do Brasil", destaca Célio Porto.
Os adidos ficarão dois anos servindo
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fora do Brasil, podendo prorrogar sua
estada por mais dois anos, mas - uma
vez que estejam no exterior - não poderão ser remanejados para outro país.
"Assim, eles voltarão para o Brasil com
a experiência adquirida para ser aplicada aqui. Teremos, assim, uma bagagem
que será aplicada em negociações bilaterais", explica Célio Porto. "Os adidos
trarão conhecimentos específicos para
o setor", acrescenta.
O secretário de Relações Internacionais do Mapa antecipa que, quando
houver a iniciativa de se abrir novos postos para adidos no exterior, três recortes
geográficos (países e regiões) devem ser
considerados. "O México, por ser um
grande importador agrícola do Brasil; o
Oriente Médio, pela importância da
economia daquela região no cenário
mundial; e a Índia, que tem a segunda
maior população mundial, além de ser o
segundo maior exportador de algodão

12/2/2010

17:04

Page 5

Secretário Célio Porto

do mundo", explica. A Índia, por sinal,
tem um destaque importante para o nosso país, uma vez que o Brasil é o quinto
maior exportador de algodão do mundo
e o quarto maior produtor. Todavia, Célio Porto ressalta que para este ano ainda não há previsão de abertura de novos
postos para adidos no exterior.

Seleção
O processo de escolha dos adidos
durou pouco mais de dois meses, com
três etapas. Na primeira, foram considerados os dez candidatos de melhor
pontuação na avaliação curricular para
cada posto. Na segunda fase, foram escolhidos aqueles que conseguiram nota
superior a 50% nas provas de redação e
dos idiomas obrigatórios exigidos.
A terceira etapa, de avaliação técnico-comportamental, testou a habilidade social, a capacidade de comunicação, a disciplina, o respeito às regras, a
objetividade, a proatividade e a adaptação a situações adversas. A comissão
de seleção procurou avaliar a visão dos
candidatos sobre os interesses do agronegócio exportador brasileiro, a área de
atuação e o plano de trabalho a ser desenvolvido em relação ao posto pretendido, bem como o histórico profissional
e as perspectivas de vida no exterior.

Fevereiro de 2010 | Abrapa | 5

jornal abrapa_120:jornal abrapa_120.qxd

12/2/2010

17:04

Page 6

ALGODÃO

Adensado
cresce
na safra
2009/2010
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O

algodão adensado veio para ficar. Esta é a sensação que se tem
nas conversas com os principais
cotonicultores do país. Mais do que palavras, a nova cultura traz números avassaladores. Um rápido passeio pelas lavouras
de algodão no Brasil e temos a ideia de
que o produtor já escolheu a vedete da safra 2009/2010.
De acordo com levantamento feito pela
Associação Brasileira dos Produtores de Algodão (Abrapa) junto às suas associadas, o
algodão adensado, que na safra passada
ocupava 20,5 mil hectares, ganhou novos
adeptos na cotonicultura brasileira e será
dono de aproximadamente 70 mil hectares
na próxima safra. Os números mostram que
a área plantada de algodão adensado cresceu mais de 250% em menos de um ano.
O presidente da Fundação Goiás, Ronaldo Limberte, diz animado que a área
plantada do algodão adensado em Goiás
vai ter um crescimento significativo. "Esperamos crescimento maior nas próximas safras. É uma alternativa muito boa para a safrinha. Mesmo que seja uma cultura ainda
nova, dá para notar suas vantagens", comenta. Goiás vai plantar adensado em 6,9
mil hectares. Na safra passada, a área
plantada foi de 1,4 mil hectares, o que corresponde a um crescimento de 390%.
No Mato Grosso do Sul, os números
também mostram uma adesão forte ao
adensado. Os 500 hectares que o estado
plantou na safra passada saltaram para 6,2

mil hectares. Como em boa parte das lavouras brasileiras, o adensado no MS é visto como uma boa surpresa. Vem daquele
estado um dos casos mais surpreendentes.
De acordo com o diretor executivo da Associação Sul Mato-Grossense dos Produtores de Algodão (Ampasul), Adão
Hoffmann, em São Gabriel do Oeste, a cultura do adensado vai superar a convencional. "Esperamos plantar 2,6 mil hectares do
adensado contra 2,3 mil do convencional
para a próxima safra", adiantou Hoffmann.
Cautela
Vem da Bahia a voz mais prudente. O
presidente da Associação Baiana dos Produtores de Algodão (Abapa), João Carlos
Jacobsen Rodrigues, diz que os produtores
da Bahia estão cautelosos quanto à nova
cultura. A preocupação dos produtores
baianos se traduz em números. Na contramão dos demais estados produtores de algodão, a Bahia vai contabilizar uma redução na área do adensado. Na safra
2008/2009, a nova cultura ocupou 13 mil
hectares. Para a próxima safra, a Abapa espera que a área do adensado ocupe 10 mil
hectares. "Aqui na Bahia, optamos pela
qualidade do produto", destaca Jacobsen.
O produtor baiano também está cauteloso, de acordo com o presidente da
Abapa, porque o adensado ainda não é produto muito conhecido e se, por acaso, o clima não ajudar e a chuva castigar a lavoura,
o prejuízo será tão grande quanto a euforia.
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ORÇAMENTO

FOTO: CARLOS RUDINEY/ABRAPA

Orçamento para setor agrícola
será de R$ 5,7 bilhões

O

setor agrícola terá R$
5,7 bilhões, em 2010,
destinados pelo Orçamento Geral da União. O valor
da proposta orçamentária foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) do dia 27 de janeiro.
Após várias negociações no Congresso Nacional, o Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), com apoio das entidades representativas do
setor, entre elas a Associação Brasileira dos Produtores de Algodão (Abrapa), conseguiu a aprovação para ampliar os recursos destinados ao agronegócio.
O Programa de Garantia e Sustentação de Preços na Comercialização de Produtos Agropecuários, por exemplo, teve um
aumento de R$ 1,6 bilhão. Passou de R$ 1,2 bi, previsto para a
receita agrícola em 2010, para R$ R$ 2,8 bilhões.
O recurso destinado à Formação de Estoques Públicos ficou orçado em R$ 2,3 bilhões, sob a responsabilidade do
Mapa. Já para o Programa de Equalização de Preços na Aquisição do Governo Federal e para Formação de Estoques Reguladores foram destinados R$ 300 milhões, sob a supervisão das Operações Oficiais de Crédito da Secretaria do Tesouro Nacional (STN).
Para que fossem ampliados os valores destinados à agricultura, apresentados pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), o setor contou com o apoio e articulações
dos deputados Geraldo Magela (PT/DF), relator; Waldemir
Moka (PMDB/MS), Carlos Melles (DEM/MG), Narcio Rodrigues
(PSDB/MG), Cláudio Vignatti (PT/SC), Guilherme Campos
(DEM/SP), Carlos Cajado (DEM/BA) e os senadores Gilberto
Goellner (DEM/MT) e Romero Jucá (PMDB/RR).
O setor agrícola recorre anualmente para que o orçamento seja ampliado. Um dos principais motivos para a solicita-

ção dessa ampliação refere-se
aos altos investimentos em pesquisas científicas, que são fundamentais para que o setor algodoeiro atinja o nível de desenvolvimento atual, o que possibilita que
o algodão brasileiro seja respeitado em todo o mundo.
O presidente da Associação
Brasileira dos Produtores de Algodão, Haroldo Cunha, lembra que a Abrapa mantém parcerias com instituições como a Embrapa e o lapar com o objetivo de criar oportunidades de desenvolvimento com sustentabilidade para o setor.
O ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Reinhold Stephanes, é um defensor dos investimentos científicos
no setor. "Os cientistas e os pesquisadores das universidades,
que em muitos casos são trabalhadores anônimos, representam
a massa crítica que desenvolve e faz a diferença na agricultura
fantástica que há no Brasil", enfatizou ele durante o jantar de
10 anos da Abrapa.
O agronegócio tem sido o responsável pelo superávit da Balança Comercial brasileira. No ano passado, a receita cambial
nas exportações com o agronegócio foi de US$ 64,7 bilhões. Já
as importações somaram US$ 11,8 bilhões. Com isso o superávit na Balança Comercial do agronegócio, no qual está incluído o algodão, foi, em 2009, de US$ 54,9 bilhões. A participação do agronegócio nas exportações totais brasileiras aumentou de 36,3% em 2008 para 42,5% em 2009.
Os países que se destacaram na compra do algodão brasileiro foram a Indonésia, com R$ 174,7 milhões; a Coreia do Sul,
com US$ 135,7 milhões; e a China, com US$ 66,7 milhões. Já
nas importações, os principais países dos quais o Brasil comprou matéria-prima foram os Estados Unidos (US$ 12,2 milhões), o Egito (US$ 3,8 milhões) e Israel (US$ 1,6 milhão).

SUPERÁVIT NA BALANÇA
COMERCIAL DO AGRONEGÓCIO,
NO QUAL ESTÁ INCLUÍDO O
ALGODÃO, FOI, EM 2009, DE

US$ 54,9 BILHÕES
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BBM elabora sistema único de informação para
cadastro dos contratos de algodão.

O

presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Algodão
(Abrapa), Haroldo Cunha, reuniu-se no dia 2 de fevereiro com representantes da Bolsa Brasileira de Mercadorias
(BBM) para discutir a proposta de implementação do Cadastro Nacional de Contratos de Algodão (CNCA). Na ocasião, foram apresentados detalhes de como o sistema está sendo montado.
Segundo Haroldo Cunha, "o objetivo
do cadastro é reunir todas as informações
sobre a comercialização da pluma: quantidades destinadas ao mercado interno e
externo; frequência de escoamento das
exportações nos portos, média de preço,
entre outros dados". "O sistema servirá para organizar as informações fundamentais
que servem de base para as conversas
com o governo e outras negociações",
concluiu o presidente da Abrapa.
A BBM está finalizando alguns detalhes

FOTO: CARLOS RUDINEY/ABRAPA

sobre os relatórios que o sistema vai gerar
e, segundo a entidade, o CNCA ficará
pronto até março. A operacionalização começará em abril e vai reunir todos os contratos que ainda estiverem em aberto. Participaram da reunião coordenada pelo gerente de operações de mercados físicos

agropecuários da BBM, César Henrique
Costa; o conselheiro consultivo da Abrapa,
João Luiz Pessa; o diretor executivo da
Abrapa, Ricardo Ferraz; o diretor executivo
da Ampa, Décio Tocantins; o representante
da Anea, Marco Antonio Aluisio; e o representante da junta de corretores, Mário Reis.

O

estado de Minas Gerais finalizou
o plantio de sequeiro correspondente à safra 2009/2010,
que foi iniciado em novembro do ano
passado. As lavouras se encontram em
bom desenvolvimento vegetativo e com
bom potencial inicial em todas as regiões
produtoras do estado. Algumas foram
prejudicadas pelo excesso de chuvas na
fase de emergência, causando maior
incidência de doenças e ocasionando a
morte das plântulas. Devido a este fato,
houve no estado a necessidade de
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replantio de 600 hectares.
A primeira estimativa de área plantada
em Minas Gerais está em torno de 14.140
hectares, um aumento de 1% em comparação à safra 2008/2009. O plantio de
algodão adensado está estimado em
1.420 hectares, o que corresponde a um
aumento de 60%, se comparado ao da
safra anterior. Boa parte desse algodão
adensado está presente na região do
Norte de Minas, onde a agricultura é
familiar e a colheita é manual.
"O trabalho de georreferenciamento

das áreas já se iniciou. Deveremos ter a
área plantada correta do estado no início
do mês de fevereiro. Por enquanto, são
apenas estimativas", conclui o diretor
executivo da Associação Mineira dos
Produtores de Algodão (Amipa), Lício
Pena. "Estamos otimistas com as perspectivas de preço para esta safra. Talvez o
produtor possa ser recompensado com
um melhor resultado financeiro na
lavoura de algodão em comparação com
outras commodities", analisa o presidente
da Amipa, Inácio Urban.

DIVULGAÇÃO AMIPA

MG finalizou o plantio de sequeiro
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Assembleia elege dirigentes
para biênio 2009/2011

DIVULGAÇÃO AGOPA

O

s dirigentes do Conselho Gestor
do Fundo de Incentivo à Cultura do Algodão em Goiás (Fialgo), biênio 2009/2011, foram definidos
em Assembleia realizada na Casa do Algodão, em Goiânia (GO). O atual coordenador, Marcelo Jony Swart, manteve-se
na posição. Jorge Seide Yegami ficou com
o cargo de substituto de coordenador. José Fava Neto é o 1° tesoureiro. Já Elias
D'Ângelo Borges é o 2° tesoureiro.
Segundo Marcelo Swart, a meta geral
do Fundo permanece a mesma, ou seja,
dar suporte às ações das entidades voltadas ao setor financeiro e aos projetos que
objetivem a sustentabilidade da cultura.
Por outro lado, existem as metas específicas que, segundo o coordenador, incluem
a de manter as pesquisas com algodão
adensado. Para Marcelo Swart, este produto cria uma nova alternativa para a área

Conselheiros reuniram-se na Casa do Algodão, em Goiânia, para definir
diretoria do Fialgo, biênio 2009/2011

plantada e permite a redução do custo e a
possibilidade de plantio em safrinha.
Os trabalhos junto à Fundação Goiás,
como o Programa de Controle e Supressão do Bicudo do Algodoeiro, além dos
investimentos em promoção, pesquisas

e qualidade, também serão prioridades
para o Fialgo. "Em 2010, vamos investir
na construção do laboratório de análise
em HVI, em Goiânia, para oferecer maior benefício ao cotonicultor", acrescenta
Marcelo Swart.

Ano desponta com boas
perspectivas para a fibra baiana
FOTO: CARLOS RUDINEY/ABRAPA

S

alvo o câmbio, que ainda compromete a remuneração nas exportações, os principais fatores condicionantes do sucesso da cotonicultura baiana
em 2010 apontam positivamente. Melhoria dos preços no mercado internacional,
o arrefecimento da crise mundial, as chuvas intermitentes no plantio e o desenvolvimento das lavouras animam os produtores, tanto para a safra em curso quanto,
especialmente, para 2010/2011. Segundo
a Associação Baiana dos Produtores de
Algodão (Abapa), a expectativa é de que a
área plantada retorne aos patamares de
2008 na Bahia, quando o algodão ocupava por volta de 300 mil hectares.
"O mundo está emergindo da crise e,
de uma maneira geral, há otimismo em todo o setor. Será um novo ano de retomada
do crescimento econômico, com aumento
das exportações e preços melhores", vislumbra o presidente da Abapa, João Carlos

Jacobsen. No mercado mundial, o preço
da commodity aumentou em torno de
67%. Em março de 2009, chegou a custar
US$0,45 por libra-peso - o menor valor
daquele ano - e, na primeira quinzena de
janeiro de 2010, alcançou US$0,75.
"É, sem dúvida, uma realidade muito
mais interessante e animadora. Mas nem
tudo é motivo para comemorar. Esse aumento não é absorvido totalmente com o
câmbio atual, de R$1,76. A meu ver, o
dólar a R$ 2 seria o ideal para garantir a
sustentabilidade não apenas do setor rural, mas da economia brasileira", afirma.
Jacobsen enfatiza também as boas condições climáticas do momento como catalisadoras da qualidade da fibra baiana.
"Está chovendo do jeito que o algodão
gosta: de forma intermitente e no período
certo. Se voltarmos a ter estiagem na colheita, temos tudo para colher um algodão excelente aqui", garante.
Fevereiro de 2010 | Abrapa | 09
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Presidente da Ampa prestigia Natal
das crianças do estado de MT

O

presidente da Associação MatoGrossense dos Produtores de Algodão (Ampa), Gilson Pinesso,
participou, no dia 20 de dezembro de
2009, juntamente com o governador do
Mato Grosso, Blairo Maggi, e a secretária
de Trabalho, Emprego, Cidadania e Assistência Social (Setecs), Terezinha Maggi, do
encerramento da Campanha Natal das
Crianças. O evento ocorreu no Fantástico
Mundo do Natal, no estacionamento do
Ginásio Aecim Tocantins, em Cuiabá (MT).
"O Blairo e a Terezinha estão de parabéns. A festa é fantástica e deixa centenas de crianças, e também adultos, maravilhados. Por isso, os cotonicultores,
por intermédio da Ampa, apoiam a realização deste evento", afirmou Pinesso.
Para ele, a arrecadação de alimentos
não-perecíveis para famílias carentes revela a preocupação do governo com a
população. "Esta ação merece o aplauso
de toda a sociedade".
Vestida de Mamãe Noel, a primeiradama assegurou que a festa, idealizada
por ela, é uma das grandes satisfações
do governador. "As crianças estão aí, e é
para elas que o Blairo trabalhou. Dá
uma dor no coração saber que é a últi-

No centro da foto, Gilson Pinesso, Blairo Maggi e Terezinha Maggi

ma vez, mas a sociedade deve cobrar
dos governantes a continuidade". O governador agradeceu a contribuição de
todos. "O Natal é assim: com um pouquinho mais de alimento e de carinho,
todo mundo fica alegre e renova as energias para o ano que chega".
A arrecadação de 2009 superou em
mais de 20% a de 2008. A sétima edição
do evento, realizado desde 2003, contabilizou mais de três milhões de alimentos. Com o resultado, a campanha entrou,
pela segunda vez, para o RankBrasil, livro
dos recordes brasileiros.
A festa teve cenários natalinos, par-

que de diversões, feira de artesanato e
praça de alimentação. O encerramento
também foi em grande estilo, com apresentações natalinas da Orquestra Jovem
do Estado, do Coral Mirim e do grupo
Reluz Júnior. Além disso, contou também com a entrega das chaves da cidade ao Papai Noel. Os alimentos foram
trocados por ingressos para o Mega
Show de Natal, no Estádio Governador
José Fragelli. Também estiveram presentes no evento os diretores executivos da
Ampa e do Instituto Mato-Grossense do
Algodão (IMAmt), respectivamente, Décio Tocantins e Álvaro Salles.

Mato Grosso do Sul irá cultivar o
algodão da 2ª safra pela primeira vez

P

ela primeira vez, o estado de Mato Grosso do Sul irá cultivar o algodão da 2ª safra com a tecnologia de plantio adensado ou estreito.
Após pesquisas e experimentos realizados pela Fundação Chapadão e outros
órgãos de pesquisa, os produtores das
regiões norte e nordeste do estado preparam-se para cultivar o algodão adensado ou estreito. Este algodão plantado
como 2ª safra deverá ocupar áreas onde foram cultivados feijão e soja implantada mais cedo ou de variedade
precoce.
O algodão adensado ou estreito exige adaptações e novas técnicas no
plantio, nos tratos culturais, na colheita
e até modificações no seu beneficia10 | Abrapa | Fevereiro de 2010

mento. São medidas que preocupam,
por tratar-se do primeiro ano em que
este formato de cultivo é implantado de
forma comercial. As técnicas agronômicas são conhecidas, aprimoradas e divulgadas pelas instituições e pelos órgãos de pesquisas. Já as máquinas para
o cultivo, a colheita e, principalmente,
as adaptações das algodoeiras deverão
ocorrer para receber o novo algodão.
Estima-se que a região dos Chapadões deverá cultivar uma área aproximada de cinco mil hectares do algodão
adensado/estreito, que representa uma
área de 14,3% em relação ao plantio
convencional da 1ª safra. Na cultura do
algodão convencional, a instalação dos
estandes sofreu no ano passado com o

alto índice pluviométrico e a frequência das chuvas, que causaram problemas, como a redução da janela de
plantio, o tombamento das plantas,
maior ocorrência de doenças e as dificuldades de controlá-las.
Apesar disso, todas as lavouras de algodão, no sistema convencional, foram
implantadas até a primeira quinzena de
janeiro deste ano. Assim, a produtividade poderá ficar dentro da média histórica da região. A região dos Chapadões e
de São Gabriel do Oeste, maior produtora de algodão de Mato Grosso do Sul,
deverá fechar o ano agrícola com uma
área plantada de 36 mil hectares, nos
dois sistemas, permanecendo a mesma
área da safra anterior.
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ENTREVISTA
Márcia Beatriz Leal Osório, consultora da Associação

M

árcia Beatriz Leal Osório, consultora da Associação Brasileira
dos Produtores de Algodão
(Abrapa) para o Programa Socioambiental
da Produção de Algodão (Psoal), é enfática quando o assunto é sustentabilidade.
"Um empreendimento hoje tem que ser
economicamente forte e ambientalmente
preservado em seus ambientes internos e
públicos, além de socialmente justo",
afirma. Diretora da Vetor C Consultoria
Social, Márcia Osório esteve em Brasília
entre os dias 27 e 29 de janeiro para realizar o último treinamento do Psoal, com
orientação técnica, antes de as equipes
das associações estaduais saírem a campo para dar suporte aos produtores na safra 2009/2010. No intervalo do treinamento, ela concedeu a seguinte entrevista ao Jornal da Abrapa.
Jornal da Abrapa: Em um mundo competitivo e globalizado, qual é a importância
de se adotar práticas sustentáveis no âmbito das instituições?
Márcia Beatriz Leal Osório: Quando
começou a adotar práticas voltadas
para a sustentabilidade socioambiental, o mundo corporativo estava dando
uma resposta à sociedade. A sociedade civil se mobilizou e, por meio de
organizações não-governamentais
(ONGs), principalmente da área ambiental, começou a cobrar das grandes
corporações um pouco mais de responsabilidade com os temas social e
ambiental. A Organização Internacional do Trabalho (OIT), no caso das
questões trabalhistas e da qualidade
de vida, também teve uma participação importante. Com a evolução, a
gente percebe que as práticas sociais e
ambientais começam a fazer parte do
planejamento das empresas. O setor
privado adotou a sustentabilidade como prática cotidiana. É um bom começo. Um empreendimento tem que
ser economicamente forte e, para isso,
precisa preservar seus ambientes internos e públicos e fomentar a justiça social. Com essa bandeira, o mundo corporativo estará contribuindo para um

futuro em que outras gerações tenham
condições de perenidade.
JA: Quando a senhora é procurada por
uma empresa para traçar ações sustentáveis, o que tal instituição procura? O reconhecimento no mercado para que ela
possa ser bem vista pelos compradores
ou há realmente uma preocupação social
e ambiental?
MB: A motivação do empresário hoje
é múltipla. Não existe um modelo do
qual possamos dizer que a preocupação majoritária intrínseca a ele é esta
ou aquela. Alguns empresários procuram investimentos nesta área ou avaliam se seus investimentos estão de
acordo com o que as tendências mundiais sugerem ou com o que a competitividade solicita. Outros empresários
o fazem porque têm uma relação forte
com o consumidor.
JA: Então, os empresários estão preocupados com o consumidor ou com as vendas?
MB: Alguns empresários estão preocupados com as vendas. Entretanto, outros estão preocupados em dar uma
resposta a um cliente internacional
que exige práticas sustentáveis em
contrato. O fato é que alguns clientes
mandam. Em um país heterogêneo como o Brasil, tanto educativa quanto
economicamente, pesa a busca do
consumidor por um produto na gôndola que seja acessível ao seu bolso.

FOTOS: ABRAPA

Brasileira dos Produtores de Algodão (Abrapa) para o Programa
Socioambiental da Produção de Algodão (Psoal)

um critério estabelecido. Ele ainda escolhe o produto pelo layout, pelo que
o colega usa. Ou seja, os critérios de
consumo ainda são os critérios da
massa. Para mudar esse perfil, é necessário um trabalho de conscientização,
além de uma orientação adequada da
mídia. É uma mudança de postura.
JA: Como o consumidor pode exigir, de
uma empresa da qual é cliente fiel, que
ela empregue normas socioambientais
em sua produção?
MB:: Todas as empresas hoje possuem um canal de relacionamento com
o consumidor. Serviços como o SAC
[Serviço de Atendimento ao Consumidor] e o 0800 podem e devem ser
usados. Eu também adoto constantemente esta prática, que sempre dá resultados: entrar nos sites das empresas e ver, por exemplo, a quais
ONGs ou instituições elas estão ligadas. Assim, dá para traçar um perfil e
ver se tais empresas adotam práticas
socioambientais.

JA: A senhora acredita que o consumidor
brasileiro, quando vai adquirir hoje um
bem de consumo, procura saber se o que
irá comprar foi produzido com respeito
às práticas sociais e ambientais?
MB: O consumidor responde à seguinte equação na hora da compra: do que
é que eu preciso e o que é que eu posso comprar? Então, com base naquilo
de que ele precisa e que ele pode
comprar, muitas vezes o consumidor
não irá observar critérios éticos, socioambientais e tendências. O consumidor vai observar que amanhã ele precisará alimentar o próprio filho. O fato
é que o consumidor não faz opção por

Fevereiro de 2010 | Abrapa | 11

jornal abrapa_120:jornal abrapa_120.qxd

12/2/2010

17:05

Page 12

