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Plumas que envolvem

01/06

10/06

- O presidente da Abrapa, Haroldo
Cunha, reuniu-se com a assessoria
jurídica da Associação em Brasília.
Na pauta, os encaminhamentos das
negociações entre o governo
brasileiro e americano em relação ao
contencioso do algodão na OMC.

- Abrapa participou da
reunião para elaboração da
agenda estratégica da Câmara
Setorial da Cadeia Produtiva
do Algodão e seus Derivados.

Duas vezes por ano, cerca de cem mil pessoas se reúnem num
mesmo espaço repleto de novidades em busca de referências que
nortearão os caminhos da moda brasileira. São profissionais, estudantes, wannabes e curiosos que circulam entre o Fashion Rio e o São
Paulo Fashion Week e de lá extraem o que a indústria têxtil preparou
de melhor para o segmento consumir.
Em meio a tantas possibilidades, traçadas por meio de tendências,
movimentos e referências, atualmente, a busca é por tudo aquilo que
seja especial, único, quase particular, por tudo o que seja confortável,
aconchegante, acolhedor. Trata-se da procura pelas formas puras criadas a partir de uma matéria-prima igualmente rica.
Depois da explosão dos fios sintéticos e artificiais, que teve seu
auge a partir da década de 80 – o que, de certa forma, teve seu valor,
pois democratizou bastante a moda –, os criadores iniciaram o novo
século em busca do natural, do rústico. E lá estava o mais acessível e
precioso item tão essencial à moda: o algodão. O jeans de todo o dia,
o mais nobre cetim, o tricoline da camisa, o acabamento em jacquard,
a trama das rendas... tudo nasce a partir do algodão. A tecnologia e a
urbanidade renderam ao algodão seu título de nobreza. Hoje, tem
valor uma peça cuja etiqueta exibe o rótulo “100% algodão”. Significa
qualidade e pureza, itens que o mercado de luxo procura.
O Brasil não tem do que reclamar. Seu solo fértil possibilitou que
o país se tornasse autossuficiente em sua produção desde o início
deste século. E também o sexto maior produtor mundial e o quarto
com mais exportação. Números que empolgam, mas não deixam o
setor se acomodar. Isso porque o fácil manuseio de fibras sintéticas e
artificiais tem se tornado fator bastante atrativo para a indústria da
moda. O que, por outro lado, permite que grandes estilistas, que primam pelo precioso, utilizem o algodão em boa parte de suas coleções apresentadas nas passarelas.
Até porque a variedade regional é tão grande que cada estado
produtor atua de modo distinto no tratamento da pluma. Foi daí que
surgiu, em 2007, o algodão colorido da Paraíba. Pelas mãos do estilista mineiro Ronaldo Fraga, consagrado por sua infinita criatividade,
o produto chegou a uma semana de moda, conseguindo a exposição
de que precisava para sua comercialização. E é assim que a parceria
do algodão com a moda deve funcionar. A cada nova experiência, o
setor deve levar a matéria-prima às mãos de um criador e deixar que
ele a transforme em produto de luxo. Assim funciona a engrenagem.
Na última temporada de moda, que fez desfilar o Verão 2011,
inúmeras grifes optaram pelo algodão orgânico. Mara Mac, Redley,
British Colony são alguns nomes cariocas que primam pelo tecido
sustentável. As classes A e AA estão dominadas e fazem questão de
ter em seus guarda-roupas peças confeccionadas a partir do fio natural. Resta atingir a emergente classe C, cujos representantes são
potenciais consumidores e são o atual foco do segmento da moda.
O caminho é criar um forte marketing institucional na promoção
do algodão como produto acessível e chique. O consumidor adora
sentir-se inteirado, inserido num contexto de luxo. No Brasil, o
momento é mais do que oportuno. O setor têxtil trabalha com a
expectativa de aumento no consumo na ordem de 12% para o próximo biênio. Nada mais animador para o setor produtivo, uma vez que
uma das mais fortes tendências mundiais é não só valorizar, mas fortalecer tudo o que for natural e sustentável. Ao Brasil só resta ganhar
o mundo. Até porque, além da expertise no manuseio da mais nobre
matéria-prima, o planeta tem muita simpatia pelo lifestyle brasileiro.
Livre, leve e solto... uma pluma.
Paula Santana Consultora de moda, colunista e
jornalista especializada em moda do Jornal de Brasília

Expediente

07/06
- O presidente da Appa,
Ronaldo Spirlandelli, representou
a Abrapa na reunião do Cosag/
Fiesp. Na pauta, a apresentação
do projeto “A imagem do
Agronegócio Brasileiro”.
- O presidente da Abrapa, Haroldo
da Cunha, participou da solenidade
de lançamento do Plano Agrícola
e Pecuário 2010. Na ocasião,
ele representou os produtores
brasileiros, ao discursar, ao
lado do ministro da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento,
Wagner Rossi, e do presidente da
República, Luiz Inácio Lula da Silva.
- Abrapa participou da
noite de premiação da
1ª edição do Top Etanol.
08/06
- Abrapa participou, em São
Paulo, de treinamento oferecido
pela BBM para operação
do "Sistema de Informações
de Negócios de Algodão
em Pluma - SINAP".
- Abrapa recebeu Anna Katharina
Pueschel, coordenadora de
Planejamento Operacional/
Certificação Valore da Bayer,
para conversar sobre o Programa
Socioambiental da Produção de
Algodão (Psoal).
- O presidente da Abrapa,
Haroldo Cunha, e a coordenadora
da BCI para a América Latina,
Edina Moresco, apresentaram a
Beeter Cotton Initiative em reunião
na Associação Nacional dos
Exportadores de Algodão (Anea).

11/06
O presidente da Abrapa,
Haroldo Cunha, prestigiou o
Dia de Campo na Abopa
12/06
O presidente da Abrapa,
Haroldo Cunha, participou do
jantar e baile em comemoração
aos dez anos da Abapa.
17/06
Sai a decisão sobre o contencioso
do algodão na Camex. O
presidente da Abrapa, Haroldo
Cunha, é convidado a participar
e dá entrevista para imprensa
nacional e agências internacionais
sobre o tema no auditório do MDIC.
17 e 18/06
Representantes da Abrapa
participam do IX ANEA Cotton
Dinner and Golf Tournament
no Rio de Janeiro.
22/06
Integrantes da Abrapa finalizaram
os processos em relação ao Projeto
Caminhos do Brasil: Fashion Rio.
24/06
Amipa promoveu o 1º Encontro –
Giro Tecnológico do Algodão,
na fazenda Macaúba, em
Tupaciguara, Minas Gerais.
29/06
- Abrapa participou da reunião da
Comissão Nacional de Cereais,
Fibras e Oleaginosas da CNA.

Na edição 124, página 7, as legendas saíram trocadas. Na primeira foto, a imagem é da equipe técnica da Ampasul recebendo
representantes da Abrapa. Na foto abaixo, a imagem é da Abrapa
reunindo-se com a equipe técnica da Amipa.
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plano agrícola e pecuário 2010-2011

Ministro Wagner Rossi apresenta o Plano Agrícola. Presidente Lula participa da solenidade

Apoio ao médio
produtor e à
agricultura de
baixo carbono

O

Plano Agrícola e Pecuário 2010-2011 traz novidades
em relação ao do ano passado. Um dos destaques é
a criação do programa Agricultura de Baixo Carbono
(ABC). Ele conta com R$ 2 bilhões para financiar práticas
agrícolas que reduzam a emissão dos gases de efeito estufa,
como o Sistema de Integração Lavoura-Pecuária-Floresta e a
recomposição de áreas de preservação ambiental.
O ABC vai garantir recursos a agricultores e cooperativas,
com limite de financiamento de R$ 1 milhão por beneficiário.
O crédito será financiado com taxa de juros de 5,5% ao ano
e prazo de reembolso de 12 anos. Entre as práticas sustentáveis para as quais o programa é direcionado, está o plantio
direto na palha, que dispensa o revolvimento do solo com
grades e arados no momento de fazer a semeadura.
Outra novidade do plano é o lançamento do Programa
Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural (Pronamp). Por
seu intermédio, o governo destinou R$ 5,65 bilhões exclusivamente para a classe média do campo, que será beneficiada
com condições especiais de acesso ao crédito. Segundo o
ministro da Agricultura, Wagner Rossi, a classe média rural
inclui produtores com renda bruta anual até 500 mil.
O Pronamp tem o limite de financiamento de custeio de R$
275 mil por beneficiário. Para investimento, cada produtor pode
contratar até R$ 200 mil, com juros de 6,25% por ano. “A contratação de recursos por médios produtores cresceu cinco vezes
no ciclo agrícola atual, em relação ao período 2008-2009. Por
isso, instituímos um programa específico para facilitar o acesso
ao crédito para esse segmento”, disse Rossi.

Recursos destinados para cada
um dos programas de investimento

R$ 2 bilhões

para o programa de Agricultura
de Baixo Carbono (ABC)

R$ 1 bilhão

para o Programa de Estímulo à Produção
Agropecuária Sustentável (Produsa)

R$ 1 bilhão

para o Programa de Incentivo à Irrigação
e à Armazenagem (Moderinfra)

R$ 2 bilhões

para o Programa de Desenvolvimento
Cooperativo para Agregação de Valor à
Produção Agropecuária (Prodecoop)

R$ 2 bilhões

para o Programa de Capitalização
de Cooperativas de Produção
Agropecuária (Procap-Agro)
Crédito Rural – Safra 2010/2011
Financiamento

2009/2010

2010/2011

Variação (%)

Custeio e comercialização

66,2

75,6

14

- Juros controlados

54,2

60,7

12

12

14,9

24

14

18

29

Linhas especiais

12,3

6,4

- 48

Total

92,5

100

8

- Juros livres
Investimento
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Armazenagem
O governo também decidiu incentivar a expansão da capacidade de armazenamento nas fazendas. Para tanto, elevou
em 100% os recursos do Programa de Incentivo à Irrigação e
à Armazenagem (Moderinfra). Ele conta com R$ 1 bilhão para
construção, adequação e manutenção de armazéns. O produtor interessado nessa linha de financiamento poderá contratar
até R$ 1,3 milhão, com juros de 6,75% por ano e 12 anos de
prazo para o reembolso, com três anos de carência. O limite
de crédito para empreendimentos coletivos é de R$ 4 milhões.
A intenção do Ministério da Agricultura é ampliar de 15%
para 30% a capacidade total de estocagem de produtos agrícolas nas propriedades rurais num período de cinco anos. “A
possibilidade de manter uma quantidade maior da produção
nas mãos dos próprios agricultores permite a escolha da hora
mais adequada para a comercialização e, consequentemente,
ganho de renda para o produtor”, observou Rossi.

Investimento: volume de recursos por programa

Preços mínimos do algodão

Preços mínimos para semente de algodão

( )

Limites de adiantamento de custeio e de EGF ¹ por produtor

Fonte: Mapa
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Uma vitória
histórica para o país
OFERTA AMERICAnA
• Redução do pagamento de subsídios
aos seus produtores de algodão, o que
provoca distorções no comércio internacional, até 2012.
• Diminuição gradativa dos prazos e
aumento das taxas do programa de
garantias às exportações para os
produtores de algodão.
• Financiamento de um fundo de apoio
aos cotonicultores brasileiros.
SAIBA MAIS
• A disputa entre Brasil e EUA já dura
quase oito anos. Em outubro de 2002,
o país decidiu contestar o apoio concedido pelos americanos aos cotonicultores. Em março de 2003, abriu um
processo na Organização Mundial do
Comércio (OMC).
• A OMC deu razão ao Brasil. Os
EUA apelaram várias vezes da
decisão, arrastando o processo por
anos. Mesmo perdendo em todas as
instâncias, não fizeram modificações
significativas em seus programas de
subsídios agrícolas.
• Em agosto de 2009, a OMC
autorizou o Brasil a retaliar os
americanos em US$ 830 milhões,
elevando tarifas de importação e
quebrando patentes. Depois de
consultar o setor privado, o governo
brasileiro divulgou uma lista de 103
produtos americanos que sofreriam a
retaliação.
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O acordo sobre o contencioso do algodão com
os Estados Unidos possibilitou que o Brasil obtivesse a sua mais importante vitória no comércio internacional na área do agronegócio. Ao perceber a
disposição brasileira de aplicar a retaliação de US$
829 milhões, autorizada pela Organização Mundial
do Comércio (OMC) no segundo semestre do ano
passado, os EUA se comprometeram a revisar a
política de concessão de subsídios aos seus cotonicultores até 2012. Diante disso, o Brasil resolveu
adiar as medidas retaliatórias para permitir que os
norte-americanos encontrem uma forma de reduzir
o apoio aos seus produtores de algodão.
O diretor do Departamento Econômico do
Ministério das Relações Exteriores (MRE), ministro
Carlos Márcio Cozendey, diz que o acordo, anunciado no dia 17 do mês passado, é um avanço,
embora ainda não seja a solução definitiva.
Primeiro, assinala, porque os EUA concordaram em
cumprir as recomendações feitas pela OMC no
contencioso do algodão. Além disso, acrescenta, os
norte-americanos vão recompensar o Brasil pelos
prejuízos ao setor com a criação de um fundo e
começar a reduzir ainda neste ano as medidas de
apoio às exportações para os seus cotonicultores.
A medida provisória do governo que autorizou a
retaliação comercial aos EUA, com base na decisão
da OMC favorável ao Brasil no contencioso do
algodão, foi fundamental para o fechamento do
acordo, avalia Cozendey. “A MP mostrou que o país
estava mesmo disposto a retaliar os Estados Unidos.
O objetivo da MP em si não era a retaliação, mas
fazer com que os Estados Unidos aceitassem cumprir as recomendações da OMC.”
O presidente da Associação Brasileira dos
Produtores de Algodão (Abrapa), Haroldo Cunha,
considera o acordo positivo para o Brasil. “Acredito
que haverá mudanças [nos subsídios americanos],
ainda que não na dimensão que gostaríamos. O
que sempre defendemos foi que a retaliação funcionasse como mecanismo de pressão”. Para ele, a
parceria entre o governo e o setor privado, por
meio da Abrapa, foi fundamental para o sucesso da
negociação. “Isso só mostra a importância da união
entre os setores privado e público na defesa dos
interesses do país.”
Caso os Estados Unidos descumpram os termos
do acordo, aprovado pela Câmara de Comércio
Exterior (Camex), do Ministério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior (MDIC), o Brasil
poderá aplicar as sanções a qualquer momento. “A
cada três meses, vamos fazer consultas para saber
como os Estados Unidos vão cumprir as recomendações da OMC”, diz o ministro Cozendey. O
compromisso dos EUA é reduzir os subsídios aos
produtores de algodão durante a reforma da sua lei
agrícola, prevista para 2012.

mercado

BBM prepara Sistema Eletrônico
de Negócios de Algodão em Pluma

A

operações com algodão em pluma que não
são intermediadas por corretoras não são
registradas na BBM. “Agora, elas poderão
ser incluídas no sistema, mesmo que não
sejam registradas.”
Com isso, o país poderá ter um amplo
conhecimento sobre todas as operações
envolvendo algodão em pluma. “Isso permitirá elaborar relatórios mais substanciais
com estatísticas de volumes de negócios e
exportações”, destacou Costa. Com o novo

sistema, acrescentou, os produtores e os
operadores de mercado terão um maior
número de informações para definir o
momento ideal para realizar seus negócios.
A criação do novo sistema foi articulada
pela Associação Brasileira de Produtores de
Algodão (Abrapa), Associação Nacional de
Exportadores de Algodão (Anea),
Associação Brasileira da Indústria Têxtil
(Abit) e BBM. “O mercado de algodão é o
mais evoluído do país”, disse Costa.

fotos: divulgação

Bolsa Brasileira de Mercadorias
(BBM) está se preparando para lancar o Sistema Eletrônico de
Negócios com Algodão em Pluma. Por seu
intermédio, a BBM pretende incluir no sistema todas as operações de algodão em
pluma realizadas no país, inclusive aquelas
que não são registradas na Bolsa.
De acordo com o gerente de Operações
de Mercados Físicos Agropecuários da
BBM, César Henrique Bernardes Costa, as

Haroldo cunha e João Carlos Jacobsen Rodrigues participam de evento em Luiz Eduardo Magalhães

Abapa comemora 10 anos com muita fibra

E

m comemoração aos 10 anos da
Associação Baiana dos Produtores
de Algodão (Abapa), fundada em 31
de maio de 2000, foram realizadas, nos
dias 11 e 12 de junho, diversas ações que
evidenciaram a importância socioeconômica da cotonicultura no estado da Bahia.
No dia 11, em especial, foi realizado
no Hotel Saint Louis, em Luiz Eduardo
Magalhães, um ciclo de palestras contemplando a temática “Mercado do Algodão”.
O evento foi iniciado com discurso do
presidente da Abapa, João Carlos Jacobsen
Rodrigues, que explanou sobre a importância das ações da entidade no fortalecimento da cotonicultura na Bahia.
Em seguida, deu-se início à primeira das
três palestras programadas para a noite. A
primeira ficou a cargo do presidente da
Empresa Interagrícola S.A., Antônio Vidal
Esteve, que apresentou as perspectivas para
o mercado de algodão na safra 2010-2011.
O executivo da Glencore Import Export
S.A., Rogério Mônaco (último à direita na
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ao agronegócio do algodão. Entre os quais,
destacamos a presença do presidente da
Associação Brasileira dos Produtores de
Algodão (Abrapa), Haroldo Cunha.

Comemoração dos 10 anos da
Abapa reúne produtores

foto), destacou os indicadores econômicos
para o mercado de algodão. Por sua vez, o
diretor comercial da Dreyfus (segundo à
direita na foto), Marcelo Escorel, falou sobre
as conexões do mercado de algodão.
Os palestrantes apresentaram perspectivas
positivas para o algodão brasileiro no mercado mundial. O ciclo de palestras contou com
um público aproximado de 300 pessoas, formado por produtores de algodão, empresários de diferentes segmentos empresariais,
estudantes universitários e representantes de
diversas entidades públicas e privadas ligadas

Jantar
Na a noite do dia 12 de junho foi realizado o jantar comemorativo. Entre os
homenageados estavam Luiz Antonio
Cansanção, patrono do algodão de alta
tecnologia na Bahia e os pioneiros Anésio
Horácio Ferreira, João Antonio Franciosi,
Luiz Ricardi, Ricado Garcia Leal e João
Carlos Jacobsen Rodrigues que acreditaram
na viabilidade da cultura do algodão de alta
tecnologia na Bahia. A parceria entre produtores e consultores é fundamental para
continuarmos a produzir algodão com responsabilidade e qualidade. Por isso, para
receber esta homenagem foi convidado o
engenheiro agrônomo Celito Eduardo
Breda, representante da Consultoria Circulo
Verde , empresa pioneira em assistência
técnica ao algodão de alta tecnologia.

Relatora da ONU visita o Brasil
e elogia ações sociais da Ampa

A

relatora especial da Organização das
Nações Unidas (ONU) sobre Formas
Contemporâneas de Escravidão,
Gulnara Shahinian, enalteceu os projetos
sociais desenvolvidos pela Associação MatoGrossense dos Produtores de Algodão
(Ampa). O elogio foi feito em Brasília (DF),
no dia 28 de maio, em coletiva para a
imprensa brasileira e agências internacionais
de notícias, no encerramento de sua visita ao
país, a convite do governo federal.
Gulnara Shahinian fez questão de destacar o Projeto de Qualificação de Alunos
Egressos do Trabalho Escravo e/ou em
Situação de Vulnerabilidade em Mato
Grosso. Esse programa, que é coordenado
pela Superintendência do Trabalho e
Emprego em Mato Grosso (SRTE/MT),
conta com a parceria da Ampa. Dos 17
jovens resgatados – pela fiscalização da
SRTE/MT – do trabalho forçado em propriedades rurais mato-grossenses e na
divisa com o estado do Goiás, 12 são
contratados como aprendizes por empresas associadas à Ampa.
Esses jovens estão inseridos em um programa interinstitucional, desenvolvido pelo
Serviço Social da Indústria (Sesi) e pelo
Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial (Senai), por intermédio do Projeto
de Educação Básica com Educação

lização de interesses comuns.
Gulnara Shahinian declarou que foi um
prazer ter vindo ao Brasil e conhecer a realidade desta região. Ela visitou – além de
Cuiabá, Brasília e São Paulo – os municípios
de Açailândia e Imperatriz (MA). “O governo brasileiro demonstra que tem vontade
política de erradicar a escravidão”, ela assinalou, dizendo que o país implementou
políticas exemplares de combate às formas
contemporâneas de escravidão.
Relatário
O relatório final sobre a viagem ao Brasil
será apresentado ao Conselho de Direitos
Humanos da ONU, em Genebra (Suíça),
sede da Organização, em setembro deste
ano.
O presidente da Associação MatoGrossense dos Produtores de Algodão
(Ampa), Gilson Ferrúcio Pinesso, considerou extraordinárias as declarações da relatora da ONU. “A relatora, certamente, fez
uma introdução do que será o relatório que
apresentará à ONU e ao governo brasileiro”, acredita.
Gilson Pinesso manifestou ainda sua
certeza de que a relatora levou, de Mato
Grosso, boas impressões sobre as ações
sociais desenvolvidas pelos cotonicultores
do estado.

Reeleição na Agopa

atual presidente da Associação
Goiana dos Produtores de
Algodão (Agopa), Marcelo Jony
Swart, ficará mais um biênio – 2010/2012
– à frente das ações realizadas pela entidade. Com isso, o trabalho iniciado em 2008
prosseguirá com ênfase no fortalecimento
da cadeia produtiva do algodão goiano e,
principalmente, na defesa dos direitos dos
produtores de Goiás.
De acordo com Marcelo Swart, existe
uma preocupação do setor quanto à produção da cultura, que esteve em queda nas
últimas safras. Portanto, encontrar alternativas para melhorar a situação do cotonicultor
tem sido um dos maiores objetivos da atual
administração. “Hoje, o plantio de algodão é
um grande risco, devido aos custos altos e à
rentabilidade baixa por conta da desvalori-

zação cambial”, explica. O presidente diz
também que outros fatores que penalizam o
algodão são a falta de mão-de-obra qualificada e o endividamento agrícola.
Objetivando a sustentabilidade da fibra
goiana, a Agopa conta com a parceria da
Fundação de Apoio à Pesquisa e
Desenvolvimento Agropecuário de Goiás
(Fundação Goiás) e com o apoio do Fundo
de Incentivo à Cultura do Algodão em
Goiás (Fialgo). Juntas, as três entidades
desenvolvem e põem em prática pesquisas
cujos resultados têm gerado cultivares resistentes a pragas e doenças, modalidades de
plantio que reduzem o custo de produção
(algodão adensado e safrinha), além de
projetos de controle de pragas, como o
bicudo do algodoeiro.
Além disso, trabalhar a sustentabilida-

de da cultura no âmbito
social e ambiental também
é uma prioridade da atual
administração. Goiás aderiu
ao Programa Socioambiental Marcelo Swart
da Produção de Algodão presidirá a Agopa
(Psoal), promovido pela no biênio 2010/2012
Associação Brasileira dos
Produtores de Algodão (Abrapa), uma vez
que os cotonicultores goianos demonstraram interesse em promover uma cultura
ambientalmente correta, respeitando
todos os direitos dos trabalhadores rurais.
“Com estes projetos em andamento, os
produtores têm participado com afinco
dos trabalhos encabeçados pela Agopa, o
que tem demonstrado o grau de importância e representatividade que a entidade tem com o setor”, ressalta Swart.
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O

Profissional (Ebep), desde 10 de agosto do
ano passado. Além do ensino fundamental,
os jovens fazem curso de eletricista de
manutenção industrial. Eles recebem das
empresas de cotonicultura um salário mínimo por mês.
“Vi programas exemplares que devem
ter continuidade e ser multiplicados em
todo país, como também podem ser
implantados em outras nações”, frisou
Gulnara Shahinian, acrescentando que os
produtores de algodão estão de parabéns,
porque não contam com trabalho infantil
em suas propriedades. “Infelizmente, o trabalho infantil é uma realidade em diversos
outros países produtores de algodão. O
Brasil é uma exceção. Isso é consciência”,
assegurou a relatora da ONU.
Gulnara Shahinian disse ainda que vai
fazer uma análise de todo o material que
recebeu em Cuiabá sobre os projetos
sociais desenvolvidos pela Ampa e por
outros agentes. Ela acrescentou que, se julgar interessante e pertinente, indicará os
projetos como sugestões para implantação
em nações que enfrentam trabalho escravo
nas lavouras de algodão.
A relatora da ONU assegurou que ações
dessa natureza são exemplos de que a
união entre sociedade, governo e iniciativa
privada é possível de acontecer para a rea-

Ampasul prepara seu laboratório
de análise de algodão para o
início da safra 2009/2010

Algodão será analisado em laboratório

Casa do algodão

I

niciou-se a colheita da safra de algodão na região dos chapadões em
Mato Grosso do Sul, que foi bastante
prejudica pela falta de chuvas no final
do ciclo. Neste ano, a falta de chuva no
período de formação das últimas maçãs
deverá afetar a produtividade, que
poderá ser menor em relação à última
safra. A segunda safra de algodão também ficou bastante prejudicada devido
à falta de chuvas que se prolonga desde
o início de abril, em muitas propriedades do estado. A Ampasul já se preparou para atender os produtores de algodão por meio do seu laboratório de
análise visual, que conta com experientes classificadores e um sistema infor-

matizado para emitir com rapidez os
resultados da análise para que as algodoeiras efetuem o emblocamento dos
fardos. A parceria entre a Amapasul e a
empresa Kuhlmann também fará a classificação tecnológica (HVI) do algodão
do estado de Mato Grosso do Sul e

algumas regiões de Goiás e Mato
Grosso. Como é feito todo ano, todos os
equipamentos e instalações foram revisados, e os funcionários treinados para
atender de forma eficiente e sem interrupções a safra de algodão dos produtores sul mato-grossenses. O laboratório
conta atualmente com duas máquinas
de classificação tecnológica (HVI)
Premier Art, com capacidade para analisar em média 3,5 a 4 mil amostras/dia,
aproximadamente 350 a 400 mil amostras por safra. O laboratório continua
credenciado
no
Ministério
da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento
(Mapa), e seguirá todas as normas e
exigências especificadas pelo órgão.

Associação Mineira dos Produtores
de Algodão promove fibra

A

Associação
Mineira
dos
Produtores de Algodão (Amipa),
em parceria com o Fundo de
Desenvolvimento da Cotonicultura no
Estado de Minas Gerais (Fundo
Algominas), promoveu no dia 11 de
junho de 2010, no Center Convention,
em Uberlândia (MG), o evento “Mesa
Redonda: Agricultores de Fibra”.
O encontro serviu como uma oportunidade para descortinar, diante dos maiores produtores de algodão e soja do estado, o atual cenário que envolve a cotonicultura mineira. Além disso, pôde
demonstrar também para o público presente as vantagens agronômicas e econômicas da rotação de culturas com o
algodão, os custos de produção, o potencial de consumo das indústrias têxteis
mineiras e as perspectivas futuras do
mercado interno e externo.
O público-alvo foi bastante seleto e
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composto por produtores de algodão e de
outras commodities, notadamente tecnificados e com interesse na cultura do algodão. Estiveram presentes o presidente da
Amipa, Inácio Carlos Urban; o superintendente de Política Agrícola da Secretaria
de Estado de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (Seapa), João Ricardo
Albanez, representando o governo estadual; o presidente do Sindicato das
Indústrias Têxteis de Malhas do Estado de
Minas Gerais (Sindimalhas), Flávio
Roscoe; e o presidente da Associação
Brasileira das Indústrias Têxteis e de
Confecções (Abit), Aguinaldo Diniz.
O evento
O objetivo do encontro foi fomentar a
introdução do algodão em busca da sustentabilidade da propriedade rural. “O
algodão na rotação de culturas é uma
importante ferramenta que poderá inclu-

sive baratear o custo das outras commodities e auxiliar a alavancagem de recursos
para toda a propriedade”, avalia o engenheiro agrônomo e diretor executivo da
Amipa, Lício Augusto Pena de Sairre.
O Fibra foi concebido no sentido de
discutir as potencialidades e os gargalos
da atividade algodoeira dentro do estado
e fará parte da programação anual de
eventos da Amipa.
“Criamos o Fibra no sentido de avaliar
a atividade como um todo, mas principalmente para discutir as potencialidades do
algodão mineiro”, comenta o presidente
da Amipa, Inácio Carlos Urban. “Minas
Gerais possui um excelente programa (o
Proalminas), uma indústria têxtil forte,
excelente logística para aquisição de
insumos e comercialização da pluma,
produtores tecnificados e uma Associação
coesa com os interesses da classe”, complementa Inácio Urban.

entrevista
divulgação

aldo rebelo, deputado federal pelo PCdoB (SP) e relator da proposta do novo Código Florestal

A legislação ambiental brasileira deve ser atualizada
para que a agricultura e a pecuária possam produzir alimentos e evitar a saída do homem do campo para as
cidades, o que agravaria os problemas nas áreas urbanas
do país, diz o deputado Aldo Rebelo, relator da proposta
do novo Código Florestal na Câmara. Em entrevista ao
Jornal da Abrapa, ele fala sobre o relatório e explica por
que o Brasil necessita modificar o código atual.
Jornal da Abrapa: O Código Florestal brasileiro realmente precisa ser modificado?
Aldo Rebelo: O Código Florestal é uma lei boa, de
1965, que foi totalmente desvirtuada e tornou inviável a agricultura no país, a partir das mudanças que
recebeu. Tanto é assim que, hoje, 75% do arroz
produzido no Brasil está na ilegalidade. A mesma
coisa acontece com a uva no Rio Grande do Sul,
com a maçã em Santa Catarina, com todo o boi criado na região do Pantanal mato-grossense, com o café
produzido em São Paulo, Minas Gerais e no Espírito
Santo. Ou seja, essas alterações feitas por medidas
provisórias, decretos e resoluções do Conama
[Conselho Nacional do Meio Ambiente] não levaram
em conta a realidade do país. Mais de 90% das propriedades do Brasil estão na ilegalidade. Portanto, é
preciso adequar a lei à realidade do Brasil para permitir que a nossa agricultura e a nossa pecuária
possam produzir alimentos para impedir a saída do
homem do campo para as cidades, o que aumentaria
os problemas ambientais [nas áreas urbanas brasileiras]. É possível adequar a legislação com a proteção
do meio ambiente e da agricultura no Brasil.
JA: Quais são as modificações substanciais apresentadas em seu relatório?
AR: É preciso destacar, em primeiro lugar, o que não
muda. Ou seja, vamos manter na legislação a proteção dos biomas, exigindo reserva legal de 20% da
Mata Atlântica, 35% do Cerrado e 80% da Amazônia,
como é hoje. O que estamos fazendo é permitir que
a agricultura familiar seja dispensada da reserva
legal, sem autorização para desmatar o que ainda
persiste, sendo obrigada a preservar os rios, com a
mata ciliar e a área frágil do solo, e dando ao agricultor médio e ao grande a possibilidade de recompor a sua reserva legal em condições que sejam
compatíveis com a situação de cada estado. Creio
que poderíamos resumir as mudanças em duas tendências: por um lado, a consolidação das áreas que
produzem e, por outro, a garantia do desmatamento
zero para o que temos de matas e florestas tanto nas
propriedades como fora delas.
JA: O que essa mudança representa para o setor agrícola?
AR: A mudança significa a paz no campo para que
todos possam produzir, respeitando as leis ambien-

tais, com as suas propriedades regularizadas e, ao
mesmo tempo, a proteção do meio ambiente, do
solo, dos rios e das florestas do nosso país.
JA: A proposta concilia produção e conservação
ambiental?
AR: O agricultor precisa produzir, mas ele próprio
também necessita do meio ambiente. Ele é quem
mais precisa da conservação do solo e da proteção
da água, porque sem solo conservado e sem água
não se faz agricultura. Quando você assegura uma
legislação que protege a agricultura e protege o meio
ambiente, está protegendo a população e o país.
Com a nossa proposta, ganha o agricultor, pois vai
regularizar a sua propriedade, e ganha o meio
ambiente, porque oferecemos garantia para preservação das florestas e dos rios.
JA: Haverá moratória para o desmatamento?
AR: Estamos propondo uma moratória de cinco
anos, durante a qual não haverá abertura de novas
áreas para agricultura e para a pecuária, enquanto
os estados realizam os seus programas de regularização ambiental, o zoneamento ecológico e econômico e seus planos de bacias hidrográficas, com o
acompanhamento de órgãos públicos de reconhecida especialização.
JA: Como o senhor vê as reações contra o seu relatório?
AR: A reação vem de setores que não compreendem o drama social do campo e não enxergam que
a legislação do jeito que está hoje permite a reconcentração da propriedade da terra, quando inviabiliza a vida do pequeno agricultor e joga nas cidades
uma grande parte da população rural, agravando os
problemas ambientais já existentes nas cidades brasileiras. É um problema social que as pessoas que
defendem o meio ambiente teriam a obrigação de
enxergar, mas que muitas vezes não enxergam porque não conhecem a realidade do campo no Brasil,
principalmente na agricultura pequena e média,
hoje muito empobrecida pela queda da renda da
atividade agrícola.
JA: Como o senhor analisa as reações favoráveis dos
representantes do setor produtivo?
AR: Creio que meu projeto oferece, ao mesmo
tempo, a proteção ambiental e permite que o
pequeno agricultor, que tem apoiado mais decididamente a minha proposta, possa continuar sobrevivendo, trabalhando no campo. E que a grande
agricultura possa também ampliar a produção de
alimentos para o consumo interno e para as exportações, que têm ajudado o Brasil a enfrentar as crises econômicas que têm ocorrido na Europa e nos
Estados Unidos.
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