MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
SECRETÁRIA-EXECUTIVA
CONSELHO DO AGRONEGÓCIO
CÂMARA SETORIAL DA CADEIA PRODUTIVA DE ALGODÃO E SEUS DERIVADOS

EXTRATO DA ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA

LOCAL: Sala do CNPA – Brasília - DF.
DATA: 26 de outubro de 2010
HORÁRIO: das 10 às 12h00 horas

Informações e Definições de Reuniões

●
Manoel Galvão demonstrou em slides as notícias enviadas para socialização com
os membros da Câmara; Projeto de Lei – PDBR. Política de Desenvolvimento do Brasil
Rural. O Calendário de reuniões – ano de 2011 e a Agenda Estratégica do Algodão.
●
Sérgio De Marco apresentou o Panorama de resultados e números da safra
2009/2010 nos Estados que a produção de 1,05 a 1,07 milhões de toneladas de pluma
produzida foi confirmada. Haroldo Cunha lembra que a perda pela estiagem de 200 mil
toneladas da expectativa inicial de produção, trouxe o número final para esses níveis
apontados pelo presidente. Marco Antônio Aluísio da ANEA contribui com essa aritmética
lembrando do estoque de passagem de 160 mil toneladas, do pleito da indústria em se
importar 250 mil toneladas de pluma, da exportação de 430 mil toneladas e de um
consumo médio de 1 milhão de toneladas pela indústria nacional. Perspectivas para a
safra 2010/2011 e solicitou ao representante dos estados produtores informassem a Área
de plantio e produção no Brasil.
●
Sergio De Marco apresentou os custos de produção para a safra 2010/2011
passou a informação de que o custo operacional de produção de algodão em
Rondonópolis é de R$4.446,00/ha. Custo operacional e não total. Afirma que com o
mercado exportação hoje de US$32,00/@ à retirar, resultaria em uma margem de
US$700,00 a US$800,00/ha.
●
Em Assuntos Gerais. Djalma Fernandes de Aquino, da CONAB solicita acesso às
informações geradas pelo cadastro da BBM. Haroldo Cunha da Abrapa alerta para a falta
de agilidade nos processos junto à ANVISA do registro do Glifosato para aplicação no
algodão RR e pede para que a Secretaria da Câmara verifique junto à ANVISA se esse
processo se desenrolou. Caso contrario ele solicita que se faça uma correspondência
solicitando celeridade nesse processo. Hélvio Fieldler alerta para o risco de não se
acompanhar os trabalhos do programa PDBR – Política de Desenvolvimento do Brasil
Rural. Sérgio De Marco informa a todos da criação do IBA – Instituto Brasileiro do
Algodão, que tem Haroldo Cunha como seu presidente executivo e que solicita ingresso
nesta Câmara. Proposta aprovada. Sérgio De Marco anuncia que será, no próximo dia 07
de dezembro empossado presidente da ABRAPA e, uma vez que ele já desempenha o
cargo de presidente desta, solicita que seja avaliada a proposta de a ABRAPA ser aqui
representada por seus vice-presidentes. Proposta aprovada.
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