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Presidente da Abrapa conversa com o Ministro Wagner Rossi sobre 

programa de opções e exportação do algodão brasileiro

O presidente da Abrapa, Sérgio De Marco, foi recebido, esta manhã, pelo ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
Wagner Rossi. Na pauta do encontro, estavam os resultados da missão técnica da Abrapa ao México, realizada em 25 de março e as
previsões de exportação do algodão brasileiro para esta safra. A missão técnica ao México teve como objetivo conhecer o Programa
Mexicano de Opções Agrícolas e a partir do mesmo, propor ao governo brasileiro um modelo que seja adequado à realidade do setor
no país. O ministro, que designou um representante do governo para acompanhar a missão, ficou satisfeito com as informações
levantadas e deu aval para que seja criado um grupo de trabalho, na Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Algodão e seus
Derivados, composto de representantes do governo e do setor privado, para estudar a possibilidade de se implantar um mecanismo
semelhante no Brasil.

Na ocasião, De Marco solicitou apoio do ministro em relação ao compromisso do governo de não estabelecer controle para as
exportações do algodão brasileiro, visando a fixação de cotas internas para abastecer a indústria nacional. O presidente da Abrapa foi
enfático ao pontuar que tal fato seria um grande retrocesso na imagem que o Brasil conquistou junto aos grandes players mundiais
do algodão e que países que já tomaram tal medida para abastecer o mercado interno, pagam um preço muito alto, a exemplo do
que aconteceu com a Índia, na safra passada. O ministro manifestou concordância com a posição da Abrapa e se comprometeu a
trabalhar junto às esferas do governo federal no sentido de não permitir que tal interferência venha a ocorrer no mercado de
algodão.
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