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Ocrescimentodas
cooperativas
Ocrescimento das cooperati-
vas agrícolas, em todoomun-
do, é o assunto principal de
Manual deGestão dasCoope-
rativas (288págs., R$52,00),
daEditoraAtlas (www.edito-
raatlas.com.br), que chega à
terceira edição.O autor, Djal-
madePinhoRebouças deOli-
veira, economista e ex-profes-
sor daUniversidade deSão
Paulo, analisa osmodelos de
gestãodascooperativas emos-
tra a sua importância parao
crescimentodo agronegócio.

LIVRO

AGRONEGÓCIOS

Abimaqinaugura
escritórionaChina
AAssociaçãoBrasileira da In-
dústria deMáquinas eEquipa-
mentos (Abimaq) inaugurou
esta semana seu escritório em
Pequim.As indústrias brasilei-
ras demáquinas e equipamen-
tos exportarampara aChina
noanopassado cerca deUS$
225milhões, o que correspon-
de amenosde0,5%do total
que opaís importoude todoo
mundo (US$53bilhões). Na
ponta brasileira, as importa-
ções provenientesdaChina
foramdeUS$270milhões.

NoCampo

SEGUNDA-FEIRA
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MÁQUINASAGRÍCOLAS

País é o quinto em indicações para a categoria mais disputada do evento

Leideadiçãodemandiocaà
farinhadetrigocausapolêmica

Série sobre direitos do consumidor
é escolhida entre 103 trabalhos

AJUDA–Filme ‘Traves’, daF/Nazca, éumdos finalistas

Brasil tem21peçasnadisputa
defilmesnoFestivaldeCannes

PUBLICIDADE

Relator do projeto no Congresso busca alternativas para amenizar críticas dos moinhos

Fabiola Salvador
Jane Miklasevicius
BRASÍLIA

Umapropostaquetornaobriga-
tória amistura de derivados de
mandioca à farinha de trigo na-
cionaldeveservotadanapróxi-
ma semana por uma comissão
especialdaCâmaradosDeputa-
dos.Diantedapolêmicaqueen-
volve o projeto, o deputadoNil-
son Mourão (PT-AC), relator
dacomissãoespecial criadapa-
ra discutir o assunto, buscará
um caminho alternativo. Na
próxima terça-feira, quando
apresentarseurelatórioparaA

votação na comissão, o parla-
mentarnãovaiproporaobriga-
toriedadedamistura para todo
otrigo,comoeravontadedode-
putado Aldo Rebelo (PC do
B-SP), autor da proposta apre-
sentadaem2001. “Oprojeto,da
formacomoestá,nãopassa”,re-
sumiuMourão.
De fato, a pressão dos moi-
nhos impediu que o projeto de
Rebelo, hoje presidente da Câ-
mara, seguisse o curso normal
no Congresso. Outros dois pro-
jetos – de autoria dos então de-
putados Elcione Barbalho
(PMDB-PA) e Fernando de Fa-
binho (PFL-BA) – tambémfica-

ramparadosnaCâmara.Coma
criação da comissão especial, a
apostadeMourãoéqueoassun-
to será resolvido no curto pra-
zo. “Antes do recesso de julho o
textosegueparaoSenado”,pre-
vê. Como a comissão que anali-
sa o assunto tem caráter espe-
cial,otextonãoprecisaservota-
do no plenário da Câmara nem
ser submetido à Comissão de
Constituição e Justiça. Depois
de aprovado na comissão espe-
cial,eleprecisaseraprovadono
Senado para virar lei.
Paratentaramenizararesis-
tência ao projeto, Mourão pro-
põe que a obrigatoriedade da
adição de farinha de mandioca
refinada, raspademandiocaou
fécula demandioca seja aplica-
daapenasà farinhadestinadaà
panificação. A farinha vendida
nos supermercados e aquela
usada na fabricação de macar-
rão e biscoitos continuariam
“puras”. A mistura seria gra-
dual até chegar a 10%. Há duas
propostas na mesa do deputa-
do: a primeira é chegar aos 10%
em5anos (2%aoano)easegun-
da, em 3 anos (3%, 3% e 4%).
“Ainda estou preparando ami-
nuta", disseMourão.Até terça-
feira, o caminho para as articu-
lações está aberto.
Osmoinhoseasindústriasde
panificação prometem reagir
aoqueconsideramumamedida
arbitrária e inconstitucional.
“Se esse projeto passar, vamos
entrarcomumaaçãodeincons-
titucionalidade”,dizMarcosSa-
lomão, presidente da Associa-
ção Brasileira da Indústria de

Panificação e Confeitaria
(Abip). “O setor de panificação
jáusaespontaneamentederiva-
dos de mandioca em produtos,

nos quais essa mistura é possí-
vel, atendendo ao gosto do con-
sumidor.Aparticipaçãodestes
derivadoséde15%dototal.Tor-

naramisturaobrigatóriapa-
ra todos os pães é desrespei-
taroshábitosdapopulação.”
O presidente do Moinho
Pacífico, Lawrence Pih, por-
ta-voz da Associação Brasi-
leira da Indústria do Trigo
(Abitrigo), reforça as críti-
cas. “A mistura obrigatória
vaidistorcerumprodutono-
bre,deconsumopopular.Ti-
rardopãootrigo,quetemde
10% a 12% de proteína, para
adicionar mandioca, que
temde1%a2%,éumacontra-
dição.”
O presidente da Câmara
Setorial da Cadeia Produti-
vadaMandiocaeDerivados,
JoãoEduardoPasquini, atri-
bui o caráter impositivo da
mistura à concentração do
setor de trigo e à falta de re-
ceptividade à proposta. “O
Brasil importa 60% do trigo
usado para fabricar farinha,
privilegiando a criação de
empregosláfora,enquantoa
produção de mandioca está
concentradanapequenapro-
priedade. Cerca de 75% dos
produtores cultivam área
menorque 10hectares”, diz.
JáopresidentedaAssocia-
ção Brasileira dos Produto-
res de Amido de Mandioca
(Abam), Hermes Campos
Teixeira, compara o projeto
ao do álcool na gasolina. “Se
aadiçãonão fossecompulsó-
ria, nãomisturariam.”
O deputado Mourão disse
queamisturadamandiocaà
farinha criaria 100 mil em-
pregos no curto prazo. ●

RádioEldorado
vencePrêmioEthos

Carlos Franco
ENVIADO ESPECIAL
CANNES

O53º Festival Internacional de
Publicidade de Cannes entrou
ontem na reta final ao divulgar

a lista de finalistas na categoria
filmes (Film), amaisdisputada.
OBrasil conseguiucolocar21 fi-
nalistasnalistade300.OsEUA
colocaram 146. O Brasil é quin-
to em número de filmes na dis-
puta. Em segundo lugar está o
Reino Unido (64), seguido de
França (30) e Argentina (29).
No ano passado, as agências
brasileiras haviam emplacado
20 filmes na lista de finalistas.
As agências brasileirasmelhor
colocadas na lista são Alma-
pBBDO (com 4 filmes), Fischer
América (3) eNBS (2).Comum
comercial cada, ainda figuram
F/Nazca, Duda Propaganda,
Dez,Lowe,GiovanniFCB,Dent-
su,Fallon,CarilloPastoreEuro
RSCG,Age,LewLara,RCeEu-
genioDDB.
Entre os filmes brasileiros,
os destaques são “Traves”, da
F/NazcaparaSkol, quemostra
as traves de futebol se movi-
mentandoemcampoparaimpe-
dirqueosrivaisargentinosmar-
quemgol.Tambémestána lista
de finalistas o filme “Marado-
na”,daDudaPropaganda,para
o Guaraná Antarctica. O filme
mostra o ex-jogador argentino
cantandoohinobrasileiroeves-
tindo a camisa do Brasil.
Neste ano, 4.806 filmes fo-
ram inscritos na competição. O
Brasiltrouxe233.JaderRosset-
to, vice-presidente da Fischer
America e jurado brasileiro na
categoria,considerouexcepcio-
nal o resultado. A expectativa
eradequeoPaís teria entre 13e
18 filmes entre os finalistas.
Dos filmes relacionados no
short list, jurados e especialis-

tas apostamque oGrandPrix e
a Palme D’Or deverá ficar com
“BouncyBalls”, comercial cria-
do pela Fallon de Londres para
a linha de aparelhos de televi-
são Bravia, da Sony.
AAdidas foi escolhida anun-
ciante do ano. A empresa, que
comprou a americana Reebok,
tem investido pesado em even-
tosesportivosaoredordomun-
do, como as Olimpíadas de In-
verno e a Copa do Mundo. Se-
gundo a organização do festi-
val, a escolha tem a ver com a
decisão da empresa de conti-
nuara apostar firmeempropa-
ganda ao redor domundo.

POLÊMICA
Uma guerra de comunicados
agitouontemadelegaçãobrasi-

leiraemCannes.AGiovanni,
FCBdistribuiunotarejeitan-
do o leão de bronze conquis-
tado por peça da agência na
categoria de impressos
(Press). O leão de bronze foi
conquistado para a série de
anúnciosOvo,Chupeta,Feto
e Ursinho, criados para a
Ipas, uma organização não-
governamental de direitos
da mulher, que defende o
aborto.
Apeçafoicriadaporex-di-
retores da agência, que aca-
bamdecriaraagênciaSanta
Clara, que tem conquistado
contas que eram da Giovan-
ni, como a Intelig. Fernando
Campos, sócio da Santa Cla-
ra, rebateu a postura revan-
chista daGiovanni, FCB. ●

IMPULSO–Projetopoderiacriar 100mil empregos,dizdeputado

DISPUTA

MÍDIA

Andrea Vialli

ARádioEldorado foi umadas
vencedoras da sexta edição do
Prêmio Ethos de Jornalismo,
que contemplou, na noite de
quarta-feira, iniciativas edito-
riais que abordavam o tema
responsabilidadesocialempre-
sarial. A Eldorado venceu na
categoriaMídiaEletrônicaRá-
dio, coma série de cinco repor-
tagens “15 Anos de Defesa do
Consumidor”, veiculadas du-
rante omês demarço.
Asériepremiadacorrespon-

de a edições especiais do pro-
gramaObservatórioEldorado,
uma revista radiofônica que
trata de temas da atualidade.
“Na ocasião do aniversário de
15 anos doCódigo deDefesa do
Consumidor, resolvemos fazer
uma série especial sobre histó-
rias de consumidores que tive-
ramdificuldadespararesolver
seusproblemas comas empre-
sas”,explicaSérgioSantos,edi-
tor-chefe da Rádio Eldorado.
Segundo ele, a emissora é

muito procurada por consumi-
doresinconformadoscomade-
mora das empresas em aten-
der suas solicitações.“Ganhar
um prêmio cujo tema é a res-
ponsabilidade social reforça o
papel da rádio como prestado-
ra de serviços. Usamos a força
doveículo paraajudaro consu-
midor”, diz Santos.
Aapresentadoradoprogra-

ma, Tatiana Ferraz, que rece-
beu o prêmio, foi pega de sur-
presa. “Não esperava ganhar,
pois era um programa com
viésmais crítico em relação ao

papel das empresas”, conta.
Além de Tatiana, a equipe res-
ponsávelpelaproduçãodopro-
gramaéformadapelasjornalis-
tasRenataOkumuraeLuciana
Freitas.
OPrêmioEthosdeJornalis-

moexisteháseisanosefoicria-
dopelo InstitutoEthosparadi-
fundir,entreosmeiosdecomu-
nicação, o conceito de respon-
sabilidade social. Este ano, o
prêmio contemplou, além de
jornalistas, iniciativas edito-
riais. “Acredito na renovação
das energias em prol da cons-
trução de uma sociedade mais
justa. Por isso, contemplamos
os veículos que mais contri-

buempara gerarmudanças na
estratégia denegócios das em-
presas”, explicou Ricardo
Young,presidentedo Instituto
Ethos. A cerimônia de entrega
foi na noite de quarta-feira, no
Hotel Transamérica, em São
Paulo.
Foram inscritos 103 traba-

lhosedestes,escolhidos16fina-
listas. Entre os demais vence-
doresestãoarevistaÉpoca (ca-
tegoria Revista), jornal Valor
Econômico (categoria Jornal),
TVSalvador (categoria Televi-
são) e Envolverde Revista Digi-
tal (Mídia Digital). Não houve
prêmio em dinheiro. ●

CANNES 2006
DIVULGAÇÃO

‘O projeto, da
forma como está,
não passa’,
afirmaMourão

VIDAL CAVALCANTE/AE-8/4/2006

‘Prêmio reforça
papel da rádio
como prestadora
de serviços’
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Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 23 jun. 2006. Economia, p. B16.




