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O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Alberto Rosado) – Havendo número

regimental, sob a proteção de Deus e graças ao eficiente trabalho de nossa

Secretária, Ana Cerejo, declaro abertos os trabalhos da presente reunião.

Tendo em vista a distribuição antecipada da ata da 8ª reunião, consulto os

membros presentes sobre a necessidade de sua leitura.

A SRA. DEPUTADA CELCITA PINHEIRO – Sr. Presidente, peço a dispensa

da leitura da ata.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Alberto Rosado) – Dispensada a

leitura da ata, a pedido da Deputada Celcita Pinheiro.

Em discussão a ata. (Pausa.)

Não havendo quem queira discuti-la, em votação.

Os Deputados que a aprovam permaneçam como se acham. (Pausa.)

Aprovada.

Peço à Secretaria que distribua aos Srs. Deputados a sinopse da

correspondência recebida e expedida e faça-a constar da ata.

Esta reunião de audiência pública destina-se a ouvir os Srs. Getúlio

Pernambuco, representante da Confederação Nacional de Agricultura,  e  João

Henrique Hummel Vieira, Secretário-Executivo da Associação Brasileira dos

Produtores de Sementes.

 Convido S.Sas. para tomarem assento à Mesa.

O Sr. Valdir Colatto, representante da Organização das Cooperativas

Brasileiras — OCB não se encontra presente até o momento; o Sr. Airton Luiz

Faleiro, representante da CONTAG, avisou que está acompanhando a votação da

medida provisória sobre o Código Florestal, no Senado, e não pode comparecer à
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presente reunião; o Sr. Agide Meneguethi, Presidente da Federação de Agricultura

do Estado do Paraná,  convidado pela segunda vez a comparecer à Comissão,

também não está presente.

Convido o Relator, Deputado Confúcio Moura, para também tomar assento à

Mesa. (Pausa.)

Cada expositor disporá de até 20 minutos para sua exposição, sem apartes.

Terminadas as duas exposições, iniciaremos o debate.

Com a palavra o Dr. Getúlio Pernambuco, representante da Confederação

Nacional de Agricultura.

O SR. GETÚLIO PERNAMBUCO – Boa tarde, Sr. Presidente da Comissão,

Deputado Carlos Alberto Rosado, Exmo. Sr. Deputado Confúcio Moura, Relator do

projeto, Sras. e Srs. Parlamentares, inicialmente, em nome da Confederação

Nacional da Agricultura, gostaria de agradecer o convite formulado à nossa

entidade, que representa os produtores rurais brasileiros, para fazer seu depoimento

sobre o Projeto de Lei nº 2.905, do Exmo. Sr. Deputado Fernando Gabeira, que trata

das condições para comercialização de alimentos geneticamente modificados.

Devo enfatizar, Srs. Deputados, que estamos aqui também para aprender

sobre esta matéria, que é extremamente importante, do ponto de vista estratégico,

para a agropecuária brasileira e, certamente, para a pesquisa científica no Brasil. No

entanto, gostaria de trazer a esta Comissão algumas considerações de natureza

econômica com relação aos transgênicos.

Inicialmente, todos sabemos que o uso da biotecnologia pode reduzir os

custos de produção. Atualmente, o Brasil está inserido no mundo de competição

global. Verificamos que produtos como o algodão, que normalmente leva de sete a
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oito pulverizações de agroquímicos, com o advento dos transgênicos, pode, por

exemplo, ser pulverizado apenas uma vez. No caso da soja, também existe uma

redução bastante significativa na aplicação dos defensivos agrícolas.

A questão da redução de custo é extremamente importante para a

competição dos agricultores brasileiros. A CNA desenvolve um estudo de

acompanhamento da renda agropecuária, não apenas dentro da porteira, mas

também do agronegócio brasileiro, que representa 27% do PIB nacional.

Este ano de 2001 a produção agrícola sofreu uma queda de 0,6% em relação

ao ano passado. Mesmo com o crescimento de 14,4 milhões de toneladas de grãos

— saímos de uma produção de 82 milhões de toneladas de grãos para 97,4.

Outro fator que não se pode deixar de levar em consideração é que realmente

precisamos competir com os nossos concorrentes. Tanto a Argentina como os

Estados Unidos estão na frente nessa questão dos transgênicos. Isso claramente

tem a ver com a redução de custo obtida por aqueles produtores.

No ano passado, tive oportunidade de visitar a entidade que representa os

agricultores rurais argentinos e constatei que essa questão de transgênicos, pelo

menos com relação à soja, é de suma importância para o aumento da produtividade

daqueles produtores rurais. Reduziu-se o custo, e  100% da soja comercial daquele

país hoje já é transgênica.

Vale lembrar que 22 culturas transgênicas já estão sendo plantadas em

escala comercial nos Estados Unidos, depois de exaustivos estudos e testes

aprovados pelo FDA (órgão que regula a venda de alimentos e remédios naquele

país) e pelo USDA (Departamento de Agricultura). A agência de proteção ambiental

americana, EPA, também aprovou esses transgênicos. Todos conhecem o rigor
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desses organismos na análise de questões ambientais, porque envolvem a saúde

humana. O Ministério da Agricultura do Canadá já liberou a exploração comercial de

doze culturas transgênicas; o Japão já aprovou a importação de sete produtos

agrícolas transgênicos; a União Européia também já aprovou a comercialização de

vários transgênicos, como o milho e a soja.

Fica evidente que o avanço no cultivo e na comercialização dos transgênicos

é atualmente quase uma tendência mundial que tem crescido em escala geométrica.

Assim, o atraso da produção comercial de transgênicos no Brasil poderá provocar

perda de competitividade e, conseqüentemente, de mercados em relação a nossos

principais concorrentes. É importante lembrar que as exportações agropecuárias,

que deverão crescer 15% este ano, têm contribuído decisivamente para minimizar

os desequilíbrios na balança comercial brasileira.

Vale ressaltar que, no ano passado, uma comitiva da Confederação Nacional

da Agricultura visitou alguns países da Europa. Aos importadores europeus foi

perguntado sobre a possibilidade de se pagar um prêmio — um adicional de preços

— para a produção tradicional brasileira. Claramente não houve interesse de se

pagar algum tipo de compensação pela produção tradicional de soja ou de algum

outro produto do brasileiro.

Os produtores brasileiros estão tendo uma produção desigual, já que outros

países estão aumentando a produção de transgênicos e exportando-os sem sofrer

restrições. Os países que alegadamente poderiam estabelecer algum tipo de

barreira à importação e comercialização de transgênicos também não estão

dispostos a pagar nenhum tipo de prêmio pela produção tradicional de produtos
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agropecuários brasileiros, o que seria justamente uma forma de compensar essa

perda de competitividade.

Portanto, a CNA entende que a agricultura brasileira não pode ficar à margem

dessas inovações tecnológicas, condicionadas obviamente a que o uso dos

transgênicos deve mostrar-se biologicamente seguro, como já foi demonstrado em

outros países e no Brasil, pela CTNBio.

Como sabemos, a segurança biológica é competência de organismos

específicos, já previstos na legislação brasileira, como a Comissão Técnica Nacional

de Biossegurança, criada pela Lei de Biossegurança (Lei nº 8.974/95). Compete a

esse organismo avaliar se os produtos transgênicos são biologicamente seguros,

através de testes científicos. Constatada a segurança biológica, não há por que não

ocorrer a liberação do plantio em escala comercial, permitindo que os produtores

nacionais tenham acesso a técnicas modernas de plantio e possam reduzir inclusive

a quantidade de agrotóxicos na produção agropecuária.

Chamo a atenção para o fato de que os agroquímicos no Brasil são

extremamente onerosos para os produtores rurais. No ano passado, a Confederação

Nacional da Agricultura elaborou um trabalho de comparação de preços entre os

agroquímicos no Brasil e na Argentina e verificou que os produtores brasileiros

pagam, já convertidos os preços desses produtos em dólar, em média 40% a mais.

Isso significa um ônus a mais para os produtores brasileiros de cerca de 700 milhões

de dólares. Se a nossa legislação de agroquímicos possibilitasse que os agricultores

nacionais fizessem sua importação direta, a redução de preços faria com que os

produtores rurais brasileiros economizassem cerca de 700 milhões de dólares por

ano. Esse é um valor extremamente expressivo. Com a implantação de produtos
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geneticamente modificados, o plantio reduz o uso de agroquímicos e,

conseqüentemente, esse ônus.

Para finalizar, Sr. Presidente, entendemos que o Projeto de Lei nº 2.905, de

1997, de autoria do Sr. Deputado Fernando Gabeira, que propõe a rotulagem geral e

irrestrita de alimentos transgênicos, pode ser aproveitado, desde que adaptadas as

recomendações do Codex Alimentarius, um organismo da FAO/ONU que congrega

mais de cem países, entre eles o Brasil, e é reconhecido pela Organização Mundial

do Comércio como o organismo apropriado para emitir normas diretivas e

recomendações internacionais sobre aplicação de medidas sanitárias e

fitossanitárias. O Brasil, obviamente, é signatário dos acordos da OMC e, portanto,

deve seguir o que o Codex estabelece para o setor.

Segundo diretiva emitida pelo Codex em 27 de fevereiro de 1977, a rotulagem

é recomendável, desde que haja alterações nutricionais em relação ao produto

convencional. Se os produtos forem similares, não há por que serem identificados,

somente pelo fato de terem sido produzidos por técnicas diferentes.

Vale ressaltar que atualmente o Decreto nº 3.871, de 18 de julho de 2001, que

disciplina a rotulagem de alimentos embalados produzidos com organismos

geneticamente modificados, já teve avanços expressivos, inclusive em relação às

recomendações do Codex, obrigando a rotulagem para os alimentos destinados ao

consumo humano, desde que seja acima de 4% a presença de organismos

geneticamente modificados. A nosso ver, isso já representa um avanço em relação à

própria recomendação do Codex, que alega só ter sentido a rotulagem se houver

alterações nutricionais em relação ao produto convencional. No caso da legislação
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brasileira, se o produto tem acima de 4%, automaticamente a rotulagem é

obrigatória.

Em síntese, Sr. Presidente, essas são as considerações que a Confederação

Nacional da Agricultura traz para apreciação e análise deste assunto.

Ficamos à disposição da Comissão para maiores esclarecimentos em relação

a esta matéria.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Alberto Rosado) – Agradecemos ao

Dr. Getúlio Pernambuco a exposição.

Passo a palavra ao Dr. João Henrique Hummel Vieira, Secretário-Executivo

da Associação Brasileira dos Produtores de Sementes.

S.Sa. dispõe de até 20 minutos.

O SR. JOÃO HENRIQUE HUMMEL VIEIRA – Agradeço o convite. Estou

substituindo o nosso Diretor de Proteção de Cultivares, Dr. Claudio Manuel da Silva.

Vou manifestar as ponderações do setor de sementes no Brasil,  hoje

bastante preocupado com essa situação polêmica do transgênico.

O setor de sementes sente-se o mais prejudicado perante essa discussão

polêmica nos setores que envolvem a utilização dessa biotecnologia. A decisão

sobre este assunto é uma questão de vida ou morte, uma questão de sobrevivência

para esse segmento de fundamental importância para a agricultura brasileira.

A ABRASEM, na safra passada, fez um levantamento nas regiões do Rio

Grande de Sul e de Santa Catarina. O trabalho foi feito na beirada das estradas, de

tantos em tantos quilômetros, fazendo-se a amostragem das lavouras. Conseguimos

constatar que, em torno de 39% das lavouras, seja em pequena, média, seja em
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grande propriedade, já eram cultivares do plantio de transgênicos. Para o setor de

sementes isso representa um estrago muito grande.

Há três anos, o Rio Grande do Sul produzia em torno de 300 mil toneladas de

sementes para o mercado do Estado e exportação. Neste ano, o Rio Grande do Sul

está ofertando somente 100 mil toneladas, ou seja, 30% das sementes ofertadas.

Isso nos leva a ter a noção de que, nesta safra, na região do Rio Grande do Sul, o

transgênico já vai ocupar uma área superior a 60%.

E o que está ocorrendo com o setor? O setor de sementes deixou de

comercializar para o mercado do Rio Grande de Sul em torno de 150 mil toneladas

de sementes. Isso deixa de representar no faturamento do setor em torno de 70

milhões de reais.

O setor de sementes, após a promulgação da Lei nº 9.456, que protege o

cultivo, foi chamado pela sociedade para assumir o compromisso de, em parceira

com instituições públicas, desenvolver pesquisas para promover o melhoramento

genético, desenvolver novos cultivares e também tecnologias para a agricultura.

Hoje esse setor representa, em termos de parceria com os órgãos de pesquisa e a

EMBRAPA, investimentos anuais de quase 20 milhões de reais, só para a cultura da

soja.

 O Brasil deixa de ganhar a médio prazo, porque os produtores que estão

arcando com esse investimento de parceria sentem-se lesados na possibilidade de

manter a alocação desses recursos para as pesquisas. O que significam essas

pesquisas? Significam produtividade, rentabilidade para o agricultor, pacotes

tecnológicos, competitividade e diminuição no preço do produto final para consumo.
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Com isso, a sociedade perde, porque essa receita não é gerada para o setor

organizado. Isso está desorganizando nosso setor.

O setor passou vinte anos para chegar a uma taxa, no Rio Grande do Sul, de

65% da área plantada, com sementes fiscalizadas e certificadas. Neste ano,

calculamos que isso deve ficar abaixo dos 30%. Quanto será necessário para

recompor esse trabalho de vinte anos que estamos deixando de fazer?

A situação dos transgênicos  está desestruturando o setor de sementes. Para

se ter uma idéia, neste ano, foram fechadas 36 empresas produtoras de sementes

no Rio Grande do Sul, em função do uso ilegal de sementes transgênicas no Estado.

Segundo o conceito da ABRASEM sobre o transgênico, ele deve ser

estudado caso a caso, como recomenda a própria legislação de biossegurança.

Estamos diante de uma moratória branca e estamos sendo lesados de

maneiras diferentes. Entre os argumentos que utilizam para justificar essa moratória

branca, o principal deles, em relação à soja RR, resistente ao herbicida de glifosato,

é o impacto ambiental. Julgamos que isso não tem procedência. Endossamos o

posicionamento da CTNBio, principalmente por ser uma planta exótica e não se ter

condição de qualquer escape higiênico. Acreditamos no fortalecimento. Hoje, o setor

está preocupado com essa situação da perda de rentabilidade.

Hoje também há indícios de que no Centro-Oeste já existe soja  adaptada à

região. Portanto, deve-se tomar uma posição de legalização ou regulamentação da

questão. Acredito que hoje a fiscalização no Rio Grande do Sul é um problema

complicado; e a Região Centro-oeste está indo para o mesmo caminho. Neste ano,

calculamos que existe oferta de semente transgênica para se plantar em torno de

100 mil hectares na Região Centro-Oeste. Isso significa que, no ano que vem,
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teríamos condições de plantar de 1,5 a 2 milhões de hectares e, dentro de três anos,

60% dessa área vai estar com transgênico. Dessa forma,  o setor de semente estará

arruinado, acabado. A parceria com a EMBRAPA e instituições de pesquisa vai

acabar. Vamos deixar de treinar os técnicos e de fazer evolução de novos cultivares

em função disso. Acreditamos que existe uma necessidade emergente de se

regulamentar isso de uma forma transparente para que o setor possa sobreviver.

Pelo que foi noticiado,  os agricultores do Rio Grande do Sul já foram à

imprensa dizer que têm uma margem de ganho de 75 a 100 reais por hectare, e no

Brasil plantam-se 13 milhões de hectares. Como o nosso colega da CNA falou,

haverá uma redução de custo de 700 milhões de hectares para as empresas de

agroquímicos. Plantamos 13 milhões de hectares; se considerarmos 100 reais de

ganho para o agricultor por hectare, o agricultor, que é pulverizado, estará deixando

de gerar riqueza  em torno de 1 bilhão de reais. A agricultura brasileira está

deixando de ganhar isso e de gerar renda. Esse é um problema sério que estamos

tendo na nossa agricultura.

A ABRASEM é favorável à regulamentação  da rotulagem. Temos de ser

condizentes com a capacidade de fiscalização e informação. Somos totalmente

favoráveis à informação e à liberdade de a pessoa ter o poder de decisão. Ou seja,

a liberdade de o produtor de semente produzir a soja convencional ou transgênica, a

liberdade de o agricultor escolher um pacote tecnológico da soja transgênica ou da

soja convencional, como também a liberdade de informação, para o consumidor

escolher entre a soja transgênica e a não-transgênica.

Assim sendo, o setor de semente aproveita para observar que estamos em

uma situação crítica: ou temos a aprovação para plantar a soja transgênica neste
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ano ou, dentro de dois anos, o setor de sementes estará totalmente esfacelado e

dificilmente vai ter condições de recuperar e ser competitivo com as grandes

empresas transnacionais. É uma situação muito preocupante para a sociedade

brasileira.

Agradeço a oportunidade e coloco-me à disposição de todos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Alberto Rosado) – Agradeço ao Dr.

João Henrique Hummel Vieira.

Vamos passar aos debates.

Passo a palavra ao Sr. Relator, para apresentar  seus questionamentos.

O SR. DEPUTADO CONFÚCIO MOURA – Sr. Presidente, preliminarmente,

reservo-me o direito de não fazer perguntas aos palestrantes. Uso a palavra

simplesmente para agradecer aos Drs. Getúlio Pernambuco, da CNA, e João

Henrique Hummel Vieira, as presenças enriquecedoras  na Comissão. Depois,

recolherei as notas taquigráficas para estudá-las e receber as contribuições na

elaboração de meu relatório.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Alberto Rosado) – Obrigado, Sr.

Relator.

Com a palavra a Deputada Celcita Pinheiro.

A SRA. DEPUTADA CELCITA PINHEIRO – Gostaria também de agradecer a

participação aos representantes da Maeda e da Comissão da CNA e aproveito para

fazer um  questionamento.

Foi dito  que há redução de custos, competição, queda da produção por

ausência de tudo isso, e que há transgênicos já plantados no Brasil em grande
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quantidade; que há liberdade de escolha da semente: quem quiser plantar uma

semente transgênica, planta, quem não quiser, planta outra. também foi dito que o

consumidor que quiser consumir a transgênica vai ter a rotulagem para saber

escolher; que o agroquímico  é trazido para cá em dólar, e está ficando cada vez

mais caro para o produtor. Eu pergunto a V.Sas.: o que, nesse sentido, atrapalha ou

prejudica a liberação do produto transgênico no Brasil, se já há plantio, venda, se há

tudo? Existe algo impedindo isso? Será que V.Sas. seriam capazes de nos

responder o que até agora realmente está atrapalhando a implantação no Brasil da

semente transgênica?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Alberto Rosado) – A pergunta foi

dirigida aos dois expositores.

Portanto, tem a palavra o Dr. Getúlio Pernambuco para responder em

primeiro lugar.

O SR. GETÚLIO PERNAMBUCO – Sra. Deputada Celcita Pinheiro,

acreditamos que a questão dos transgênicos carece de um pouco mais de

comprometimento por parte do próprio setor público.

Hoje, já temos conhecimento, já há uma massa crítica muito grande em

relação a essa matéria. Acreditamos que simplesmente a burocracia esteja

atrapalhando a questão da autorização para produção e comercialização de

transgênicos no Brasil, porque já existem estudos nacionais e internacionais

comprovados. Acreditamos que não existam mais espaços para que o País fique a

reboque tecnológico em relação aos seus concorrentes. Isso representa — como o

nosso colega da ABRASEM falou — um problema muito grande em relação ao

próprio cumprimento dessa situação pelas entidades e empresas organizadas no
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Brasil, o que traz problemas operacionais. Isso é realmente muito ruim para o Brasil.

Acreditamos ser necessário e urgente a regulamentação dessa matéria, para que o

País comece a produzir e comercializar os transgênicos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Alberto Rosado) – Com a palavra o

Dr. João Henrique Hummel Vieira, Secretário-Executivo da Associação Brasileira

dos Produtores de Semente.

O SR. JOÃO HENRIQUE HUMMEL VIEIRA – Legalmente, no trânsito do

Executivo, a soja transgênica resistente ao herbicida glifosato encontra-se

perfeitamente liberada.

A Comissão Técnica Nacional de Biossegurança —  CNTBio, com seus

especialistas, PhDs, representantes de segmentos da sociedade, analisou o risco de

biossegurança desse produto e deu um parecer favorável. O Ministério da

Agricultura já possui os registros dos cultivares, tanto da Monsoy, quanto da

CODETEC, resistentes a esse herbicida.

Hoje, o único fator que impede a liberação oficial para que o setor de

sementes possa se tornar competitivo e  não perder espaço, é uma decisão dos

juízes sobre  uma liminar do IDEC e Greenpeace. Esse é o único empecilho legal.

Encontramo-nos numa situação bastante constrangedora, porque a safra se inicia

logo mais. O Judiciário precisa analisar o fato, adotar uma postura e principalmente

julgar a ação intentada pela Advocacia-Geral da União a respeito da medida

provisória da CTNBio. Apenas essa questão judicial encontra-se pendente.

Todo produtor de semente que estiver ligado à EMBRAPA, à CODETEC ou à

Monsoy, que representam 75% dos quadros dos associados da ABRASEM, terão

acesso a esses cultivares. Portanto, não vai existir monopólio dos cultivares que
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estão no mercado. A única coisa pendente hoje é a sentença do juiz que permite a

comercialização ou não desses produtos, porque, legalmente e quanto ao Executivo,

tudo se encontra em perfeitas condições.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Alberto Rosado) – Agradeço ao Sr.

João Henrique Hummel Vieira a presença. Realmente o único empecilho legal é a

Justiça ainda não reconhecer a lei existente. Essa é a grande dificuldade a ser

superada. Naturalmente deve estar havendo dificuldades quanto à lei, que pode não

ter percorrido exatamente o caminho legal.

Indago aos presentes se há mais alguma pergunta aos expositores? (Pausa.)

Não havendo quem queira indagar os expositores, agradeço a todos a

presença e declaro encerrada a reunião.


