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Governo faz alerta sobre baixo
nível de reservatórios do NE
Situação crítica é consequência das chuvas abaixo do normal registradas na região nos últimos cinco anos
Yara Aquino
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O Grupo de Trabalho em
Previsão Climática Sazonal
do Ministério da Ciência,
Tecnologia, Inovações e
Comunicações fez ontem
um alerta sobre o baixo nível de água nos reservatórios e açudes do Semiárido
do Nordeste para os próximos meses. A situação é
consequência das chuvas
abaixo do normal nos últimos cinco anos.
Os dados divulgados
pelo grupo de trabalho mostram que o volume de água
armazenado em Pernambuco é de apenas 4,8%, e
a situação deve se agravar.
A expectativa para os reservatórios da Paraíba, Rio
Grande do Norte, Ceará e
Pernambuco é de que, mesmo que as chuvas ocorram
dentro da normalidade, em
dezembro o volume de água
armazenado sofra uma redução entre 2% e 5%.
No reservatório Castanhão, no Ceará, a previsão é
que o volume pode chegar a
apenas 2,5% do total da capacidade no início de 2018.
A previsão climática
feita pelo ministério é de
que a primavera – que vai
de setembro a dezembro –
seja quente e seca na maior
parte do país, com chuvas
abaixo do normal em parte
das regiões Norte, Nordeste,
Sudeste e Centro-Oeste.
De acordo com dados
do Monitor de Secas do Nordeste, entre 2012 e 2017 o
volume dos reservatórios da
região Nordeste passou de
67,1% de disponibilidade
para 15,6% no fim de janeiro
deste ano. O baixo volume de
chuvas nesse período fez com
que grande parte do Nordeste
passasse a conviver com uma
situação de seca excepcional.
O agravamento da seca na
região fez com que o Conselho
Monetário Nacional (CMN)
decidisse, em julho, ampliar
a renegociação de dívidas do
crédito rural para produtores afetados no Nordeste e no
norte de Minas Gerais.

Agravamento da seca
levou o Conselho
Monetário Nacional a
ampliar a renegociação
de dívidas do crédito
rural para produtores
afetados na região
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Órgãos e especialistas debateram estratégias e desafios da cadeia produtiva do algodão orgânico

Algodão orgânico é tema
de workshop na capital
O projeto Algodão Paraíba vem atraindo instituições de vários estados
brasileiros e organismos
internacionais ligados à cadeia produtiva do algodão e
o mercado consumidor que
buscam a sustentabilidade.
Para debater oportunidades e desafios do setor no
Brasil e na Paraíba, se reuniram ontem, no Verdegreen
Hotel, em João Pessoa (PB),
pesquisadores, técnicos e
extensionistas rurais de diversas instituições durante
o 1º Workshop sobre Algodão Orgânico da Paraíba.
Ao final do evento, será
gerado um documento contendo todas as discussões
e soluções práticas que venham contribuir para a ampliação da área plantada e a
inclusão da agricultura familiar na cadeia produtiva desta cultura. O evento foi conduzido pelo diretor técnico
da Emater, uma unidade da
Gestão Unificada (Emepa/
Interpa/Emater), vinculada
à Secretaria do Desenvolvimento da Agropecuária e da
Pesca,Vlaminck Saraiva, que
também atuou como mediador dos debates, e pelo coordenador de operações da
empresa, Alexandre Alfredo.
O workshop foi aberto
pelo diretor administrativo
da Gestão Unificada, Jean
Queiroga, que fez uma explanação sobre a GU, ressaltando também o trabalho de
extensão rural desenvolvido
pela Emater. Lembrou que

o algodão sempre esteve
presente na vida de agricultores paraibanos, inclusive
seus familiares, que durante
longo período trabalhavam
essa cultura no município
de Sousa, Sertão da Paraíba, até aparecer a praga do
bicudo no ano de 1983. Ele
disse acreditar no Algodão
Paraíba, que, na sua visão,
vai trazer renda e perspectiva de melhoria de vida para
as famílias agricultoras.
Participam do evento
representações de órgãos
governamentais de pesquisa e de assistência técnica
e extensão rural, além de
instituições representativas
do setor têxtil, da Agência
Brasileira de Cooperação
(ABC) e da Organização das
Nações Unidas para Alimentação (FAO). Entre os participantes estão a Associação
Brasileira de Produtores de
Algodão (Abrapa), a Textile Enchangue, a Associação
Brasileira de Varejo Têxtil
(ABVTEC), a Coopenatural,
o Comitê Estadual de Orgânico, o Instituto Biodinâmico (IBD), Vertshos, o Centro
de Pesquisa e Assessoria do
Ceará e a Embrapa Algodão.
O chefe de Transferência de Tecnologia da Embrapa Algodão, João Henrique
Zonta, disse que a Embrapa
tem satisfação de trabalhar
com a Emater-PB. “Estamos
desenvolvendo tecnologias
para que o algodão se desenvolva cada vez mais e chegue
ao agricultor não somente

da Paraíba, mas de outros
estados brasileiros. Com a
união da pesquisa, da extensão e da comercialização, todos ganham”, destacou.
O diretor executivo da
Associação Brasileira do
Varejo Têxtil (ABVTEX), Edmundo Lima, ressaltou a importância do evento como
forma de fomentar parcerias
que estimulem a produção
orgânica para atender a demanda dos grandes varejistas num mercado em extensão e cada vez mais exigente.
Ele entende que a Paraíba
está no caminho certo ao estimular a produção de algodão orgânico, apesar de ser
em pequena escala.
Já o diretor da indústria
Norfil S/A, Ariel Horovitz,
empresa que se compromete adquirir a produção de Algodão Paraíba, que proferiu
palestra sobre as experiências com fios de algodão orgânico no Brasil para o mercado local e internacional,
enfatizou que o evento é um
momento para avançar nas
discussões porque reúne
muitos parceiros importantes para o fortalecimento da
atividade desde a pesquisa à
comercialização.
Outro executivo que
também destacou a realização do evento como sendo uma oportunidade para
consolidar avanços quanto
a produção de algodão orgânico foi Alexander Harkalay,
do Instituto Biodinâmico
(IBD), de São Paulo.

Enem terá detectores de
ponto para evitar fraude
O ministro da Educação, Mendonça Filho, anunciou ontem que serão usados detectores de aparelhos
de ponto eletrônico de ouvido durante a aplicação do
Exame Nacional do Ensino
Médio (Enem) neste ano.
Os sistemas antifraude serão usados de forma
experimental em alguns
locais de prova com equipa-

mentos cedidos pelo grupo
Berkana. O sistema encontra os aparelhos de transmissão pelo sinal de rede
móvel de banda larga, por
radiofrequência de wi-fi e
bluetooth. Além dos detectores, também será feita a
partir deste ano, como medida de segurança, a identificação individual nominal de cada prova.

Gasolina mais barata
O preço do litro da gasolina caiu em 74 postos de João
Pessoa, segundo pesquisa comparativa realizada pela Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-JP) no dia 26 de setembro. O menor valor do produto também
reduziu, passando de R$ 3,690 no dia 14 de setembro de 2017
para R$ 3,670 (postos Torre, Sim, Auto Posto Valentina, Expressão e Millenium) no levantamento atual.
O maior preço da gasolina também baixou, passando de
R$ 3,979 na última pesquisa, para R$ 3,899 (posto Ataíde Bezerra - Beira-Rio), de acordo com o levantamento. A pesquisa
comparativa constatou que dois postos aumentaram o preço
do produto em relação ao dia 14, com 22 mantendo o mesmo
valor. O levantamento foi realizado em 102 postos de combustíveis que estão em atividade na Capital.
O menor preço do litro do álcool registrou leve queda,
de acordo com a pesquisa, passando de R$ 2,799 no dia 14
para R$ 2,790 (posto Fan-Mah - BR-230). O maior também
baixou, de R$ 2,899 para R$ 2,889 (Posto Araújo - Jaguaribe). Vinte postos aumentaram o preço do produto, 28 baixaram e 41 mantiveram.
Mais seguro
O Toyota Corolla
comercializado em toda
a América Latina recebeu cinco estrelas no
teste promovido pelo Latin NCAP, finalizado em
meados de setembro, na
Alemanha. O modelo, que já possuía esse ranking para proteção a adultos, agora também conta com o número máximo de
estrelas para proteção às crianças que viajam no banco traseiro. Além disso, o modelo produzido no Brasil recebeu uma
premiação especial da entidade. O carro foi avaliado e obteve
performance máxima em proteção aos pedestres, considerando o nível máximo de lesões toleradas em caso de atropelamento. Este prêmio era até então inédito para um veículo fabricado no país.

Pesados
A Honeywell Transportation Systems desenvolveu uma
tecnologia, já em aplicação em sua linha de turbos Garrett
para caminhões e ônibus, que resulta em melhor desempenho e maior vida útil sem a utilização de materiais caros
como o titânio. Diferentemente dos rotores convencionais
(onde há um furo que passa por toda a peça), essa tecnologia
elimina o furo passante do eixo que fixa o rotor do compressor ao rotor de turbina e possibilita a utilização do alumínio
fundido ou fresado, solução mais econômica que o titânio
usado por outros fabricantes de turboalimentadores.
Atualização
A Ford anunciou
uma novidade para
os usuários da central
multimídia SYNC das
gerações 1 e 2, presentes hoje na maioria
dos modelos da marca.
Agora, a atualização passa a ser feita pela internet do próprio
usuário. Antes, esse recurso era possível somente nas dependências de um distribuidor da marca. Inicialmente habilitada
para os chamados SYNC 1 e SYNC 2, lançados na linha Ford
desde 2009, essa funcionalidade de atualização em breve estará disponível também para a geração SYNC 3, lançada recentemente em alguns modelos da marca.

Um século
A Mitsubishi Motors lançou hotsite especial para comemorar os 100 anos da marca. A página traz um registro
histórico, fotos e informações dos principais veículos, lançamentos e acontecimentos de uma história de pioneirismo, tecnologia e inovação. O site está no endereço www.
mitsubishimotors.com.br/portal/100anos-mit e mostra o
quanto a Mitsubishi fez ao longo dos anos e o quanto está
alinhada com o futuro, explica Fernando Julianelli, diretor
de marketing da montadora.

