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EDITORIAL

Novos Desafios

A

história
do
desenvolvimento de
Araçatuba tem uma
ligação estreita com o
setor do agronegócio.
Muitas instituições e investimentos
já foram direcionados ao município
em decorrência do movimento de
pecuaristas, agricultores, e tantos
outros profissionais e empresários
da área. Ao final de 2018,
novamente esses personagens
ocuparam papel de destaque nessa
trajetória, sendo representados
pelo Siran.
Há mais de 50 anos o sindicato luta
para conseguir a segurança jurídica
necessária para possibilitar, e
atrair, novas perspectivas no uso
da área onde se localiza o Recinto
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de Exposições Clibas de Almeida
Prado. Agora isso é possível,
primeiro, graças à doação da área
da Fazenda do Estado à prefeitura
de Araçatuba, eliminando a
possibilidade de tal espaço ser
simplesmente
vendido,
pelo
governo estadual.
Segundo, porque a lei que concede ao Siran a gestão da área correspondente ao recinto de exposições, durante 20 anos, já trouxe
reflexos promissores. Antes, o que
tínhamos era uma cessão de uso
precário, então, para que a parceria
com a Associação de Criadores de
Cavalo Quarto de Milha (ABQM)
se firmasse, por exemplo, essa
concessão era fundamental. Investidores seguros, desenvolvimento
e crescimento à vista para o araçatubense e toda a região.
É claro que o fortalecimento do setor rural é um das conseqüências,
mas não serão apenas aqueles que
estão inseridos no segmento os
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beneficiados e impactados positivamente por esse fato histórico.
Postos de combustíveis, hotéis,
restaurantes, lanchonetes, supermercados, farmácias, shoppings,
são apenas alguns dos exemplos.
Tudo isso trará novos empregos,
novas oportunidades de negócios,
de empreendimentos, etc.
Começamos 2019 com felizes
desafios, e temos a certeza que só
teremos a comemorar com todas
as benfeitorias e inovações que
estão para serem realizadas nessa
nova fase. O nosso muito obrigado
a todos que contribuíram para
chegarmos até aqui com essa boa
notícia. Mais uma vez, se prova
que a união de esforços, entre o
Siran, setor público e criadores
é uma combinação que dá certo.
Avante e confiante!
Boa leitura.
Fábio Brancato - Presidente do Siran
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IMPOSTO ESTADUAL

Fique atento ao calendário do
IPVA 2019
Siran possui parceria com despachante para facilitar os
trâmites para o associado

IMAGEM DA INTERNET

Bruna Domingos

o dia 9 de
janeiro, começou
o
calendário
de pagamentos
do
Imposto
sobre Propriedade de Veículos
Automotores (IPVA) 2019 no
Estado de São Paulo. Com
os pagamentos em dia, é
possível que o motorista faça o
licenciamento antecipado junto
ao Departamento Estadual de

N

Trânsito (Detran).
Se você é associado do
Sindicato Rural da Alta Noroeste
(Siran), tem à disposição o
serviço de Despachos Policiais
para conseguir auxílio na parte
burocrática desse processo
em parceria com o Rogê
Despachante. É importante
ressaltar que é necessário ir
até o Siran primeiro para que o
sindicato faça o encaminhamento

com todos os xérox dos
documentos necessários.
Para mais informações ligue
no telefone (18) 3607-7826,
o Siran fica na Rua Oscar
Rodrigues Alves, 55, Sobreloja,
Edifício Siran, Centro de
Araçatuba - SP.
Abaixo estão todas as datas
de pagamentos das parcelas
referente ao IPVA de acordo com
as placas:

A - Veículos Usados
Automóveis, Camionetas, Caminhonetes, Ônibus, Micro-ônibus, Motos e similares:
Mês
Parcela

Janeiro
1ª Parcela ou Cota Única com
Desconto

Fevereiro
2ª Parcela ou Cota Única com
Desconto

Placa

Dia do Vencimento

Dia do Vencimento

Dia do Vencimento

Final 1

09/01/2019

11/02/2019

11/03/2019

Final 2

10/01/2019

12/02/2019

12/03/2019

Final 3

11/01/2019

13/02/2019

13/03/2019

Final 4

14/01/2019

14/02/2019

14/03/2019

Final 5

15/01/2019

15/02/2019

15/03/2019

Final 6

16/01/2019

18/02/2019

18/03/2019

Final 7

17/01/2019

19/02/2019

19/03/2019
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Março
3ª Parcela

IMPOSTO ESTADUAL
Final 8

18/01/2019

20/02/2019

20/03/2019

Final 9

21/01/2019

21/02/2019

21/03/2019

Final 0

22/01/2019

22/02/2019

22/03/2019

Caminhões e caminhões-tratores:
Mês
Parcela

Janeiro
Cota Única com
Desconto (*)
Dia do
Vencimento

Dia do
Vencimento

Final 1

09/01/2019

11/03/2019

Final 2

10/01/2019

12/03/2019

Final 3

11/01/2019

13/02/2019

Final 4

14/01/2019

14/02/2019

Placa

Março
1ª Parcela

Final 5

15/01/2019

15/02/2019

Final 6

16/01/2019

18/02/2019

Final 7

17/01/2019

19/02/2019

Final 8

18/01/2019

20/02/2019

Final 9

21/01/2019

21/02/2019

Final 0

22/01/2019

22/02/2019

Abril
Cota Única sem
Desconto
Dia do
Vencimento

17/04/2019

Junho

Setembro

2ª Parcela

3ª Parcela

Dia do
Vencimento

Dia do
Vencimento

17/06/2019

17/09/2019

* O pagamento do IPVA em cota única terá desconto de 3,0 % (três porcento).

B - Veículos Novos
Pagamento do IPVA em cota única com desconto de 3,0 % até o 5º dia útil posterior à data da emissão
do documento fiscal.
Pagamento do IPVA em cota única sem desconto até 30 dias contados da data da emissão do documento
fiscal.
Pagamento Parcelado do IPVA:
•

1ª parcela - até 30 dias da data de emissão do documento fiscal.
•
2ª parcela - no mesmo dia do mês
subseqüente ao do vencimento da 1ª parcela.
•
3ª parcela - no mesmo dia do segundo mês
subseqüente ao do vencimento da 1ª parcela.
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TRIBUTOS

Saiba sobre as formas de
pagamento do Funrural

IMAGEM DA INTERNET

Bruna Domingos

O

Fundo
de
Assistência
ao
Trabalhador
Rural (Funrural)
é um imposto de
previdência que traz segurança
sobre os direitos do trabalhador
rural. No dia 1º de janeiro ficou
vigente que o produtor poderá
escolher entre duas formas de
fazer o recolhimento do imposto.
São elas:
► Recolhimento de 20%
sobre a folha de pagamento,
mais terceiros. Possível de
realizar através da Guia de
Recolhimento do Fundo de
Garantia de Tempo de Serviço
(FGTS) e de Informações à
Previdência Social (GFIP);
►
Recolhimento
sobre
receita de comercialização,
calcula um valor fixo de
Página 6

1,3% (para pessoa física) ou
2,5% (para pessoa jurídica),
através do Sistema Empresa
de Recolhimento
do FGTS
e Informações à Previdência
Social (SEFIP).
Segundo
o
contabilista
do Sindicato Rural da Alta
Noroeste
(Siran),
Antônio
Carlos Goveia, a definição sobre
uma dessas opções deve ser
feito no pagamento da primeira
guia. Após o pagamento, não
se consegue alterar a escolha
durante o calendário de 2019.
Informações de datas aguardam a decisão da Receita Federal, mas é importante que todo
produtor procure um contabilista para analisar qual é o melhor
caminho e se manter informado
sobre os prazos. Lembrando que
o Serviço Nacional de Aprendi-

zagem Rural (Senar) permanece sobre a comercialização com
0,2%.
Os impostos do Funrural
são obrigatórios para todo
produtor, pessoa física e
jurídica.
Os
agricultores
familiares são enquadrados na
categoria de Segurado Especial,
sua contribuição é calculada
com base no resultado da
comercialização da produção ■

SERVIÇO
O Siran oferece para seus
associados o departamento
de contabilidade, fiscal e
previdenciário. Para mais
informações ligue no telefone
(18) 3607-7826.
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CONQUISTA

Lei concede ao Siran gestão
de área do Recinto Clibas de
Almeida Prado

Concessão representa marco histórico para o sindicato, região terá
novas perspectivas de desenvolvimento com a conquista
Micheli Amorim

A

lei que autoriza
a concessão de
direito real de uso
da área de terra
caracterizada como
Recinto de Exposições Clibas
de Almeida Prado ao Sindicato
Rural da Alta Noroeste (Siran)
foi sancionada pelo Prefeito de
Araçatuba Dilador Borges no
dia 21 de dezembro de 2018.
A área de 23,30 alqueires fica
localizada na Avenida Doutor
Alcides Fagundes Chagas, nº
600 e será gerida pelo sindicato
por 20 anos.
O presidente do Siran,
Página 8

Fábio Brancato, explica que a
concessão representa uma luta de
mais de 50 anos, um verdadeiro
marco histórico para o sindicato
e região. Para ser aprovada, foi
considerada a experiência do
Siran e o interesse público para
a manutenção do espaço, onde é
realizado há 59 anos a Exposição
Agropecuária de Araçatuba.
Em contrapartida, o gestor
da área deverá realizar reformas,
modernizações,
ampliações,
priorizando a utilização de
energia limpa, como forma de
contribuir para o meio ambiente.
Os eventos e competições

esportivas e recreativas de
natureza pública ou privada,
contando com a participação
de animais, deverão atender
à normas protetivas de bemestar animal, especialmente as
constantes da Lei Municipal nº
8.134.
“Não havia segurança jurídica
para investir no local, hoje, com
a lei aprovada e sancionada,
sim. Antes, o que tínhamos era
uma cessão de uso precário,
ou seja, a qualquer momento o
Estado poderia simplesmente
dar outro destino ao local,
como por exemplo, destiná-lo

à venda. Com a doação da área
ao município e o Siran como
gestor, o primeiro reflexo foi a
vinda dos eventos da Associação
Brasileira dos Criadores de
Cavalo Quarto de Milha –
ABQM, pois, essa era uma das
condições necessárias para que
a parceria fosse firmada. Outras
possibilidades de parcerias
já estão se apresentando e
isso é excelente, pretendemos
movimentar aquele espaço o
ano todo. Sem ter nada de novo
construído, já temos a projeção
de mais de seis eventos. Quando
começarmos a fazer novos
investimentos, acreditamos que
surgirão mais interessados para
serem nossos parceiros”, destaca
o presidente.
Além
disso,
Brancato
acredita que a concessão
trará novos horizontes para
o turismo de negócios, para
a promoção do agronegócio,
pecuária regional, geração
de empregos e renda, e dessa
maneira refletir positivamenteno
desenvolvimento da região.
RECONHECIMENTO
Na ocasião da assinatura da
lei, o diretor e ex-presidente
do Siran, Marco Antônio
Viol, destacou o empenho do
prefeito Dilador Borges, junto
ao Governador do Estado de
São Paulo, na época, Geraldo
Alckmin, para a doação da
área ao município e a atitude
da Câmara dos Vereadores,
em aprovar a lei. “A boa
vontade e visão do prefeito
foram fundamentais para a
consolidação desse processo.
Também gostaria de parabenizar
a Câmara que ajudou muito. O
Siran sempre foi uma entidade

que lutou pelo agronegócio, essa
foi uma luta de todos, e graças a
esses eventos a nossa região vai
mudar”, ressaltou Viol.
O prefeito de Araçatuba,
Dilador Borges, acredita que
essa conquista é fruto de um
trabalho feito por várias mãos,
demonstrando que, quando
unidos, as instituições e o poder
público podem fazer muito por
Araçatuba. “Toda essa área é,
hoje, um patrimônio de Araçatuba
e deve ser utilizada como tal. Os
setores que já funcionam, como
o Projeto Lobato e a Secretaria
Municipal de Meio Ambiente
e Sustentabilidade, continuam
com suas atividades. Agora, o
Siran e suas parcerias trarão
visibilidade ao agronegócio,
ramo de atividade que está
enraizado na história de
Araçatuba. A própria ABQM
será uma grande vitrine para a
cidade, atraindo pessoas de todo
o Brasil para esses grandiosos
eventos”, diz o prefeito.
Ele também ressalta o papel
do sindicato na história da
cidade. “O Siran levou o nome

CONQUISTA
de Araçatuba para todo o país
como uma das cidades que se
destaca no setor pecuário e
rural. Durante esses 20 anos, o
Siran deverá realizar reformas,
modernizações e ampliações
do recinto, de modo a oferecer
conforto e segurança aos
frequentadores. É um patrimônio
do município e com certeza será
bem cuidado”, completa.
EXPECTATIVAS
A equipe do Siran Informa
ouviu várias personalidades,
tanto do meio rural, quanto de
outros segmentos da região,
para conhecer as expectativas
que a concessão de uso da área
do recinto de exposições tem
gerado. O resultado foi muito
positivo, confira:
“Esse convênio é resultado de
uma luta de muitos anos, de muitos
presidentes, como Valdemar
Alves,
Luiz
Quintiliano,
Haroldo Aguiar, desde quando
ainda
éramos
associação.
Eram pecuaristas e agricultores
que trabalharam muito para isso.

Imagem de parte do recinto, onde normalmente acontecem os julgamentos de animais
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CONQUISTA
Tudo que passa para a iniciativa
privada o desenvolvimento é
maior, do que ficar na mão do
governo, ainda mais uma área
que fica ociosa na maior parte do
ano. Agora já começará aparecer
melhoramentos para usar mais
essa área do recinto. Vai ter uma
estruturação melhor do setor
hoteleiro para Araçatuba também
e uma coisa puxa a outra.” Manoel Afonso, pecuarista,
engenheiro agrônomo e expresidente do Siran, de 1973 /
1978.
“Acredito que a concessão
traz segurança para a diretoria do
Siran ser mais atuante e investir
no local, assim como outros
empresários. Araçatuba ganha
força, porque os empreendedores
vão querem investir, participar
desse crescimento, gerando
volume de negócios, o que é
muito importante para promover
emprego e renda.” - Jeferson
Mauro Lot Jorge, empresário
do ramo hoteleiro, construção
civil e agronegócio.

“Uma das coisas válidas
feitas pelo Alckmin, no apagar
das luzes de sua administração,
foi a doação da área da Fazenda
do Estado ao município e a
prefeitura fez uma concessão ao
Siran, pelo prazo de 20 anos, para
a exploração de parte daquela
área. Com isso, quem ganha é a
cidade e região, o sindicato rural
está nas mãos de um jovem,
o Brancato, disposto, com
bastante vitalidade, e a situação
da pecuária e agro tende a ser
muito bem representada na mão
dele. Com essa concessão haverá
uma grande movimentação, no
segmento hoteleiro, transporte,
toda a cidade vai se beneficiar
com o que está sendo projetado
ali. Inclusive com a vinda da
do evento nacional da ABQM,
evento de grandeza ímpar,
então temos que parabenizar e
aguardar esses resultados que
serão prósperos e chegarão em
boa hora para Araçatuba”. Jamil Buchalla, empresário
do setor de empreendimentos
imobiliários.

“Essa concessão é bastante
importante para Araçatuba,
e acredito que trará muitos
benefícios para movimentar
o setor e uma área que tem
uma relação histórica com
Araçatuba. A Unesp veio para
Araçatuba, com o curso de
medicina veterinária, a partir
de uma iniciativa do Siran,
de grupos de fazendeiros de
Araçatuba, e da Prefeitura
Municipal. Vamos completar
30 anos, em 2020, mostrando
que propostas e iniciativas
trazem um fomento muito
grande à geração de riqueza e
construção de um novo futuro.”
- Iveraldo Dutra, diretor
da Faculdade de Medicina
Veterinária da Unesp de
Araçatuba.
“A concessão da área
do recinto para o Siran é
uma conquista imensurável
para Araçatuba, porque os
empreendedores querem ter
segurança jurídica quando vão
empreender ou fazer parcerias.
O recinto tem um reflexo
regional, porque não temos só a
atividade agropecuária, ele pode
receber inúmeras atividades. Se
olharmos de maneira sistêmica
para a amplitude daquele espaço,
ele está numa área central, de fácil
acesso, ele será determinante
para o futuro de novos projetos e
eventos de Araçatuba e região.”
- Carlos Alberto Mestriner,
pecuarista, empresário do
setor da indústria do calçado e
diretor do Siran. ■

Pavilhões do Recinto Clibas de Almeida Prado
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SERVIÇOS

Conheça as vantagens do
associado Siran

A

lém de contar com uma representação forte que busca soluções para atender as demandas e necessidades do agronegócio da região, o associado Siran conta com uma
série de benefícios e facilidades, saiba mais sobre alguns deles:
DEPARTAMENTO PESSOAL
DESPACHOS POLICIAIS

O Siran possui convênio com o Rogê
Despachante que possibilita a prestação de
serviços em renovação de passaportes, porte
de arma, preenchimento de guias de IPVA,
licenciamento de veículos, compra de placas,
renovação e transferência de CNH.

A equipe desse departamento realiza: registro de
empregados, folhas de pagamento e recibo de férias
e 13o, salário, contribuição sindical e assistencial,
Rais (Relação Anual de Salários), Dirf (Declaração
de Imposto de Renda Retiro na Fonte), Inscrição no
PIS (Programa de Integração Social), preenchimento
de guia do INSS e FGTS, ficha de inscrição de
empregador rural e dependentes, entre outros que
fazem parte da área de Departamento Pessoal.

DEPARTAMENTO CONTÁBIL / FISCAL / PREVIDENCIÁRIO
Realiza expedientes burocráticos de transações comerciais, declarações de impostos cobrados do setor
rural, declaração do imposto de renda, preenchimento de documentos referentes ao Incra, inscrição do
produtor rural no Cadesp, Dipam – Índice de Participação dos Municípios, abertura e encerramento de
inscrição de produtor rural, Declaração Anual de Produtor (DAP), declaração e controle de vacinação de
gado, entre outros serviços.

CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO
O associado Siran tem exclusivo atendimento
odontológico. O benefício também é estendido
aos familiares dos sócios, seus colaboradores
e familiares dos colaboradores, limitando aos
filhos de até 18 anos. O serviço é prestado
pela dentista especializada em implantodontia
e endodontia Joana Borghi Nascimento AbouNasser.

APOIO LOGÍSTICO
Associado Siran pode utilizar a Casa da Palestra,
participar de cursos e capacitações gratuitas,
além dos serviços de xerox e fax.
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CURSO

Intensificação de pastagem para
aumentar a rentabilidade
Micheli Amorim

O

Senar, em parceria
com o Sindicato
Rural da Alta
Noroeste (Siran),
desenvolve
diversos cursos gratuitos na
região de Araçatuba, com o
intuito de capacitar e aprimorar
os conhecimentos de produtores
dos mais diversos segmentos.
De 9 a 11 de dezembro, por
exemplo, foi realizado o curso
de intensificação de pastagem
voltado para pecuária leiteira,
em Birigui. Os 12 participantes
puderam
saber
como
alcançar mais rentabilidade e
produtividade com a implantação
desse sistema. Foram trabalhados
os temas: planejamento do
sistema, manejo dos capins,
pragas de pastagem, irrigação,
fertilidade de solos e estratégias
de adubação. O instrutor do
Senar Júlio Cézar Marques
Soares explica como o produtor
deve encarar sua propriedade
para lucrar mais.
“O primeiro passo para
conseguir o aumento de
rentabilidade e produtividade
é o produtor se capacitar, por
meio de cursos como esse do
Senar, ou buscar uma assessoria
para obtenção do conhecimento.
A Intensificação de pastagem
é o processo de estruturação
de pastagem em piquetes
rotacionados e irrigados. O
objetivo é aumentar a produção
de leite por área, de maneira
Página 12

FOTO: MICHELI AMORIM

Alunos durante aula prática avaliando pastagem

otimizada, com o uso racional
das pastagens; isso se reflete
em ganho. O produtor precisa
levar a atividade leiteira de
forma profissional e como uma
atividade empresarial, com
foco em gestão, eficiência e
tecnologia adequada”, explica o
instrutor.
O produtor rural Josué
Aparecido Doná tem 36
piquetes, trabalhava com o
sistema sem irrigação desde
1997 e introduziu a irrigação
em setembro de 2017. Com 82
vacas para produção de leite ele
afirma que profissionalização fez
toda a diferença. “É muito mais
garantido assim, porque por

exemplo, na época de veranico
teria que colocar volumoso no
cocho para complementar a
alimentação dos animais, com
essa pastagem se tem garantia de
ter mais pasto e com qualidade”,
diz Doná.
Os participantes também
tiveram aulas práticas, onde
analisaram o desenvolvimento
radicular da pastagem da
propriedade
de
um
dos
participantes, fizeram a aferição
de lotação e avaliação da
qualidade do pasto. A realização
do curso também contou
com o apoio da Secretaria de
Agricultura de Birigui e Casa da
Agricultura. ■

CURSO

Lidar com cavalos exige técnicas
Micheli Amorim

D

omar cavalos não é
tarefa fácil, é preciso educar a sensibilidade e utilizar
técnicas para que
se alcance um dia a dia proveitoso
com o uso do animal. Para auxiliar
produtores e criadores de Clementina, em dezembro, o Senar promoveu um curso de rédeas, em
parceria com o Siran e Prefeitura
local. Os 12 participantes aprenderam sobre como dominar o cavalo, parar, virar, enfim, preparar o
animal para as pessoas andarem
com ele e ser usado na lida com
o gado.
“Para conseguir conduzir melhor os animais, a primeira coisa é
dedicação. Depois de muitos anos
dando curso no Senar, percebo
que hoje as pessoas têm a cabeça
mais aberta para o assunto, mas

nos primeiros cursos de rédeas,
a dificuldade era que alguns participantes queriam fazer as coisas
conforme a tradição antiga, à sertaneja, pulando etapas, coisa que
não funcionava. Hoje, uma pessoa
faz o curso, já ensina o filho, outros conhecem a capacitação e isso
tem facilitado muito o trabalho”,
explica o instrutor Joel Rodrigues.
Antigamente, por exemplo, os
domadores queriam fazer os cavalos aprenderem na marra e rápido.
“Ensinar um cavalo a fazer alguma
coisa é como ensinar uma criança
que está na escola, cada dia tem
que ensinar uma parte para ele. O
ideal é começar desde potro, com
o cabestreamento, e ir acostumando ele com isso”, conclui.
José Luiz Bortoleto sempre
participa dos cursos do Senar na
região, depois de 20 anos sem lidar
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O ideal é começar a educar o animal
desde potro, com o cabestreamento

com os cavalos, fez seu primeiro
curso em Gabriel Monteiro e viu
que usando as técnicas tudo fica
mais fácil. “Com a capacitação ficou mais simples tirar movimento
do cavalo, ser leve com o animal,
virando com mais facilidade”,
conta o participante. ■
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CURSO

Clementina recebe curso de
jardinagem

Micheli Amorim
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Participantes durante o plantio

E

m dezembro, o Senar realizou um curso de implantação
do jardim, na cidade
de Clementina. A
capacitação foi promovida em
parceria com o Siran e a Prefeitura local. Na capacitação que
mesclou aulas teóricas e práticas, os participantes puderam
aprender a preparar corretamente o solo, fazer a adubação adequada, colocar matéria orgânica,
revolver o solo e a distribuir as
plantas num determinado espaço. O local escolhido para as aulas práticas foi o jardim da antiga
biblioteca da cidade, que provisoriamente está sendo utilizada
como almoxarifado.
O instrutor Gustavo Crivelletti explica que foram plantadas as espécies ixora, barba de
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serpente, cica, dionela, arborea,
alpínia, bastão do imperador,
palmeira locuba e ráfis.
“O primeiro passo para fazer um jardim é a preparação do
solo, que inclui revolver bastante
o solo, fazer uma cova generosa para o torrão da planta e depois colocar os produtos que a
planta precisa para desenvolver,
como por exemplo adubos com
concentração de fósforo e bastante matéria orgânica”, explica
Crivelletti.
O instrutor destaca que quem
ter um bonito jardim, deve ter
um conhecimento básico da
planta que se quer cultivar, pois,
não adianta cultivar uma planta
mais cultivada em regiões frias
num lugar de clima quente, ou
em um solo inadequado.
O participante Moisés Mar-

ques de Araújo é jardineiro da
Prefeitura de Clementina e gostou de saber mais sobre como
distribuir as plantas.
“Às vezes você faz um jardim, mas não tem conhecimento
sobre as plantas, o melhor solo
para elas, o clima ou informações mais específicas. O que
mais chamou a atenção foi sobre
a organização do jardim, o professor deu ideias novas e a gente
pode melhorar com o que a gente
tem”, diz o participante.

DICAS

Tire suas dúvidas sobre como
montar uma horta

IMAGEM DA INTERNET

C

ultivar uma horta pode trazer diferentes benefícios, pois permite o consumo de alimentos
mais frescos e com maior valor nutricional, já que é você quem cuida de cada detalhe, desde
a escolha das sementes até os produtos que serão usados no plantio. Também ajuda crianças
e jovens da comunidade a terem acesso à experiência prática na produção de alimentos, o
que os ensinam a cuidar mais da natureza e saber um pouco mais sobre como ela funciona.
Então que tal começar 2019 montado sua própria horta em casa ou em jardins comunitários? Mesmo
quem mora em apartamento ou quer plantar em lugares com pouco espaço também pode começar hoje
mesmo. E para te ajudar nessa nova empreitada, o Biólogo e Técnico Agropecuário da Coordenadoria
de Assistência Técnica Integral (Cati), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São
Paulo, Alexandre Moreira, explica como produzir esses alimentos de forma adequada:

•
Qual o local mais adequado para
montar uma horta?
Observe se o local escolhido recebe luz suficiente
exigido pela maioria das plantas (no mínimo 7
horas por dia), se não tem encharcamento do solo
nos dias de muita chuva, se não ocorre muitas
plantas daninhas no local escolhido, plantar as
espécies de acordo com a sua época adequada
de plantio (cada uma tem sua época correta para
se plantar). E não esqueça de fazer adubação,
correção do solo com calcário e alguns cuidados
básicos diários.
•
Como posso saber se a terra onde vou
plantar é produtiva?
No site do Instituto Agronômico de Campinas
(IAC) há informações sobre como mandar uma
análise do solo. Cm as técnicas corretas para essa

coleta, tais são enviadas para um laboratório onde
serão feitos testes de fertilidade do solo. O custo é
baixo, algo em torno de 30,00 a 50,00 por análise.
•
Posso usar algum tipo de adubo?
Sim, de acordo com as recomendações que serão
baseadas na análise do solo.
•
Onde posso conseguir sementes ou
mudas de qualidade para plantar?
Na página de serviços da Cati você confere
informações, diretamente do Departamento de
Sementes, Mudas e Matrizes (DSMM)/CATI,
sobre onde comprar, os preços de cada uma e
como fazer o recebimento pelo correio.
Por Mariana Chagas - Assessoria de Comunicação da
Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado
de São Paulo
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