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C
ertamente, o início de 
um novo ciclo político 
no país não faz mudar 
do dia para a noite o 
investimento travado 

e nem reverte o alto índice de 
desemprego que atordoa o brasileiro, 
mas cria-se uma esperança. E é 
nessa atmosfera de transformações 
que trazemos nesta edição do Siran 
Informa, em destaque, uma matéria 
sobre uma ferramenta que só traz 
pontos positivos ao produtor: a 
agricultura de precisão. 

Como sempre destacamos, 
é necessário o produtor rural 
avançar, acompanhar as mudanças 
e inovações, sejam tecnológicas 
ou sobre o modo de gerir uma 
propriedade. Infelizmente, como o 
especialista aponta, países menores, 
como o Paraguai, já perceberam o 
quanto podem ganhar com o uso da 
ferramenta, que já está presente em 
80% de sua área agrícola, enquanto o 
Brasil resiste e não passa de 5%.

O que tudo isso tem a haver com 
o atual cenário? Aprendemos com a 
crise a importância do planejamento 
e da visão a longo prazo para não 
entrar em colapso. E nesse caso, 
quando planejamos, temos nas mãos 
todas as informações necessárias 
para analisar e tomar decisões 
inteligentes em nossos negócios, a 
curto, médio e longo prazo. 

É nisso que a agricultura de 
precisão atua. Com um mapeamento 
preciso do solo, o produtor 
tem a possibilidade de otimizar 

recursos e produzir alimentos 
mais competitivos. Um caminho 
sustentável, porque elimina perdas 
e previne a intoxicação da terra, que 
deve ser cada vez mais incentivado 
e percebido como oportunidade. 
Essa é a maneira mais viável para 
ampliar a produção sem precisar 
aumentar a área que se possui. Com 
o mesmo território, é possível dobrar 
a produção.

Outra conquista em destaque 
neste mês foi para Buritama. 
Depois de 12 anos sem receber 
um curso do Senar, produtores do 
município tiveram um treinamento 
sobre criação de tilápia em tanque 
rede. Resultado de uma demanda 
sedenta por conhecimento, é apenas 
um dos muitos outros eventos 
que acontecerão na cidade para a 
multiplicação de informação, por 
meio do Senar, nosso braço direito 
em capacitações rurais. Vale ressaltar 
que esse foi o resultado de parcerias 
importantes, que só devem se 
fortalecer.

É nosso dever trazer novas 
ideias, novos caminhos e distribuir 
possibilidades para o fortalecimento 
e crescimento do setor. E nosso 
objetivo só é alcançado quando o 
produtor também se envolve, cobra 
resultados e tem a consciência de que 
ele é o principal agente de mudança. 
Que as sugestões e informações se 
tornem bons frutos na caminhada 
de cada leitor. 

Boa leitura!
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EvENTO A Expoinel 
acontece de 15 a 
25 de setembro, 
em Uberaba. Em 

torno de 800 animais 
serão julgados

maior evento da raça 
nelore comemora 45 anos

O
maior evento da raça 
nelore no País, a 
Expoinel, promovida 
pela Associação dos 
Criadores de Nelore 

do Brasil (ACNB), chega a sua 45ª 
edição. A edição 2016, que fecha 
o ano-calendário de exposições 
da ACNB, acontece entre os dias 
15 e 25 de setembro. A etapa 
é obrigatória para criadores e 
expositores que disputam os 
Rankings Nacionais nelore e 
nelore mocho. Durante 10 dias, 

atenção para estação de monta 2016/ 2017

A 
estação de monta 
(EM) é o período 
do ano que ocorre 
a exposição, aos 
machos, das fêmeas 

que estão em reprodução. Esta 
prática não possui custos extras 
e é de fácil implementação. 
Tem por objetivo: otimizar 
os trabalhos de inseminação 
artificial (IA) e de monta natural, 
determinar melhores épocas 
para o nascimento e o desmame 
de bezerros, pois animais que 
nascem em épocas inadequadas 
acabam sofrendo mais devido 
à parasitas, pastagens de baixa 
qualidade para as matrizes, 
entre outros; facilitar o controle 
zootécnico e sanitário do 
rebanho, devido à uniformidade 
do lote de bezerros; permitir 
selecionar as fêmeas e machos 
que permanecerão no rebanho. 
A adoção desta prática também 
auxilia numa recuperação mais 
rápida e, também, melhor das 
matrizes, pois terão um tempo 

maior até a próxima monta, isto 
é, quando comparado a fêmeas 
de rebanhos onde não há uma 
estação de monta definida. 
Desta forma, os machos 
também têm a possibilidade de 
uma recuperação total do touro, 
em consequência do longo 
período de inatividade. Sendo 
assim, os machos que não estão 
aptos à reprodução (inférteis 
ou subfertéis), podem ser 
identificados através do exame 
andrológico e substituídos 
antes da próxima estação de 
monta.

A escolha do período e da 
duração da estação de monta 
depende de diversos fatores, 
como por exemplo, o clima, a 
disponibilidade de pastagens, a 
finalidade da produção (animais 
puros ou comerciais), boa 
época para o nascimento dos 
bezerros e também, da idade das 
matrizes (EM de novilhas é mais 
curta). O indicado é a que EM 
comece na época das chuvas, 

pois as matrizes apresentam 
uma condição corporal melhor.  
Segundo a zootecnista da Fazz 
Embryo Produção e Reprodução 
Animal de Araçatuba, Daniele 
Marques de Almeida, é um 
período em que o criador 
pode aproveitar e fazer os 
exames  de rotina de brucelose, 
ultrassonografia reprodutiva 
e exames andrológicos. “No 
momento de fazer a escolha de 
sêmens para inseminação ou 
reprodutores para a monta a 
campo é importante escolher 
animais participantes de 
programa de melhoramento 
genético e analisar a avaliação 
genética do animal se condiz 
com os objetivos de cada criador, 
em prol da evolução genética do 
rebanho. A estação de monta 
contribui para a fazenda ficar 
com seus trabalhos programados 
e planejados, além de valorizar 
no momento da venda, devido a 
uniformização do lote”, explica 
Daniele.

o Parque Fernando Costa, na 
cidade mineira de Uberaba, 
será palco de julgamentos de 
aproximadamente 800 animais 
da raça nelore e nelore mocho. 

A exposição será palco de 
10 leilões sob a chancela Leilão 
Oficial Nelore, entre eles, pelo 
segundo ano consecutivo, o 
Leilão Virtual ACNB & Amigos, 
promovido pela ACNB. Será 
realizado no dia 19 de setembro 
às 20 horas, no estande da 
Ourofino Saúde Animal.

Para a realização da Expoinel 
2016, a ACNB conta com 
apoio da ABCZ, DSM-Tortuga, 
FertVitro, Geneal, Programa 
Leilões, Chevrolet, V-Max 
Virginiamicina, Santander, 
Ourofino Saúde Animal e 
Revista Nelore. Nesta edição, a 
exposição vai abrigar novamente 
a Expobrahman, realizada pela 
Associação dos Criadores de 
Brahman do Brasil (ACBB) e 
também a nacional de gir leiteiro.

Fonte: www.nelore.org.br
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N
o dia 19 de agosto, 
aconteceu a 
palestra “Sistema 
S – aplicação 
dos recursos 

e a responsabilidade dos 
atores envolvidos nas ações”, 
no auditório do Recinto de 
Exposições Clibas de Almeida 
Prado.  O auditor federal 
aposentado do Tribunal de 
Contas da União (TCU) e 
consultor de gestão pública do 
Senar e Faesp, Carlos Nivan Maia, 
explicou para representantes de 
sindicatos na região o que pode e 
não pode acontecer na gestão de 
recursos de tais entidades.

O Sistema S é um conjunto 
de entidades – serviços sociais 
autônomos (tais como Sesi, Senai, 
Senar, Sesc, Senac, entre outros) 
que atuam ao lado do Estado 
(paraestatais) cooperando 
com o setor público, mediante 
desempenho de atividades não 
lucrativas. No caso do Senar, 
atende produtores rurais e seus 
familiares na defesa efetiva 
do setor primário (produção, 
trabalho e abastecimento) e com 
capacitações. 

“O Senar, por gerir e utilizar 

r e c u r s o s 
cons iderados 
de natureza 
pública, presta 
contas ao TCU, 
é submetido às 
auditorias do 
TCU e CGU. 
Dessa maneira, 
suas licitações, 
cont rat ações, 
seleção pessoal 
e todos os 
r e c u r s o s 
repassados aos atores 
envolvidos, tais como sindicatos, 
extensões de base e terceiros, 
nas ações de ensino e formação 
profissional rural e promoção 
social do trabalhador rural 
são objeto de fiscalizações e 
denúncias”, ressaltou Maia. Ele 
também lembrou da importância 
das forças sindicais para o 
desenvolvimento do setor e 
de seus líderes buscarem o 
aperfeiçoamento da gestão.

Um dos problemas que 
ele considera grave e que 
merece atenção redobrada 
dos presidentes de sindicatos 
é com relação à finalidade da 
aplicação dos recursos do Senar. 

“Os valores aplicados devem 
ter comprovada razoabilidade 
e demonstração de economia. 
Além disso, também podem 
causar sérios problemas a 
ausência de documentação 
idônea e consistente. Ela não pode 
conter erros, rasuras, se forem 
para comprovar a realização de 
cursos, treinamentos e palestras 
previstos em contrato, tais 
como: recibo de pagamento de 
instrutores, folhas de frequência, 
relatórios fotográficos e 
certificados de participação”, 
detalhou o consultor.
O encontro reuniu 65 pessoas, 
entre representantes de 
sindicatos patronais rurais e 
gestores do Senar.

O tema do encontro foi a gestão dos recursos provenientes do “Sistema S”

CURSO

senar e Faesp realizam treinamento 
com gestores  de sindicatos da região
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Evento realizado pela TV TEM ofereceu 
orientação veterinária sobre diversas 

doenças e dicas sobre a saúde dos pets
C

erca de três mil pessoas 
e seus bichinhos de 
estimação participaram 
da 2ª edição do 
Estimacão, no Recinto 

de Exposições Clibas de Almeida 
Prado, em Araçatuba, em agosto. 
Organizado anualmente pela TV 
TEM, o evento teve como objetivo 
valorizar a relação entre o homem 
e o animal em um dia de muitas 
brincadeiras, lazer e diversão. Quem 
foi ao Estimacão também pôde doar 
um quilo de alimento não perecível, 
destinado ao Fundo Social de 
Solidariedade de Araçatuba, por 
meio da campanha Bem Legal da 
emissora.

Veterinários  em tendas espalhadas 
pelo recinto ofereceram orientações 
sobre corte de unhas, limpeza de 
orelhas, dicas de cuidados, avaliação 
básica de saúde, escovação de pelos 
e pronto atendimento, além de 
esclarecimentos de dúvidas sobre 
doenças relacionadas aos pets e 
controle de parasitas.

A criançada contou com um 
espaço especial com brinquedos 
infláveis e distribuição de pipoca, 
algodão doce e bexigas. 

Considerada a atração mais 
esperada e comentada do evento, 
um concurso de cães premiou os 
animais e seus donos em cinco 
categorias diferentes: maior e menor 
cão, raça mais exótica, melhor 
adestrado e vira-lata mais simpático. 
As duas últimas foram novidades na 
edição deste ano.

*Confira outras fotos do 
evento em nossa página na rede 
social: https://www.facebook.com/
Siransindicato/

EvENTOS

araçatuba recebe 
2º edição do estimacão

O evento teve o objetivo de valorizar a 
relação entre o homem e o animal
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 18 2102-5400

AGENDE-SE:  CURSOS SENAR-SP / SIRAN DE OUTUBRO 2016
• FEIRA DO PRODUTOR RURAL -  BIRIGUI 18/10 a 09/11
FEIRA (MÓDULO VI) 
• OLERICULTURA ORGÂNICA - CUSTO DE  BIRIGUI 04/10
PRODUÇÃO (MÓDULO VIII)
• OLERICULTURA ORGÂNICA BIRIGUI 18/10
COMERCIALIZAÇÃO (MÓDULO IX) 
• OLERICULTURA ORGÂNICA - CUSTO DE  BREJO ALEGRE 11/10
PRODUÇÃO (MÓDULO VIII) 
• OLERICULTURA ORGÂNICA  BREJO ALEGRE 25/10
COMERCIALIZAÇÃO (MÓDULO IX) 
• OLERICULTURA ORGÂNICA - CUSTO  GUARARAPES 05/10
DE PRODUÇÃO (MÓDULO VIII) 
• OLERICULTURA ORGÂNICA  GUARARAPES 19/10
COMERCIALIZAÇÃO (MÓDULO IX) 
• OVINOCULTURA - PASTAGENS E  ARACATUBA 28/10/ a 30/10
CAPINEIRAS (MÓDULO VIII)
• PROER - AVALIAÇÃO DO PROJETO (MÓDULO X) PIACATU 08/10 a 16/10
• PROLEITE - MANEJO DE PASTAGEM (MÓDULO XIV) ARACATUBA 06/10 a 08/10
• PROLEITE - MANEJO REPRODUTIVO (MÓDULO XV) ARACATUBA 15/10 a 2/10
• PROLEITE - MANEJO DE PASTAGEM (MÓDULO XIV)  ARACATUBA 03/10 a 05/10
• PROLEITE - MANEJO REPRODUTIVO (MÓDULO XV) ARACATUBA 13/10 a 20/10
• PROLEITE - MANEJO DE PASTAGEM (MÓDULO XIV) BIRIGUI 05/10 a13/10
• PROLEITE - MANEJO REPRODUTIVO (MÓDULO XV) BIRIGUI 19/10/ a 27/10
• TURISMO RURAL - ATENDENDO E ENCANTANDO  ARACATUBA 06/10 a 08/10
O CLIENTE (MÓDULO VIII)
• BANANA - MANEJO E TRATOS CULTURAIS BIRIGUI  13 a 15/10
• EQUIDEOCULTURA - CASQUEAMENTO  BIRIGUI 17 a 21/10
E FERRAGEAMENTO 
• JOVEM AGRICULTOR DO FUTURO – MODULO VII NOVA LUZITÂNIA 03 A 31/10
• JOVEM AGRICULTOR DO FUTURO - MODULO VII GUARARAPES 03 A 31/10
• MELIPONICULTURA - CRIAÇÃO DE ABELHAS  BIRIGUI 12 A 15/10
SEM FERRÃO
• OPERAÇÃO AGRÍCOLAS E MANUTENÇÃO DE TRATORES  PIACATU 10 A 14/10
• PROCESSAMENTO ARTESANAL DE OLERÍCOLAS BURITAMA 17 E 18/10
• SANGRIA EM SERINGUEIRA BURITAMA 10 A 12/10
• VIVEIRISTA - HORTICULTURA - PLANTIO (MÓDULO I)  GUARARAPES 26 A 28/10
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TECNOLOGIA
Tecnologia possibilita 

ter todas as informações 
da área a ser explorada, 
resultando em otimiza-

ção de recursos e 
melhor exploração 

dos potenciais

agricultura de 
precisão para avançar

O
aumento da 
produtividade e 
compet it iv idade 
no campo já é 
possível com a 

agricultura de precisão. Trata-
se de um sistema de produção 
avançado que realiza um 
mapeamento de toda a área 
desejada, para posteriormente 
se mensurar as reais 
necessidades do solo. 

Segundo o diretor do 
Siran e engenheiro agrônomo, 
Fábio Brancato, com todas 
as informações de maneira 
precisa, o agricultor consegue 
fazer as correções e adubações 
de maneira correta, ou seja, em 
qualidade e quantidade certas 
em cada setor. 

“Antigamente, fazia-se uma 
amostragem geral, uma média, 
e jogava-se o adubo. Tinha 
lugar que recebia um pouco 
a mais, outros, um pouco a 
menos do que o necessário, 
e outros, a quantidade certa. 
Com a agricultura de precisão 
o maior benefício é que você 
dará exatamente o que o solo 
está precisando em cada 
local, otimizando os gastos 
e resultando em economia. 
Também evita a intoxicação 
da área e se consegue maior 
uniformidade das plantas”, 
detalha Brancato.

Sobre os custos para 
investir no sistema e alcançar 
tal resultado, ele ressalta que 
é um investimento que “se 
paga”. “Como os custos com 
insumos estão altos, se o 
produtor estiver corrigindo com 

o calcário certo, por exemplo, 
há um aumento da eficiência 
dos corretivos e adubos. 
Isso interfere diretamente na 
produtividade”, diz o diretor.

TECNOLOGIA
Carlos Grosso, empresário 

da Apoio Rural de Guararapes, 
que presta serviço em 
agricultura de precisão, explica 
que o mapeamento da área 
é feito com um quadriciclo 
acoplado de uma broca para 
coleta de solo. Totalmente 
automatizado, é só informar 
a profundidade e ele faz 
o trabalho. Na ferramenta 
também há um segundo 
equipamento que permite 
medir a compactação, enquanto 
ocorre a perfuração. 

“Definida a área onde deve 
ser executado o trabalho, 
o funcionário percorre o 
perímetro da gleba. Com a 
ajuda de um programa do GPS, 
ele abre os grides de trabalho, 
que são as áreas a serem 
coletadas. Essas áreas são 
georreferenciadas e na próxima 
coleta o quadriciclo volta aos 
mesmos pontos”, descreve 
Grosso. 

APÓS A COLETA
Cada gride coletado 

é encaminhado a um 
laboratório, onde são feitas as 
recomendações específicas. 
Após essa etapa, a empresa faz 
o mapeamento de fertilidade 
e inicia-se a correção de 
deficiências de magnésio e 
calcário. 
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Eles também orientam 
sobre a aplicação de gesso 
para atender cálcio, enxofre e 
dão recomendações de fósforo 
e potássio. Isso tudo em taxa 
variável, que são as dosagens; 
se o produtor tiver a máquina 
para aplicar toda essa correção, 
ela receberá essas informações 
georreferenciadas, via satélite, 
através de um software, que 
possibilita abrir a dosagem 
exatamente na área na qual foi 
recomendada, quando ela estiver 
passando em tais coordenadas. 

QUANTO CUSTA?
Grosso explica que o custo do 

serviço varia de R$30 a R$35 o 
hectare, já inclusas as análises de 
solo e a penetrometria (medição 
de compactação do solo) e 
programas para a realização da 
aplicação da taxa variável. 

No Brasil, a ferramenta 
começou a ser utilizada em 1990. 
Em 5% da área de produção do 
Brasil a agricultura de precisão 
está presente, enquanto no 
Paraguai, o uso é em 80%, e 
na Argentina, 70% nas áreas 
agrícolas.

RESULTADOS
O produtor de soja e 

cana de Rubiácea Francisco 
Martins Ferreira Neto (Kiko), 
conta que desde 2012 utiliza 
a agricultura de precisão e 
obteve bons resultados. “A 
gente vem percebendo toda 
uma modificação da área. 
Com o acompanhamento 
que temos feito, percebemos 
a otimização na utilização 
de adubos. Hoje temos um 
porcentual mais exato do que 
deve ser utilizado e deixamos 
de desperdiçar de 30% a 40%, 
em comparação a metodologia 
anterior”, contou o produtor. 

Segundo ele, a produtividade 
também aumentou, pois 
conseguiram explorar melhor 
os potenciais da área e 
posicionamento de variedade 
em cima de tais áreas.

A agricultura de precisão 
pode ser utilizada para qualquer 
tipo de cultura, até mesmo 
para propriedades focadas em 
pecuária. Apesar do uso ainda 
ser restrito, o produto ainda 
pode buscar a viabilidade de 
utilização da tecnologia por meio 
de cooperativas, uma delas que 
oferece essa prestação de serviço 
é a Cooperativa de Produtores 
Rurais (Coopercitrus).
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EXPOSIÇÃO

A 
39ª edição 
da Expointer 
aconteceu de 27 
de agosto a 4 
de setembro, no 

Parque Assis Brasil, em Esteio, 
Rio Grande do Sul, e gerou R$ 
1,92 bilhão  em negócios. Para 
o governador gaúcho José Ivo 
Sartori, essa foi a Expointer 
da superação econômica, 
de acreditar na retomada do 
crescimento e do país. “A 
Expointer nos mostra que o 
momento é de retomada: no 
estado e no país, na política e na 
economia”, disse Sartori. 

VENDAS
A venda de máquinas 

teve incremento de 12,95% 
em relação ao ano passado. 
As propostas encaminhadas 
durante a feira somaram R$ 1,90 
bilhão, ante o R$ 1,70 bilhão de 

2015. Conforme o presidente do 
Simers, Claudio Bier, o número 
superou a meta traçada pela 
entidade. 

A venda de animais foi de R$ 
11,77 milhões nos nove dias de 
feira, ficando 24,97% abaixo da 
receita obtida em 2015, informou 
a Federação da Agricultura do 
RS (Farsul). “É um espetáculo 
de tecnologias de máquinas e 
de genética. Traduz tudo o que 
o Brasil não consegue fazer, e 
todos colocam seus esforços 
para haver superação”, definiu 
o vice-presidente da Farsul, 
Gedeão Pereira.

O maior volume de vendas 
de animais veio da raça Crioula, 
com R$ 8,79 milhões (74% do 
total). Em oito remates, foram 
comercializados 280 lotes entre 
animais inteiros, cotas, embriões 
e coberturas. O exemplar mais 
valorizado foi a égua Guria 

Bragada, no remate da Estância 
Vendramin, no dia 25 de agosto, 
vendida por R$ 350 mil.

AGRICULTURA
Um dos espaços mais 

concorridos na feira, o Pavilhão 
da Agricultura Familiar esteve 
com seus corredores cheios 
durante toda a semana. A venda 
das agroindústrias na Expointer 
alcançou R$ 2.033.801,66, 
valor 8% menor que na edição 
de 2015. “Como tivemos 30 
expositores a menos neste ano, 
em virtude do espaço, considero 
o resultado semelhante”, afirma 
o presidente da Fetag, Carlos Joel 
da Silva. Segundo ele, a chuva 
insistente e a questão econômica 
nacional também influenciaram 
os negócios deste ano. 

Na 33ª Expoargs - Exposição 
de Artesanato do Rio Grande 
do Sul, as vendas somaram 

expointer  acontece 
em clima de retomada

Vice-presidente do Siran participou dos eventos voltados para criadores de ovinos

Assessoria de imprensa da Arco
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EXPOSIÇÃO

R$ 942.522,80, com a saída de 
22.755 peças. O espaço reuniu 
expositores cadastrados no 
Programa Gaúcho do Artesanato 
(PGA) da Fundação Gaúcha 
do Trabalho e Ação Social 
(FGTAS). As vendas deste ano 
praticamente se igualaram aos 
R$ 960 mil movimentados no 
ano passado.

O pesquisador e professor 
do curso de medicina veterinária 
da Unesp de Araçatuba, José 
Fernando Garcia, conta que 
esteve na feira para acompanhar  

o lançamento do livro Sumário, 
da área de melhoramento 
genético das raças Braford 
e Hereford. “Esteio é muito 
tradicional, onde a produção 
está muito ligada à exposição. 
Eu percebi que havia uma 
vibração muito boa, talvez 
devido à questão política do 
país. A agricultura, apesar das 
crises políticas e econômicas, 
conseguiu manter e a pecuária 
se destacar. Na Expointer a 
gente encontra todas as raças 
de bovinos e ovinos, e consegue 

ter um perfil de como as coisas 
estão se movimentando”, 
explicou Garcia.

O vice-presidente do Siran, 
Arnaldo Vieira Filho, também 
marcou presença no evento, 
participando especialmente 
das atividades voltadas para os 
criadores de ovinos. Ele também 
é vice-presidente da Associação 
Brasileira de Criadores de 
Ovinos (Arco). 

Com informações da assessoria 
de imprensa da Expointer

A venda 
de animais 
chegou a  
R$ 11,77 

milhões nos 
nove dias 
de feira

Assessoria de imprensa da Arco

Agência Preview
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O
s produtores 
de Buritama 
receberam pela 
primeira vez, após 
12 anos, um curso 

do Senar (Serviço Nacional 
de Aprendizagem Rural), 
com o apoio do Siran, da 
Prefeitura do município e da 
Casa da Agricultura local. A 
capacitação aconteceu de 8 a 
10 de setembro. Odenir Rossafa 
Garcia, instrutor do Senar, 
falou sobre criação de tilápia em 
tanque rede, também conhecida 
como gaiola confeccionada em 
tela tipo alambrado e gaiola 
revestida de PVC. 

Os participantes aprenderam 
sobre confecção e capacidade 

de produção em gaiolas de 
várias dimensões. Eles também 
receberam orientações sobre o 
cálculo da quantidade de ração 
que deve ser administrada e 
sobre o manejo, que segundo 
o instrutor, representa 70% 
do custo de produção. Garcia 
destaca sobre a relevância da 
atividade prática, realizada 
no último dia de curso, na 
Escama Forte Piscicultura, 
do criador Marcos Nakamura. 
“Vimos uma atividade pouco 
comum na piscicultura, que é 
a recria do alevino. Ele chega 
pesando um grama e com 
2,5 cm  de comprimento, em 
tanques escavados, onde, com 
alimentação natural mais ração, 

se consegue peixes de melhor 
qualidade. Num ciclo de 60 
dias, eles atingem peso médio 
de 30g e 2cm, possibilitando 
a ida para as gaiolas sem o 
risco de escapar na malha”, 
contou o instrutor.  A prática 
aumenta signif icativamente 
o índice de sobrevivência, 
pois no sistema normal, com 
berçário, a mortalidade atinge 
cerca de 10%.

EXEMPLO
Outra inovação que chamou a 

atenção do grupo foi com relação 
a destinação dos peixes mortos 
durante o ciclo de cultivo. “A 
empresa tem uma maneira 
ecologicamente correta, através 

PISCICULTURA

Capacitação foi 
realizada em três dias 
e contou com visita em 

piscicultura para 
conhecimento da 

prática da atividade

Buritama recebe curso 
sobre criação de tilápia 
em tanque rede
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da compostagem orgânica com 
casca de arroz. Ao término 
do enchimento do box onde 
é colocado, descansa por 40 
dias e o produto é utilizado 
para adubação de hortaliças, de 
árvores, assim como o húmus 
de minhoca. “Essa prática evita 
a contaminação do solo e dos 
lençóis freáticos”, diz. 

A piscicultura visitada 
também apresentou uma 
maneira diferente de alimentar 
os animais, com mais qualidade. 
A ração é transportada até o 
barco através de soprador de ar 
automatizado, evitando que o 
tratador tenha que transportar 
utilizando carrinho de mão.

COMEÇANDO CERTO
Outro assunto abordado no 

curso foi a identificação e cura 
das doenças que podem afetar os 
peixes, causadas pelas bactérias 
streptococcus e aeromona. 
Ainda houve abordagem sobre 
legislação ambiental para os 
futuros criadores saberem como 
conseguir a regularização da 
atividade junto ao Ministério da 
Pesca e Agricultura. 

Para começar na piscicultura, 
o especialista afirma que 
o primeiro passo é buscar 
informações junto à Casa da 
Agricultura da cidade. 

Fernando Aparecido Batista 
foi um dos participantes. Ele 
conta que está desempregado, 
mas adquiriu recentemente 
uma propriedade e pretende 
iniciar como produtor. “Esse 
foi o primeiro curso que fiz 

com o Senar, porque busco 
conhecimento para investir. 
Achei ótimo, porque apesar 
de já ter trabalhado em 
frigorífico de peixes, aprendi 
bastante coisa nova. Tirei 
muitas dúvidas sobre a criação 
e análise da água, conheci 
sobre as doenças e bactérias 
que podem atingir os peixes 
e sobre a profundidade certa 
dos tanques”, contou Batista.

Para acompanhar a agenda 
de eventos e cursos gratuitos 
oferecidos pelo Senar e Siran 
na região, o interessado 
pode entrar em contato pelo 
telefone (18) 3607 7826 ou 
acompanhar as divulgações da 
entidade pelo site www.siran.
com.br https://www.facebook.com/
Siransindicato/. 

Empresário Marcos Nakamura recebeu 
participantes do curso do Senar

 Foi o primeiro curso do Senar em 
Buritama, depois de 12 anos
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a desapropriação 
da propriedade 

rural

O 
direito à proprieda-
de é constitucional-
mente garantido. O 
art. 5º da nossa Lei 
Maior garante aos 

brasileiros e aos estrangeiros re-
sidentes no país o direito à pro-
priedade. Entretanto, esse não 
é um direito absoluto. Existem 
diversas situações previstas na 
Constituição e em leis infracons-
titucionais nas quais o proprietá-
rio pode ter o seu bem legalmen-
te retirado.

Como esse é um tema com-
plexo, iniciamos uma série 
de artigos sobre o assunto de 
modo a melhor esclarecer o 
produtor rural.

Primeiramente, é importante 
compreendermos as diferenças 
entre os diversos institutos que 
podem resultar na retirada do 
bem, no nosso caso, o imóvel ru-
ral, da esfera de domínio de seu 
proprietário. A desapropriação é 
um deles, como também o são a 
expropriação e a usucapião. Mas 
qual a diferença entre eles? 

Comecemos com a usucapião, 
instituto conhecido e que pode 
ser feminino, “a usucapião”, 
como usado no Código Civil de 
2003, ou masculino, “o usuca-
pião”, como apresentava o antigo 
Código Civil de 1916. A usucapião 
é a possibilidade de aquisição de 
uma propriedade (móvel ou imó-

vel, rural ou urbana) pela posse 
pacífica e ininterrupta por um 
prazo previsto em lei. Do ponto 
de vista do proprietário rural, que 
é o que nos interessa no momen-
to, é a perda de seu imóvel por 
inércia de sua parte. Se o dono 
não toma posse de sua proprie-
dade e outro a ocupa, sem opo-
sição por tempo ininterrupto pre-
visto em lei, o ocupante a adquire 
e o proprietário a perde.

O prazo legal para aquisição 
da propriedade varia de acordo 
com uma série de requisitos. No 
caso do imóvel rural, se ele tiver 
até 50 ha, o ocupante nele morar 
e o tornar produtivo com o seu 
trabalho ou de sua família, esse 
prazo é de 5 anos. Daí a impor-
tância de se celebrar um contrato 
escrito no caso de se autorizar 
alguém a “morar” em sítio ou 
chácara “para cuidar” apenas em 
troca da moradia. Se o proprie-
tário não quiser contratar um ca-
seiro para o sítio ou chácara, cele-
brando um contrato de trabalho, 
mas optar por ceder uma casa 
para alguém lá morar e dessa for-
ma, manter o imóvel ocupado, é 
preciso celebrar algum outro tipo 
de contrato, como o de parceria, 
prevendo a divisão da produção, 
ou mesmo de comodato, que é 
o empréstimo do imóvel. Sem 
nenhum contrato, o proprietá-
rio do sítio ou chácara pode ser 
surpreendido com uma ação de 
usucapião impetrada por aquele 
a quem “cedeu” o imóvel para 
morar em troca de “cuidar” da 

área. No caso de áreas maiores, 
a lei prescreve um prazo maior e 
mais requisitos.

Ao contrário da usucapião, 
que é a perda da propriedade 
para um particular, a desapro-
priação é a perda da propriedade 
para o Poder Público. Está pre-
vista na Constituição Federal e 
se fará por necessidade pública, 
utilidade pública ou interesse so-
cial. No caso da desapropriação, 
o proprietário do imóvel recebe-
rá uma indenização pela perda 
do imóvel. Esse é o caso mais 
comum de perda do imóvel ru-
ral para o Estado e nas próximas 
edições comentaremos as possi-
bilidades mais comuns de forma 
mais detalhada.

A expropriação também é uma 
forma de perder a propriedade 
para o Poder Público, mas ago-
ra sem qualquer indenização. É 
um instituto também previsto na 
Constituição Federal e estão su-
jeitos à expropriação os imóveis, 
rurais ou urbanos, onde se loca-
lizem culturas ilegais de plantas 
psicotrópicas ou a exploração de 
trabalho escravo. Obviamente, a 
expropriação também decorrerá 
de um processo judicial, no qual 
estão garantidos ao proprietário 
o contraditório e a ampla defesa, 
conforme previstos na Constitui-
ção como direito fundamental

Ana Rita C.B.Barreto Santiago, advogada do 
escritório Fernando Ferrarezi Risolia Sociedade de 

advogados, em Araçatuba.
(18)3621 6331 – contato@risolia.adv.br

ARTIGO JURÍDICO
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