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A chegada da banana 
na Água Limpa 
Kenji Sakuma conta sua 
história de pioneirismo
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O que determina o su-
cesso de qualquer 
empresa ou negócio 
são atitudes como 
determinação, per-

sistência e investimentos bem
-planejados. Essa já é uma regra 
básica para diversos segmentos 
e no campo, infelizmente, a par-
te que se refere a planejar, ainda 
não é rotina de muitos. 

Ressaltamos esse raciocínio 
porque ao conhecer as histórias 
que se destacam na região, com a 
série “Nossos Produtores”, perce-
bemos que são justamente essas 
características que fazem essas 
pessoas serem  diferentes e ven-
cedoras.  

Como o leitor poderá conferir 
nesta edição, o produtor  reforça 
afirmações que o Siran prega há 
tempos neste espaço. A necessi-
dade de zelar pela qualidade é 
uma delas. Sakuma nos ensina 
que não basta querer ganhar di-
nheiro com uma cultura. É preci-
so mergulhar em seu universo de 
atuação, conhecer todas as face-
tas que envolvem tal produção, 
respeitar a terra e fazer uso dela 
de maneira sustentável. Não é à 
toa que supermercados exigen-
tes são seus clientes. Somente 
prezando pela excelência é pos-
sível atingir as expectativas para 
fora da porteira e aproveitar as 
oportunidades.

Aquele que busca crescer e se 
manter no segmento rural, cada 
vez mais globalizado, não pode 
ter resistência ao novo e ao co-
nhecimento. Sempre é tempo de 
aprender e aperfeiçoar.

E como é nosso dever contri-
buir para o desenvolvimento so-
cioeconômico do setor, 2017 re-
ceberá inúmeras novidades para 
ampliar a gama de alternativas 
para o produtor da região. 

Uma delas é o programa do 
Senar/Faesp voltado para a fru-
ticultura, especialmente para a 
produção de uvas. Mesmo com o 
Brasil vivendo um momento de 
ajustes, com tantos desafios eco-
nômicos pela frente, escolhemos 
trocar o desânimo abraçado por 

muitos por atitudes proativas, 
confiantes que ainda há muito 
potencial a ser explorado. E cla-
ro que não poderíamos deixar 
de destacar que as parcerias são 
fundamentais para chegar aos 
objetivos traçados.

O engajamento para o pro-
dutor enxergar novas maneiras 
de seguir em frente continua na 
nossa rotina, por meio do apren-
dizado e o incentivo à união. 
Acreditamos que fazer acontecer 
da maneira certa é um caminho 
irrecusável. Conte com o Siran e 
boa leitura!

EDITORIAL

Aquele que busca 
crescer e se manter no 
segmento rural, cada 
vez mais globalizado, 

não pode ter resistência 
ao novo e ao 

conhecimento
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NOVIDADE

Sindicato cria espaço para divulgar 
oportunidades de trabalho no campo

Confira a oportunidade do mês:

*Precisa-se de profissional com experiência com gado de 
recria e engorda para trabalhar na região de Campinas. 
Os interessados devem falar com Dejair ou Gustavo, tele-
fone para contato:  (19) 99121.1211

OSindicato Rural da Alta 
Noroeste(Siran) lança 
nesta edição de seu 
informativo a coluna 
“Oportunidades do 

Campo”. Trata-se de um espaço de 
prestação de serviço disponível 
para promover o contato entre 
produtores, empresas rurais e 
profissionais. De maneira gratuita, 

o interessado em informar uma 
vaga disponível em sua empresa 
do setor rural ou propriedade 
deve entrar em contato pelo 
e-mail: contato@micheliamorim.
com.br ou pelo Whatsapp 18 
– 99713 5114. As seguintes 
informações serão solicitadas: 
nome, cidade e bairro, descrição 
da vaga, telefone e e-mail para 

contato, se tiver. Quem está 
à disposição para trabalhar 
também pode usar o espaço, 
desde que a ocupação pretendida 
ou habilidade divulgada seja da 
área rural. Quem quiser divulgar 
neste espaço, na próxima 
publicação, deve encaminhar 
as informações até dia 24 de 
fevereiro.

DIÁRIO

Confira as cotações do 
dia no site do Siran

O site www.siran.com.br 
está renovado e possui 
um link específico para 
os usuários,  o Boletim 
Pecuário Diário, e as 

cotações do boi gordo de outros 
dias, além dos valores médios 
de venda no atacado e mercado 
futuro. O boletim é elaborado 
pela Agribusiness Intelligence, 
empresa de consultoria em 
agronegócios, e também traz uma 
análise de como está a oferta e as 
expectativas em todas as regiões 
do país.
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CONVENÇÃO

Atenção para a atualização da 
Convenção Coletiva de Trabalho

O  Siran informa a seus associados os 
valores firmados para a categoria 
profissional da Cultura Diversificada 
e Pecuária, segundo a Convenção 
Coletiva de Trabalho (CCT), vigente 

de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2017:
• Piso salarial de R$ 1.101,00 (um mil cento 

e um reais) por mês a todos os trabalhadores 
rurais;

• Reajuste salarial de 7,41% (sete vírgula 
quarenta e um porcento), quando do início 
da vigência da CCT para os trabalhadores que 
recebem salário acima do piso salarial;

• PLR anual (para empregado de pessoa 
jurídica) de 63,45% do piso salarial (R$698,58), 
dividido em duas parcelas iguais de R$349,29 
(Trezentos e quarenta e nove reais e vinte nove 
centavos), a serem pagas até o quinto dia útil de 
julho de 2017 e até o quinto dia útil de janeiro 
de 2018, ou proporcional aos desligados antes 
das datas previstas, sendo 1/12 para cada mês 
trabalhado.

• Manutenção das demais cláusulas do acordo 
anterior, inclusive o adicional de 20% (vinte por 
cento) sobre o piso salarial para os motoristas 
e tratoristas que laboram no setor de cultura 
diversificada e pecuária.

*Outras informações: 
Sitra 18 – 36235854 ou Siran 18 – 3607 7826
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Desde 19 de janeiro, a 
Feira do Produtor Rural 
de Birigui passou a 
atender também na Rua 
Barão do Rio Branco, 

em frente ao Cemitério da Saudade, 
das 16h às 20h. Os produtores 
mantêm os atendimentos às terças-
feiras, na Avenida Governador 
Pedro de Toledo, em frente à sede da 
Associação Comercial e Industrial 
de Birigui (Acib). 

O objetivo é ampliar a visibilidade 
da feira, que comercializa produtos 
oriundos do cultivo dos agricultores 
da cidade.  A Feira do Produtor Rural é 
viabilizada por meio de uma parceria 
entre a Prefeitura de Birigui, o Senar 
(Serviço Nacional de Aprendizagem 
Rural), o Siran (Sindicato Rural da 
Alta Noroeste) e a Faesp (Federação 
da Agricultura do Estado de São 
Paulo). As ações realizadas em 
Birigui são de responsabilidade da 

Sedecti (Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico, Ciência, 
Tecnologia e Inovação). A feira é 
amparada pela lei municipal 6.265, de 
23 de setembro de 2016. 

Mais informações sobre o 
Programa Feira do Produtor Rural 
poderão ser obtidas no Departamento 
de Agricultura e Abastecimento da 
Prefeitura de Birigui, que fica na rua 
Roberto Clark, 264. O telefone é (18) 
3634-4136.

DIVERSOS

Feira do Produtor Rural de Birigui começa 
atender também na rua Barão do Rio Branco

Com novidade, consumidor terá duas opções na semana para visitar o espaço

Fique atento ao calendário do IPVA 2017
AUTOMÓVEIS, CAMINHONETES, ÔNIBUS, MICRO ÔNIBUS E SIMILARES

Mês Fevereiro Março
Parcela 2ª parcela ou cota única sem desconto 3ª parcela
Placa Vencimento Vencimento
Final 1 09/fev 09/mar
Final 2 10/fev 10/mar
Final 3 13/fev 13/mar
Final 4 14/fev 14/mar
Final 5 19/fev 15/mar
Final 6 16/fev 16/mar
Final 7 17/fev 17/mar
Final 8 20/fev 20/mar
Final 9 21/fev 21/mar
Final 0 22/fev 22/mar

CAMINHÕES E CAMINHÕES-TRATOR
Mês Março Abril Junho Setembro
Parcela 1ªparcela Cota única sem desconto 2ª parcela 3ª parcela
Placa Vencimento   
Final 1 09/mar   
Final 2 10/mar   
Final 3 13/mar   
Final 4 14/mar  19/abr 19/jun 19/set
Final 5 15/mar   
Final 6 16/mar   
Final 7 17/mar   
Final 8 20/mar   
Final 9 21/mar   
Final 0 22/mar   
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No ano de 2016, o 
agronegócio no Estado 
de São Paulo registrou 
um superávit de 
US$ 13,40 bilhões, 

representando um aumento de 
23,4% em relação ao resultado 
da Balança Comercial de 2015, 
quando houve um superávit de 
R$ US$ 10,86 bilhões, informou 
a Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento do Estado de São 
Paulo, por meio do seu Instituto de 
Economia Agrícola (IEA).

No ano passado, as exportações 
do agronegócio paulista tiveram 
um crescimento de 12,8%, 

atingindo US$ 17,92 bilhões, 
enquanto as importações setoriais 
caíram 10%, somando US$ 4,52 
bilhões. Em 2015, as exportações e 
importações setoriais chegaram a 
US$15,88 bilhões e US$5,02 bilhões, 
respectivamente.

Os grupos de produtos 
agropecuários que tiveram maior 
destaque, representando 80,7% das 
vendas externas do segmento, foram: 
o complexo sucroalcooleiro (US$ 
7,78 bilhões, com as exportações de 
álcool representando 11,0% desse 
total); carnes (US$ 2,01 bilhões, em 
que a carne bovina respondeu por 
79,4%); sucos (US$ 1,81 bilhão, dos 

quais 98,1% referentes a suco de 
laranja); produtos florestais (US$ 
1,52 bilhão); e complexo soja (US$ 
1,34 bilhão). Apesar da classificação 
de grupos se manter a mesma do 
ano anterior, eles passaram a ser 
3,6% mais representativos no total 
do comércio externo do agronegócio 
paulista do que em 2015.

No cenário brasileiro, o 
agronegócio registrou um superávit 
de US$ 71,30 bilhões, com 
exportação de US$ 84,93 bilhões e 
importações de US$ 13,63 bilhões. O 
resultado foi 5,1% inferior ao do ano 
passado, quando o saldo da Balança 
Comercial foi de US$ 75,15 bilhões.

ECONOMIA

Exportações no agronegócio paulista 
cresceram 12,8% em 2016, aponta IEA
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NOSSOS PRODUTORES

Por que a banana? 
Saiba como tudo começou

Presente no dia a 
dia da maioria dos 
brasileiros, a banana 
é uma fruta típica 
de clima quente 

e úmido, e por esse motivo, a 
produção da fruta tem pontos 
favoráveis na região.

E para contar como foi o 
início desse cultivo por aqui, 
a série “Nossos Produtores”, 
criada pelo Siran para destacar 
personalidades  do meio rural de 
nossa região, entrevistou Kenji 
Sakuma, produtor no bairro rural 
Água Limpa, em Araçatuba.

Pioneiro na produção de 
banana na região, há 60 anos 
ele chegou do Japão e iniciou 

sua história como homem do 
campo em terras brasileiras.  Nos 
primeiros anos, trabalhou em 
Flórida Paulista, na produção de 
café de familiares; em 1990, veio 
para Araçatuba onde começou a 
produzir em terras próprias. 

“Quando viemos pra região 
existia o projeto Microbacias e 
o técnico responsável na época 
buscou junto aos produtores 
informações sobre quais cultivos 
seriam interessantes para 
complementar a renda do pequeno 
produtor. Daí surgiu a ideia de 
plantar bananas, vi que não tinha 
outra alternativa e ajudaria na 
Associação dos Produtores do 
Bairro Água Limpa, que já existia 

na época”, explica.  
Mas para os produtores 

receberem recursos públicos 
e iniciarem o plantio, surgiu a 
necessidade de se criar um projeto, 
que foi aprovado pela Câmara de 
Vereadores da época (1996). 

Ele explica que foram três anos 
de estudos para a elaboração. 
Depois de aprovado, onze 
produtores do Água Limpa e 
quatro do bairro da Prata foram 
contemplados e  passaram por 
um curso, de sete módulos, com 
duração de um ano. A capacitação 
mostrou desde o preparo do 
solo até a comercialização do 
produto. Também foi firmado um 
convênio entre a Coordenadoria 

O bairro rural Água Limpa se destaca atualmente pela produção da fruta, produtor foi pioneiro
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CURSO

de Assistência Técnica Integral (Cati), 
Secretaria de Agricultura Municipal e 
Prefeitura de Araçatuba. Os associados 
tinham contrato com a associação, 
que por sua vez,tinha contrato com a 
Prefeitura.

SUPERAÇÃO
“Como éramos pioneiros, não 

sabíamos vender e não tínhamos câmara de 
climatização. Por isso, perdemos praticamente 
metade da produção e isso desanimou alguns 
produtores, ficando apenas oito participantes no 
projeto. Outra dificuldade foi entrar no mercado, 
porque os atacadistas e supermercados não 
aceitavam as bananas daqui. Para quebrar essa 
barreira da desconfiança, foram mais três anos 
persistindo”, descreveu Sakuma.

Em 1998, por meio do projeto, a associação 
conseguiu adquirir a câmara de climatização,  
fundamental para enfrentar o desafio de cultivar 

uma fruta tão 
perecível. O espaço 
contribui para a maturação 
controlada e o aumento da 
conservação da fruta.

O projeto contava 
com uma contrapartida 
para a Prefeitura. Cada 
participante entregava 100 
caixas do produto para o 
órgão público, que enviava 
para as escolas, zoológico, 
entre outros. 

VISÃO
Sakuma não é um 

produtor comum, 
ele é consciente do 
compromisso que todo 
ser humano tem de ser 
sustentável e valoriza a 
busca por conhecimento. “O 
produtor não pode pensar 
só em querer plantar 
banana, mas também no 
meio ambiente. Terra 
bem conservada é que 
faz a diferença. Adubação 
orgânica é essencial, pois 
com solo bom qualquer 
um produz. Primeiro 
temos que pensar na 
terra, depois em genética, 
fazer o monitoramento de 
doenças e pragas e avaliar 

até 
que ponto 
elas vão prejudicar a 
produção, antes de iniciar o 
uso de defensivos”, afirma.

Atualmente, a 
produção de banana ocupa 
cinco hectares de sua 
propriedade, a produção 
média é de 50 toneladas 
por há. KenjiSakuma ainda 
faz parte da associação, 
mas antes de iniciar com 
bananeiras, já produzia 
outras frutas tais como 
laranja, manga e poncã. 

Ele atribui aos cuidados 
e qualidade a confiança 
de clientes exigentes 
como o supermercado 
Pão de Açúcar. Hoje, mais 
independente, possui 
a própria câmara de 
climatização e acredita 
que um dos maiores 
desafios do produtor 
da região é aprender a 
produzir na entressafra 
para ganhar com bom 
preço. Ele também destaca 
que a associação foi muito 
importante para unir os 
produtores.

Sakuma mostra sua 
plantação, cuidados 
ecológicos com a terra 
é a base de seu sucesso
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Senar / Faesp 
traz novidades para a região

O ano de 2016 foi 
muito produtivo 
na opinião do 
coordenador do 
Sistema Nacional 

de Aprendizagem Rural (Senar) na 
região, Carlos Beluzzo. “Tivemos 
um ano com maior qualidade 
da mão de obra capacitada no 
campo, no qual destaco programas 
como o Pró-leite e cursos na área 
de piscicultura, mecanização e 
o crescimento da olericultura 
orgânica”, diz Beluzzo.

Em torno de 200 eventos 
foram ministrados no último 
ano, tais como cursos, palestras 
e programas. Ele explica o intuito 

do trabalho da entidade é de 
melhorar a qualidade de vida 
dos produtores, aumentar a 
produtividade e as finanças da 
propriedade.

Ele enfatiza que serão mantidas 
as importantes parcerias com o 
Sebrae-SP, Casas de Agricultura 
dos municípios e prefeituras, 
e também promete novos 
programas para 2017.

“A principal novidade deste 
ano é na área de fruticultura, 
na qual Araçatuba vai receber 
um programa de produção de 
uvas. Além disso, teremos outras 
capacitações para produtores de 
banana, manga e sobre manejos 

para controle de pragas e doenças, 
tratos culturais e colheita”, diz o 
coordenador.

PARCERIA
A Prefeitura de Araçatuba será 

parceira do programa de produção 
de uvas. Para o diretor de 
Desenvolvimento Agroindustrial, 
Arnaldo Vieira Filho, a produção 
de uvas envolve várias atividades 
ao longo do ciclo produtivo e a 
intenção do curso é passar todas 
as técnicas para uma produção 
eficaz. “A produção de uva 
demanda bastante conhecimento 
técnico do produtor. O objetivo do 
curso é fazer com que o produtor 

PERSPECTIVAS

Capacitação em produção de uva é uma das novidades do Senar para este ano

Área de fruticultura receberá programas e capacitações específicos
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rural de Araçatuba se interesse 
por esse mercado. O cultivo 
da uva dá amplo aumento da 
renda do produtor e possibilita 
a diversificação de produção”, 
considera o diretor. A previsão de 
início está programada para o mês 
de maio.

ATENDENDO DEMANDA
Outra novidade do Senar para 

a região é capacitação na área 
de processamento de manteiga, 
doces e derivados de leite. 
“Mostraremos, principalmente, 

os processos de utilização para 
o processamento do leite, com 
a utilização de parâmetros 
técnicos, que permitirão controle 
e padronização dos produtos 
lácteos. A partir disso, teremos 
o processamento de queijo, 
de massa fresca, semicozida e 
cozida”, descreve Beluzzo. Os 
participantes também poderão 
aprender os requisitos legais para 
o processamento. A data para 
início não foi definida.

Para o presidente do Siran, 
Marco Viol, a atuação da entidade é 

de fundamental importância para o 
crescimento do agronegócio local. 
“As capacitações são essenciais 
para atender a demanda regional 
por conhecimentos específicos, 
ampliar as possibilidades de 
atuação dos pequenos produtos 
e gerar mais renda. Contar com o 
Senar e a Faesp faz toda a diferença 
para o produtor!”, ressaltou.

Para saber mais informações 
sobre cursos, programas e 
facilidades para o produtor rural 
por meio do Senar ou Siran, basta 
ligar no telefone 18 – 3607 7826.

 Instrutor do Senar durante aula do Programa Pró-leite, destaque em resultados de 2016



Página 14

Comece o ano aprimorando seus conhecimentos

CURSOS

• Pró-Leite / planejamento e gerenciamento 
da propriedade leiteira (módulo 1) Santo Antônio do Aracanguá  De 6 a 15/2
• Processamento artesanal 
de leite - técnicas Araçatuba De 13 a 16/2
• Olericultura  
orgânica - sensibilização Gabriel Monteiro 13/2
• Piscicultura – cultivo
 em tanque escavado Gabriel Monteiro 14 a 17/2
• Jardineiro – condução, 
manutenção e reforma Santo Antônio do Aracanguá 20 a 23/2
• Olericultura 
orgânica – sensibilização Araçatuba 24/2
• Promovendo a saúde no 
campo – animais peçonhentos Piacatu 24 e 25/2
• Ovinocultura – sensibilização Araçatuba 25/2
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