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Região de Araçatuba busca
diversidade com viticultura
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EDITORIAL

Sustentabilidade e rentabilidade
podem caminhar juntas

C

uidar do meio ambiente é uma tarefa
que cabe a qualquer
cidadão, mas é bem
verdade que muitas
vezes, e com doses de exagero, o
agronegócio é tido como o grande vilão por quem não conhece
as mudanças que o setor vem
atravessando e implantando na
busca por produções ecologicamente corretas. Um exemplo,
são os inúmeros cursos promovidos pelo Senar, em parceria
com o Siran, sobre olericultura
orgânica, que sempre apresentam demanda. Nesta edição, em
destaque os produtores de Santópolis do Aguapeí, que já se entusiasmam com a capacitação
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que orienta como plantar e produzir de modo mais saudável.
Mas, o equilíbrio não se encontra só na sustentabilidade.
A criação de animais combinada à agricultura com produção
de energia renovável, também
já é realidade em muitas propriedades. E para mostrar a
fotografia de uma realidade
que tem se tornado cada vez
mais comum e tendências
sustentáveis, a 59ª Exposição
Agropecuária de Araçatuba
terá um enfoque nisso.
Também é papel do sindicato
incentivar, motivar e promover
caminhos para que os produtores e empresários do setor rural percebam que as mudanças
são possíveis e rentáveis.
Quem visitar a Expô Agro deste ano verá as tecnologias que
estão sendo aplicadas no campo em prol do meio ambiente e
como métodos como a aquapo-
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nia podem unir preservação da
natureza à produtividade e ganhos atrativos.
A Feira Genética também
reflete a busca por qualidade,
praticada principalmente pelos
criadores da região. Araçatuba
já é considerada um polo genético e neste ano a pretensão
é fortalecer ainda mais a divulgação dessa pecuária de alta
performance que temos e que
prova a cada dia que investir em
qualidade vale a pena.
E essas são apenas algumas
das novidades e atrações. O
crescimento precisa ser constante e o Siran, junto a vários
parceiros, tem trabalhado fortemente para manter a tradição, sem perder a oportunidade de mostrar inovações.
Boa Leitura!

Fábio Brancato - Presidente do Siran
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POLÍTICA

Medida provisória estende prazo
de adesão ao Refis do Funrural
para 30 de outubro
A prorrogação permite o parcelamento de dívidas de produtores rurais
(pessoas físicas, cooperativas e intermediários) com descontos
Foto: Banco de Imagens

O

prazo de adesão
ao Programa de
Regularização
Tributária
Rural
(PRR),
que
refinancia dívidas de produtores
rurais oriundas do não recolhimento
da contribuição previdenciária dos
empregados, o Funrural, foi adiado
mais uma vez. O Diário Oficial da
União publicou no dia 30 de maio
a Medida Provisória 834/2018, que
prorroga o prazo para até 30 de
outubro. A MP será analisada pelo
Congresso Nacional, que para isso
instalará uma comissão mista.
Também chamado de Refis do
Funrural, o PRR foi instituído
pela Lei 13.606/2018. Desde que
a lei foi sancionada, em janeiro,
essa é a quarta vez que o período
de adesão é adiado pelo governo.
O prolongamento do período de
refinanciamento da dívida com o
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Funrural foi pedido ao governo pela
Frente Parlamentar da Agropecuária
(FPA), presidida pela deputada
Tereza Cristina (DEM-MS).
O PRR permite o parcelamento
de dívidas de produtores rurais
(pessoas físicas, cooperativas e
intermediários) com descontos.
Também diminui, de 2,5% para
1,7%, a alíquota de contribuição
social sobre a receita bruta devida
pelas empresas rurais a título de
contribuição previdenciária dos
trabalhadores.
O programa foi criado pelo
governo, após pressão de produtores
rurais, em meio a um impasse
judicial quanto à legalidade da
cobrança do Funrural.
Em 2011, o Supremo Tribunal
Federal (STF) considerou a
contribuição social inconstitucional.
Muitos produtores rurais deixaram
de pagar o tributo respaldados pela

decisão. No ano passado, porém, o
Supremo voltou atrás e declarou a
constitucionalidade do Funrural, o
que gerou um grande passivo a ser
pago pelos produtores e deu origem
às negociações entre governo
e Congresso, resultando na Lei
13.606/2018.
Na semana passada, em novo
julgamento, o STF reafirmou a
constitucionalidade da contribuição.
Como
muitos
produtores
aguardavam a decisão da corte para
entrar no refinanciamento, houve
necessidade de esticar o prazo em
cinco meses para beneficiar os que
deixaram a adesão para última hora.
A medida provisória será
analisada agora em uma comissão
mista, fase na qual são apresentadas
as emendas. O texto aprovado será
depois votado nos Plenários da
Câmara dos Deputados e do Senado.
Fonte: Agência Senado

Produtores de Guararapes
aprendem sobre casqueamento
e ferrageamento em equinos

CURSO

Bruna Domingos

Serviço Nacional
de Aprendizagem
Rural (Senar), em
parceria com o
Sindicato Rural da
Alta Noroeste (Siran), realizou cinco
dias de curso de equideocultura
em Guararapes, com os temas:
casqueamento e ferrageamento. A
capacitação aconteceu no mês de
maio e também contou com o apoio
da Prefeitura de Guararapes e da
Casa da Agricultura.

O

O instrutor do Senar Joel
Rodrigues da Silva ensinou aos
participantes a maneira correta de
cuidar do casco do cavalo e como
prevenir machucados provocados
pelo desgaste e como fazer o
ferrageamento. Para isso, também
foi explicado sobre a anatomia e a
fisiologia da locomoção e nutrição
do equino.
“O cavalo tem o desgaste natural,
pois ele anda muito, por isso
temos que fazer a manutenção.

Esse desgaste, muitas vezes,
acaba atingindo a parte sensível
da pata e o animal começa a ter
dor”, explica o instrutor. Neste
curso os participantes aprendem a
casquear e a preparar o casco para
colocar a ferradura no cavalo. Este
procedimento é muito importante
para prevenir e curar doenças
que o animal possa ter, além de
ser essencial para que os equinos
tenham um desempenho correto em
suas funções.
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CURSO

Santópolis do Aguapeí tem novas
perspectivas com capacitações
Cidade desenvolve programas de olericultura orgânica e Pró-Leite
Bruna Domingos

rodutores de Santópolis
do Aguapeí realizaram
em maio o terceiro
módulo do Programa
Olericultura Orgânica,
promovido pelo Senar em parceria
com o Siran, Casa da Agricultura e
Prefeitura local.
A capacitação começou em março
e tem nove módulos; o último será
no mês de outubro. O instrutor do
Senar Renato Pulli, explica que os
18 participantes aprenderem sobre
o preparo do solo com adubação
natural e sobre compostagem nos
módulos anteriores. “Em maio, eles
iniciaram a preparação do viveiro.
Ele é coberto com plástico e fechado
lateralmente com tela sombrite. E nós
vamos deixar as bandejas prontas,
porque tudo é feito no curso, não
trazemos nada pronto”, explica Pulli.

P

PRODUÇÃO
O primeiro passo para produzir
olerícolas orgânicas é preparar o
solo, fazer uma desintoxicação. Isso
é fundamental, orienta o instrutor.
“Quanto mais você trabalha na área,
melhor ela fica, os nutrientes da terra
não se esgotam. Quanto mais matéria
orgânica for devolvida para o solo,
mais nutrientes serão produzidos. É
importante entender que orgânico é
diferente de natural; produto orgânico
é produzido a partir de matériasprimas que foram cultivadas sem
agrotóxicos. Já o natural, não
significa que é mais benéfico e nem
que está livre de agrotóxicos. O
orgânico é natural por si só, mas nem
todo natural é orgânico”, enfatiza.
Página 6

REFLEXOS
Segundo a engenheira agrônoma
da Casa da Agricultura de Santópolis
do Aguapeí, Michele Lopes Yoshiy,
depois de três anos o município
voltou a receber os cursos do Senar,
incluindo o Programa Olericultura
Orgânica. “Isso incentiva muito os
produtores a perceber que podem
produzir em espaços pequenos e
de forma saudável, sustentável e
utilizar insumos que estão em sua
própria propriedade”, diz Michele.
Em Santópolis, os produtores estão
diversificando seus produtos após
receber apoio dos cursos e programas
do Senar.
Para o produtor José Antônio
Vegiato é importante abrir novos
caminhos para melhorar a produção
e consumir algo mais sadio. “Eu já
vi pessoas procurando em feira os
legumes que tinham pedacinhos
comidos por insetos, porque no
pensamento delas o inseto é mais
sensível e se ele comeu, não tem
veneno”, exemplificou Vegiato.

SítiO OnDina
Na propriedade-modelo, sítio
Ondina, onde acontece o Programa
Olericultura Orgânica, também
acontece o Programa Pró-Leite.
No último mês, o módulo foi sobre
cerca elétrica. Valéria de Proença,
produtora e dona do sítio, destacou o
que mudou depois do programa. “Eu
era leiga sobre o assunto, o Programa
Pró-Leite me deu uma noção de
leiteria, do padrão e o modelo que
tem que ser. A gente viu que estava
fazendo tudo errado, por isso são
interessantes os cursos do Senar,
trazem conhecimento e nos mostram
o modelo para ser seguido”, explica
Valéria. Fábio Brancato, presidente
do Siran, destaca que a parceria
com o Senar é de fundamental
importância para atualizar, levar
inovações e aumentar os resultados
dos produtores, por meio das
capacitações. Para saber quais os
cursos e programas desenvolvidos na
região de Araçatuba, basta acessar:
www.siran.com.br
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PROGRAMA

Região de Araçatuba busca
diversidade com viticultura

Os primeiros parreirais estão em fase de enxertia; o auge da safra
regional de uva está prevista para dezembro do próximo ano

Parreiral da propriedade-modelo de
Araçatuba, que iniciou programa em 2017

D

esde 2016, os
estados de São
Paulo e Minas
Gerais
vêm
aumentando as
áreas dedicadas à produção de
uvas, especialmente para vinhos
finos de qualidade diferenciada.
Naquele mesmo ano, analistas
detectaram aumento de 1% a
5,57%, respectivamente.
Um programa de viticultura
iniciado em 2017, em Araçatuba,
deve contribuir para o aumento
desses números. Isso porque o
programa já chega a sua segunda
fase, após os 16 participantes
realizarem a capacitação em sete
etapas e aprenderem desde a
preparação o solo, escolha da área
até a comercialização.
O programa é desenvolvido em
parceria com o Siran e Prefeitura
Página 10

de Araçatuba. Em junho, o grupo
inicia a enxertia, que é a técnica
de melhoramento genético que
consiste em implantar parte de
uma planta viva em outra planta
de igual ou diferente espécie,
com a finalidade de propagar
determinadas variedades. Odenir
Rossafa, instrutor do Senar,
explica que serão utilizadas pelo
menos 10 variedades diferentes,
entre elas, a niagara rosada;
segundo ele, 96% da população
aprecia essa espécie.
Outra nova cultivar de uva
de mesa e que também será
disponibilizada para as enxertias
é a vitória, fruta também pequena,
sem semente, bem escura e de um
sabor que imita uma mistura de
jabuticaba com pitanga. Também
terão das outras mais comuns, tais
como: a itália, benitaka e red globe.

HORiZOntE
Para Rossafa, há demanda
regional pela fruta, uma vez que o
produto que é vendido na região de
Araçatuba vem principalmente das
maiores áreas vitícolas do país, que
são Rio Grande do Sul e Nordeste.
O instrutor conta que a região de
Araçatuba estará colhendo na
entressafra das duas, no mês de
dezembro, o que possibilitará que
a produção local também seja
absorvida por eles.
Essa também foi a estratégia de
Jales, localizada a 100 quilômetros
de Araçatuba, e que vem se
destacando com o cultivo da fruta.
Ele ressalta que a região possui
condições climáticas favoráveis
para produtos de excelente
qualidade e sabor. “Por chover
pouco, ela concentra mais os
açúcares, então dá uma uva de

PROGRAMA
melhor qualidade, tanto com
menos doenças quanto no teor de
açúcar. Isso é muito atrativo para o
mercado que consome uva doce”,
acredita.
EXPECtatiVa
Os primeiros parreirais, resultado
do programa, se encontram no
bairro rural Ferdinand Laboriaux,
na propriedade-modelo do Alberto
Figueiredo da Silva. São 256
vinhas, na , e o produtor já prepara
nova área para dedicar às uvas.
O auge da produção, onde
acontecerá a primeira colheita será
em dezembro do próximo ano e,
segundo Silva, o plantio é viável
“O difícil no começo é o
investimento, que não é barato.
Entre mão de obra, estrutura,
madeira, ferragens, irrigação e
equipamentos específicos para
carpir entre elas já gastei R$ 30
mil. Acredito que o retorno sobre
todo esse investimento será em
cinco anos, mas é rentável, porque
a colheita será familiar, não exige
complexidade”, diz o produtor.
Sobre o mercado, ele pretende
atender a demanda local, uma vez
que há uma carência do produto.

Os outros participantes também
vêm reproduzindo os aprendizados
em suas propriedades, com
destaque para uma produtora
do bairro Água Limpa que se
dedicará à produção orgânica.
OtiMiSMO
Após a receptividade de
Araçatuba, em 2018 foi a vez
de Santo Antônio do Aracanguá
aderir à ideia, também com a
parceria do Siran e apoio da
Casa da Agricultura e Prefeitura.
Em maio, os 16 participantes
concluíram o segundo módulo.
Na propriedade-modelo onde
as aulas acontecem, a novidade é
que serão dois sistemas de parreira
para que os produtores tenham
opções com custos diferentes: terá
a latada, com 24 pés de uva e a
espaldeira em Y, com oito pés da
fruta.
Na latada, a vantagem está
no manejo, porém ela custa um
pouco mais caro. Ainda assim, o
instrutor do Senar afirma que é
um investimento que vale a pena,
porque a mesma estrutura pode
ser utilizada durante até 50 anos.
Além de conduzir a videira em

três linhas, ao invés de uma, como
acontece no método de espaldeira,
o sistema em Y mantém o cordão
de produção a 1,5 metro do solo.
Essa distância, que permite uma
maior ventilação das parreiras,
chega a apenas 80 centímetros no
método convencional.
Vânia Cristina Rozeti Vicente
é uma das participantes de
Santo Antônio de Aracanguá.
Atualmente, seu foco está na
produção de leite, mas já pretende
começar a investir na nova opção.
“Eu vejo que esse é um mercado
promissor, porque aqui a gente
não tem produção suficiente, há
carência do produto”, diz.
A produtora Marli Vergílio
também acredita no futuro da
cultura na região. “Será ótimo,
eu creio que a uva vai ser minha
aposentadoria. Vou trabalhar
bastante, mas quando eu estiver
com mais idade eu vou estar
tranquila”, compartilha Marli.
Acompanhe as coberturas e
fotos dos cursos e programas que
acontecem na região por meio
das redes sociais. O Siran está
no Instagram, no Facebook e
YouTube.

Participante de Santo Antônio de Aracanguá
na preparação do solo para iniciar parreiral

Página 11

EXPO 2018

Sustentabilidade é o ponto alto da 59ª
Exposição Agropecuária de Araçatuba
Demonstrações de energia fotovoltaica e aquaponia
são algumas das atrações que mostrarão novas
tecnologias e práticas aplicadas no campo

A

ssim como em
outros segmentos,
o
agronegócio
vem atravessando
f o r t e s
transformações e, com isso, se
exige de empresários e produtores
do setor novas maneiras de gerir,
produzir e manter seus negócios.
Segundo o presidente do Siran,
Fábio Brancato, o setor rural
busca caminhos cada vez mais
sustentáveis de produção e que
muitas vezes não são tão divulgados
para a população.
Na 59ª Exposição Agropecuária
de
Araçatuba,
popularmente
chamada de Expô Araçatuba, os
visitantes terão a oportunidade de se
aproximar mais dessa realidade. No
evento, que acontecerá de 6 a 15 de
julho, haverá espaços diferenciais
para o público conhecer novas

Página 12

alternativas adotadas no campo e
práticas que priorizam a preservação
do meio ambiente.
“O produtor tem procurado
maneiras mais adequadas e
sustentáveis de produzir, por meio
da energia renovável, com cultivos
naturais e com as tecnologias
empregadas no campo que podem
facilitar e melhorar sua qualidade
de vida. Um desses exemplos é a
aquaponia, que é uma maneira de
criar peixes e hortifrútis de modo
mais natural”, diz Brancato. O
bem-estar animal é outro ponto
destacado por ele, uma vez que os
animais vêm permanecendo menos
dias no recinto, consequentemente
ocasionando menos estresse.
nOViDaDES
Pela primeira vez, a Expô Agro
terá um espaço dedicado à prática
da
arqueria,
modalidade
esportiva pouco difundida,
que tem se mostrado
tendência e reúne
pessoas de todas as
idades. No local,
especialmente
preparado para
a
atividade,
os visitantes
p o d e r ã o
conhecer mais
sobre o esporte
que utiliza arco e
flecha e praticá-lo
com instrutores, de
São José do Rio Preto.
Outra
atração

inédita será o estande de energia
fotovoltaica, com a empresa Ecori.
O sistema de energia renovável
será instalado tanto na tradicional
Fazendinha quanto na horta. A
Fazendinha é uma demonstração
em miniatura de todas as atividades
desenvolvidas numa propriedade
rural, dentre elas, plantio de milho,
soja, algodão, sistema de irrigação
através de pivô central, também
miniaturas de bovinos em pastagem
e confinamento.
A aquaponia será outra novidade
no espaço de agronegócios. Tratase de um sistema de cultivo que
une a piscicultura e a hidroponia.
Ela utiliza os excrementos
produzidos pelos peixes, que
são ricos em nutrientes e que
alimentam as plantas. A hidroponia
é o cultivo das hortaliças na água;
na aquaponia esse sistema é
interligado à piscicultura por um
esquema de bombeamento. Após a
filtragem da água, ela retorna para
os peixes.
Também haverá espaço para
os fãs de equoterapia, método
terapêutico que utiliza as técnicas
de equitação e atividades equestres
com o objetivo de estimular o
desenvolvimento da mente e do
corpo, reabilitar e educar pessoas
com deficiência ou complementar
o tratamento de crianças com muita
agitação ou com dificuldades para
concentração.
aniMaiS
O presidente do Siran explica que

EXPO 2018

A expectativa da Expovinos é
receber em torno de 300 animais

a Feira Genética é a demonstração
de diferentes raças, no qual o
produtor leva alguns exemplares
e expõe seus resultados genéticos.
“Esse espaço é uma maneira de
divulgar e mostrar a genética
regional. Hoje somos exportadores
dela para o Brasil inteiro, então
essa é uma maneira de fortalecer e
valorizar”, diz Brancato.
Além da exposição de bovinos

da raça nelore, senepol e brahman,
a Feira Genética receberá brangus
e
possivelmente
hereford,
braford e cavalos da raça quarto
de milha. Dessa raça equestre
também haverá atividades com as
tradicionais provas, nos dois finais
de semana.
A raças de bovinos gir e
girolando com leilão. O nelore
terá julgamento que fará parte do

ranking paulista.
A Expovinos sediará um
evento ranqueado pela Aspaco
e julgamento das raças suffolk,
dorper e white dorper. A
expectativa é receber cerca de 300
ovinos. Destaque para a presença
do grande campeão nacional de
suffolk, eleito em Maringá, do
criador da região Gustavo Martins.
Empresas como Tracan, loja
da marca Case; New Holland
Agriculture; Valtra; Coplacana;
Beckhauser;
Jet
Máquinas,
representando o shopping da
Tramontina e Still, Ecori Energia
Fotovoltaica; Credicitrus e Banco
do Brasil estão confirmadas. As
associações rurais e Cati também
terão estandes.
O Banco do Brasil realizará
durante a Expo Agro o lançamento
do Plano Safra.
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D. Carvalho realiza lançamento da Intranet

A

D. Carvalho realizou
nos dias 21, 22 e 23
de maio o lançamento
de sua nova ferramenta de
comunicação interna – a Intranet.
A apresentação da ferramenta
aconteceu em todas as seis lojas
do grupo (Araçatuba, Penápolis,
Auriflama, Andradina, Dracena e

Presidente Prudente).
Durante a apresentação,
a diretoria compartilhou os
números referentes à pesquisa
de satisfação da John Deere, na
qual a D. Carvalho alcançou o
índice de 91,4% de satisfação
com o concessionário, maior
percentual do Brasil. Após isso,

foi mostrado o acesso à Intranet
e alguns tópicos da ferramenta
como o “Portal RH”, no qual
o colaborador terá acesso
ao seu holerite, entre outras
opções. Todos os colaboradores
receberam um squeeze de brinde
junto ao cartão de senha para
acesso à Intranet.

Fiesp divulga análise de resultado
do agronegócio em 2017
PIB
do
Agronegócio do
Estado de São
Paulo
registrou
queda de 3,8% em
2017, comparado ao ano anterior,
com desempenho negativo em todos
os elos da cadeia produtiva, aponta
o levantamento do Departamento do
Agronegócio da Fiesp (Deagro) em
parceria com o Centro de Estudos
Avançados em Economia Aplicada
(Cepea), da Esalq/USP. O PIB do
agronegócio paulista representa

O
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13,5% do PIB total do Estado de
São Paulo e 18,8% do PIB do
agronegócio brasileiro.
Em 2017, a produção estadual de
máquinas e equipamentos agrícolas
registrou queda de 10,6% (ainda
que tenha começado o ano em bons
patamares). Pesou neste resultado o
menor volume plantado e colhido de
cana-de-açúcar (principal atividade
agrícola no estado). Em preços, o
balanço anual apontou alta de 2%.
Nas indústrias de rações, sal mineral
e medicamentos, o menor patamar de

preços também suprimiu o aumento
em volume, levando a baixas no
faturamento. Nas rações, o Sindicato
Nacional da Indústria de Alimentação
Animal (Sindrações) aponta que a
queda no custo do insumo (advindo
da retração nos preços do milho e
farelo de soja), somado à recuperação
no ritmo das exportações de carnes
a partir do segundo semestre e à
retomada do poder de compra ao
longo do ano (resultado da menor
inflação e taxa de juros), elevaram a
demanda por rações.

CURSOS

Participe das capacitações do
Senar / Faesp / Siran na região em junho:
MODALIDADE

CIDADE

DATA

Tomate orgânico - controle de

Buritama

11/06/2018 até

pragas e doenças (Módulo IV)
Olericultura orgânica - plantio (Módulo IV)

25/06/2018
Santópolis do Aguapeí

14/06/2018 até
28/06/2018

Proer - analise da empresa rural II (Módulo V)

Araçatuba

16/06/2018 até
17/06/2018

Cavalgada rural

Gastão Vidigal

17/06/2018 até
17/06/2018

Torneio de bocha

Nova Luzitânia

17/06/2018 até
17/06/2018

Próleite - cana-de-açúcar - colheita e

Araçatuba

utilização na alimentação (Módulo IX)
Próleite - cana-de-açúcar - colheita e

20/06/2018
Santópolis do Aguapeí

utilização na alimentação (Módulo IX)
Turismo rural - atrativos turísticos

18/06/2018 até
20/06/2018

Buritama

meio rural (Módulo IV)
Rédeas

18/06/2018 até

18/06/2018 até no
20/06/2018

Nova Luzitânia

18/06/2018 até
22/06/2018

Proer - análise da empresa rural II (Módulo V)

Birigui

19/06/2018 até
20/06/2018

Proer - análise da empresa rural II (Módulo V)

Rubiácea

21/06/2018 até
27/06/2018

Proer - planejamento estratégico (Módulo VI)

Araçatuba

23/06/2018 até
23/06/2018

Próleite - cana-de-açúcar - Colheita e

Birigui

25/06/2018 até

utilização na alimentação (Módulo IX)

27/06/2018

Meliponicultura - criação de abelhas sem ferrão Birigui

25/06/2018 até
28/06/2018

Proer - planejamento estratégico (Módulo VI)

Birigui

26/06/2018 até
26/06/2018

Uva - implantação do vinhedo (Módulo III)

Santo Antônio do Aracanguá

27/06/2018 até
29/06/2018

Proer - planejamento estratégico (Módulo VI)

Rubiácea

28/06/2018 até
28/06/2018
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Araçatuba
Andradina
Penápolis
Auriflama
Dracena
Presidente Prudente

-

(18)
(18)
(18)
(17)
(18)
(18)

2102-4000
3702-1321
3652-6033
3482-2820
3823-1315
3311-4100

www.dcarvalho.com.br
dcarvalhojohndeere

