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Os meses de novembro e 
dezembro serão marca-
dos pelas conclusões dos 
programas rurais de-
senvolvidos pela Faesp/

Senar na região, com o apoio do Siran 
e outros parceiros. É uma grande sa-
tisfação ao final de um longo período 
observar as transformações geradas 
pelo aprendizado. Um mar de opor-
tunidades se abre àquele que busca 
aperfeiçoamento, novas estratégias, 
junta-se com outros produtores e está 
disposto a se desagarrar de seus ve-
lhos paradigmas. 

Foi assim com os participantes do 
programa Feira do Produtor Rural, em 

Araçatuba, que inauguraram o projeto 
no dia 7 de novembro e estarão todas 
as terças-feiras na Praça Getúlio Vargas, 
em Araçatuba. 

Uma das grandes dificuldades dos 
apaixonados pela terra está justamen-
te na comercialização, para sanar esse 
problema, o programa capacitou os 
produtores, desde a gestão da atividade 
até o atendimento e exposição dos pro-
dutos para vender, sem intermediários. 
Um novo canal de escoamento, a valo-
rização e o saber agregar valor na pro-
priedade, valorizando produtos, que até 
então eram ignorados para comerciali-
zação, foram algumas das recompensas 
pela dedicação. 

Outra mudança positiva vem aconte-
cendo no assentamento Chico Mendes, 
graças ao programa de turismo rural. 
Como o leitor poderá conferir, há bons 
motivos para acreditar na atividade 
econômica e, desse modo, obter mais 
renda. Saber aproveitar ao máximo 
tudo que se tem, sem depender da 
iniciativa pública para crescer é o ca-
minho mais sábio que os assentados 

podem seguir.
Também chegamos a mais uma du-

pla entrevista da série “Genética em 
Foco”, desta vez mostrando o quanto o 
melhoramento genético faz a diferen-
ça para criadores das raças senepol e 
brahman. Um ponto é unânime entre 
eles: o investimento em qualidade é 
retorno certo, não tem chance de cres-
cimento nesse mercado sem priorizar 
essa questão. Por isso, o Siran incentiva 
e compartilha experiências positivas, 
com o intuito de inspirar outros cria-
dores a seguirem esse caminho mais 
próspero, independente da espécie.

E falando em melhorias, nesta edi-
ção também explicamos um pouco so-
bre a erradicação da vacina contra fe-
bre aftosa, que promete valorizar mais 
a carne brasileira perante os mercados 
internacionais. Há mudança no calen-
dário de vacinação e o criador precisa 
estar atento.

Boa leitura!

EDITORIAL

Conhecimento que gera 
transformação

Marco Antônio Viol - Presidente do Siran
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EVENTO

Membros do Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Rural são empossados

No dia 30 de outubro 
foi a posse dos 
novos membros do 
Conselho Municipal 
de Desenvolvimento 

Rural de Araçatuba. A cerimônia 
ocorreu no Paço Municipal com 
a presença do chefe de gabinete, 
Deocleciano Borella, que no ato 
representou o prefeito Dilador 
Borges e a vice-prefeita Edna Flor; 
e do secretário de Desenvolvimento 
Econômico e Relações do Trabalho 
e Desenvolvimento Agroindustrial, 
Erik Carneiro.

O conselho é formado por 
representantes do poder público 
municipal e da sociedade civil, 
tais como, instituição bancária, 
associações de produtores, 
entidades de classe e de ensino e 
cooperativas de Araçatuba.

A nomeação ocorreu de acordo 
com o decreto nº 19.639 de 26 
de outubro de 2017, que institui 
a criação do conselho para o 
biênio 2017/2019, nos termos 

da lei municipal nº 3872 de 12 de 
março de 1993 e suas alterações. 
O conselho é deliberativo 
e fiscalizador, ou seja, seus 
integrantes não são remunerados 

para exercer suas funções.
Giuliano Mikael Tonelo 

Pincerato, representante do 
Centro Universitário Católico 
Salesiano Auxilium, foi nomeado 
presidente do conselho, e Gelsino 

Augusto da Silva, representante 
da Associação dos Pequenos 
Produtores Rurais da Microbacia 
Hidrográfica do Córrego Água 
Limpa, vice-presidente. José Celso 
Sanches Júnior, representante da 
Prefeitura de Araçatuba, foi eleito 
secretário do Conselho Municipal 
de Desenvolvimento Rural. 

“O conselho determina algumas 
atividades a serem implantadas, 
principalmente na zona rural, 
em benefício aos produtores. Ele 
indica os principais problemas, 
sejam na produção, infraestrutura, 
entre outros. Esperamos que o 
conselho seja ouvido e as soluções 
e indicações de ações sejam 
programadas e executadas pela 
gestão pública atual”, explica 
Marco Antônio Viol, presidente 
do Sindicato Rural da Alta 
Noroeste (Siran). Entre os grandes 
problemas estão a necessidade de 
estocagem de produção e estradas, 
por isso os assuntos devem estar na 
prioridade do conselho.

Os membros têm o desafio de levar ao executivo os principais 
problemas e determinar ações para implantar soluções, 

principalmente nas áreas rurais

O conselho é formado 
por representantes do 

poder público municipal 
e da sociedade civil, 
tais como, instituição 
bancária, associações 

de produtores, entidades 
de classe e de ensino e 

cooperativas 
de Araçatuba
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EVENTO

Feira do Produtor 
Rural é sucesso 
em Araçatuba

Berinjela, couve-flor, 
colorau, milho, hortelã, 
limão, alface, cebolinha, 
maxixe, jiló e quiabo 
foram apenas algumas 

das variedades encontradas pelo 
público que prestigiou a inauguração 
da Feira do Produtor Rural de 
Araçatuba, que aconteceu no dia 7 de 
outubro. Todas as terças-feiras, das 
17h às 21h, na Praça Getúlio Vargas, 
haverá 17 estandes com produtos 
fresquinhos, direto do campo para o 
consumidor. A novidade é resultado 
de um programa, com o mesmo 
nome, que capacitou os produtores 
sobre normas e procedimentos 
para a organização do ambiente da 
feira e venda, a identificação dos 
produtos existentes na propriedade 
e que podem ser comercializados, 
bem como o planejamento da 
produção, as boas práticas de 
manipulação de alimentos, técnicas 
de comercialização, exposição de 
produtos e gestão do negócio. 

Marco Antônio Viol, presidente do 
Siran, destaca que a feira traz uma 
inovação, amparada pela Federação 
da Agricultura e Pecuária do Estado 
de São Paulo (Faesp) e Serviço 

Nacional de Aprendizagem Rural 
(Senar). Também tem o apoio do Siran 
e da Prefeitura de Araçatuba, que são 
fundamentais, principalmente pela 
segurança. “Temos uma novidade 
em termos de feira, ao mesmo tempo 
e agregando valor ao produtor, que é 
o mais importante. Eles aprenderam 
a fazer seus produtos chegarem 
diretamente aos consumidores, 
eliminando atravessadores e com 
boa qualidade, além disso, ganham 
uma renda a mais”, explica.

APRENDIZADO
“O aprendizado foi muito bom e 

proveitoso. Esse contato direto com 
o cliente é bacana, porque ele é quem 
dita o mercado”, disse a produtora 
Cristiane Sakuma. Gabriela Lonardoni 
é outra produtora que saiu satisfeita 
e surpresa com a receptividade da 
população. A propriedade da família, 
antes era focada na pecuária e tinha 
desperdícios com produtos que não 
eram comercializados; por causa da 
capacitação, serão todos vendidos 

na feira.  “Agora a gente respira 
fundo e diz: deu certo! Porque foram 
longos meses de curso, não é fácil. 
No começo não acreditava que fosse 
dar certo, mas agora chegamos 
aqui, vemos o nosso produto sendo 
valorizado, é uma conquista muito 
grande”, compartilha Gabriela. 

Manoel Francisco Pedroso da 
Costa foi um dos consumidores 
que ficou feliz com a oportunidade 
de aproveitar o passeio para fazer 
compras. “Eu estou achando muito 
legal, porque além de ser um lugar 
que tem grande fluxo de pessoas, 
é um negócio diferente. Agora vou 
aproveitar que trago meu neto pra 
passear e fazer a feira”, diz Costa.

Leonilda Santa Terra vai à 
praça diariamente para prática de 
exercícios e adorou a novidade.  
“Agora vou aproveitar para também 
gastar, comprar umas verduras e 
frutas. Achei muito boa a ideia, muito 
gostoso. A gente vem e compra as 
coisas, encontra os amigos e passam 
as horas”, disse Leonilda.
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PROGRAMA

O Ministério da 
Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento 
(Mapa) lançou o 
plano estratégico 

final do Programa Nacional de 
Erradicação e Prevenção da 
Febre Aftosa (PNEFA). O objetivo 
é a implantação progressiva e 
manutenção de zonas livres da 
doença, de acordo com as diretrizes 
estabelecidas pela Organização 
Mundial de Saúde Animal (OIE).

Luiz Henrique Barrochelo, 
diretor da Defesa Agropecuária de 
Araçatuba, explica que, atualmente, 
o país é livre da febre aftosa e 
que existem vários fatores que 
motivaram a retirada da vacina, um 
deles é o comercial. Vários países 
embargam a carne brasileira com 
osso e animais vivos, porque o país 

é livre da doença, porém(,) com 
vacinação. “Se fôssemos livres sem 
a vacinação, teríamos um status 
maior. Haveria mais segurança 
para quem vai comprar do 
Brasil, principalmente carne sem 
processamento. O Brasil exporta 
muito, mas a grande parte é 
processada e sem osso. Há estados 
com mais de 20 anos sem a doença, 
é o caso de São Paulo”, diz o diretor.

A febre aftosa é uma doença viral 
altamente contagiosa provocada 
por vírus da família Picornaviridae, 
gênero Aphthovirus. Resistente ao 
congelamento, só fica inativo em 
temperaturas superiores a 50º. 
Pode sobreviver em forragens 
contaminadas e no meio ambiente. 
Ela é caracterizada, principalmente, 
pelo estrago econômico que 
provoca ao criador, porque se 

alastra com muita facilidade. O 
bovino perde muito peso, porque 
ele não consegue comer, nem 
mesmo andar. Barrochelo também 
explica que a retirada da vacina 
vem junto com diversas ações de 
segurança, como, por exemplo, 
maior fiscalização de trânsito, de 
barreiras e fronteiras, para manter 
um controle mais rígido do que ele 
já é hoje. “A vacina é uma ferramenta 
de segurança para ajudar. Com 
a retirada, teremos que colocar 
outras mais fortes, por isso, há um 
plano extenso de várias ações até 
chegar à condição de retirada.”

Em caso do criador detectar 
animal contaminado, a notificação 
é obrigatória. Se a comunicação ao 
serviço veterinário oficial não foi 
feita, está sujeito a penalidades.

A erradicação da vacina de febre aftosa

Plano possui conjunto de 
estratégias para a retirada 

da vacinação até 2026

Com o plano de erradicação da vacina de febre aftosa, houve alteração no calendário de 
vacinação. Confira quais animais devem ser vacinados e em que mês:

IMPORTANTE
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SÉRIE

A série “Genética 
em Foco” 
nasceu em 
agosto com 
o objetivo de 

compartilhar boas histórias 
de criadores da região que 
investem em melhoramento 
genético e com isso alcançam 
resultados diferenciados. 
Também de destacar 
pioneiros e contar parte da 
importante contribuição 
que a pecuária possui para 
o desenvolvimento da 
região. Nesta edição, duas 
raças importantes estarão 
em evidência: a senepol e 
brahman.

José Avelino Pereira, mais 
conhecido como Chinelo, 
começou a criar animais 
da raça senepol há oito 
anos. Ele conta que seu 
primeiro contato foi quando 
ele visitou uma exposição 
de animais em São Paulo, 
convidado por um amigo. 
“Logo nesse primeiro 
contato me apaixonei pela 
raça. Comecei com dois 
exemplares arrematados 
num leilão, em São Paulo, 
animais disputados por 
grandes criadores como os 
cantores Michel Teló e Almir 
Sater. Nesse período, estava 
próximo de acontecer a 

Exposição Agropecuária de 
Araçatuba e sempre quis 
participar. Também havia 
um interesse da Associação 
de Criadores de Senepol 
em mostrar a raça na 
região. A entidade ajudou 
com a exposição e assim, 
30 animais participaram. 
Ao terminar a feira, acabei 
comprando quase todos 
que vieram para a região”, 
compartilha Chinelo, como 
prefere ser chamado. 

PIONEIRISMO
Ele foi o primeiro criador 

a obter bovinos da raça 
senepol na região. Sua 

Não há crise para quem investe 
em melhoramento genético

Criadores de senepol e brahman falam sobre os motivos de 
investir no melhoramento genético das raças e seus resultados

Chinelo com um de seus animais de destaque
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unidade de produção, a 
Estância Germano, fica em 
Clementina, e atualmente 
possui mais de 200 animais. 

Um dos atrativos para o 
investimento na raça foi 
o fato de considerar um 
animal diferenciado. “Todo 
ano buscamos apurar a 
genética, só trabalhamos 
com a fertilização in vitro. 
Queremos fazer um novo 
banco de sêmen. O objetivo 
é melhorar ainda mais 
a genética do rebanho. 
Já temos matrizes muito 
qualificadas, testadas e 
aprovadas tecnicamente 
pelas universidades e a 
associação. Não adianta ter 
20 filhos do Orocun, touro 
famoso entre os criadores 
de senepol; agora queremos 
sêmens internacionais para 
diversificar e apurar ainda 
mais”, destacou. Para ele, os 
sêmens americanos é de alta 
qualidade e está propiciando 
bons resultados.

RENTÁVEL
“A boa genética requer 

grandes investimentos, mas 
não tem prejuízo, não tem 
crise na pecuária brasileira, 
existem problemas pontuais. 
Se você tem melhoramento 
genético e boa qualidade, não 
tem dificuldade para vender, 
tem mercado”, acredita 

Chinelo.
A Estância Germano tem 

como objetivos genéticos 
trabalhar para ter touros de 
grandes centrais e já possui 
banco de sêmens e embrião. 
Entre as qualidades do animal, 
o criador destaca a resistência 
à mosca, por ele ser mocho, 
fácil adaptação e docilidade. 
Seu animal de destaque é o 
Hilux, top 10, aprovado em 
todos os quesitos avaliados.

“Vejo o mercado com bons 
olhos, é promissor, mas temos 
que fazer investimento, não 
há retorno sem isso. Para nós 
é muito claro, nunca tivemos 
prejuízo com qualidade, e 
para ter grandes matrizes não 
pode ter euforia, tem que ter 
coerência”, conclui.

O senepol é uma raça bovina 
resultado do cruzamento de 
três outras raças. Sua história 
tem origem no século XVIII, 
quando surgiu o red poll, 
mistura de um bovino 
mocho do condado inglês de 

Suffolk e outro bovino 
vermelho e com chifres, 
do condado de Norfolk, 
também da Inglaterra. O 
Red Poll é responsável 
pela ausência de chifres 
e pelo  avermelhado no 
senepol. O outro lado 
da raça vem do bovino 
senegalês n’dama, 
chifrudo e sem cupim, 
criado no continente 
africano principalmente 
por ser resistente à 
doença do sono.

SÉRIE

“A boa genética 
requer grandes 

investimentos, mas 
não tem prejuízo, 
não tem crise na 

pecuária brasileira, 
existem problemas 
pontuais. Se você 

tem melhoramento 
genético e boa 
qualidade, não 
tem difi culdade 

para vender, tem 
mercado.” – Chinelo

Hilux, animal Top 10 da Estância Germano
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SÉRIE

Os resultados na raça brahman 

Resultado do cruza-
mento entre as raças 
nelore, guzerá, sindi, 
cangaian e indubra-
sil, os bovinos da raça 

brahman se caracterizam pela au-
sência de chifres e orelhas médias, 
em tons de cinza até o vermelho.

Oficialmente, foi introduzida no 
Brasil em 1994, quando chegaram 
as primeiras importações vindas 
dos Estados Unidos. 

Um dos criadores que aposta 
na raça é Alexandre Coccapieller 
Ferreira, da Brahman Vitória, que 
tem fazenda em Brasilândia, Mato 
Grosso do Sul. Foi em 2003 que 
começou sua criação com a raça 
pura, em sociedade com o irmão 
Albano Coccapieler. “Alguns anos 
antes, começamos inseminar al-
guns animais com sêmen brahman 
na fazenda - antes trabalhava com 
nelore de corte - e vimos resultados 
que eram superiores às opções que 
estávamos usando. Então fomos 
comprar touros da raça, mas, na 
época, não tinha no mercado bra-
sileiro, então a gente importou 17 
fêmeas dos melhores criatórios dos 
Estados Unidos”, conta Coccapieler. 

Foi assim que eles descobriram um 
nicho a ser explorado: o mercado de 
elite, que é o Puro Origem (PO). 

Ele acredita que o brahman veio 
para agregar em carcaça e ganho 
de peso. “90% dos clientes que 
compram nossos touros são para 
gado de corte, produzir bezerros 
pesados, um gado que engorda com 
facilidade em confinamento ou a 
pasto. Também dando um aumento 
em cima do gado comercial de pelo 
menos uns 10% e 15% na pesagem 
final”, explica o criador.

MERCADO
Para o gestor da Brahman Vi-

tória, o investimento em melho-
ramento genético é uma escolha 
rentável. “Quanto mais você in-
vestir em genética, maior será seu 
retorno. O animal tem um ganho 
de peso e precocidade superiores. 
No início era mais complicado, o 
pessoal precisava ver primeiro 
para acreditar, comprar os touros 
para ver essa diferença no ganho 
de peso. Hoje é uma ferramen-
ta fundamental. Quem não mexe 
com genética atualmente anda 
para trás, ainda mais nesses úl-

timos anos, que o mercado está 
apertado”, analisa.

Ele utiliza o Programa de Me-
lhoramento Genético de Zebuínos 
(PMGZ) e tem como objetivos ge-
néticos e morfológicos a preco-
cidade, habilidade materna, aca-
bamento de carcaça e ganho de 
peso. Seus animais de destaque 
são o Mister Vitória 4545, bicam-
peão Uberaba, e a Miss Vitória 20, 
grande campeã nacional. A pro-
priedade foi campeã durante três 
anos como melhor criador e expo-
sitor na Exposição de Uberaba, o 
Brahmam Campo. 

Sobre o mercado de pecuária, 
Coccapieler é otimista. “Em 2017, 
tudo que poderia acontecer de 
ruim no setor aconteceu, des-
de a ‘Carne Fraca’, delação da 
JBS, fechamento de frigoríficos 
no Mato Grosso e mesmo assim 
o boi tá firme, fechamento as 
contas no azul. A carne é tão ne-
cessária que a própria pecuária 
se defende, então, mesmo com 
tantos obstáculos, ela está cres-
cendo cada dia mais. O mercado 
exige qualidade e carne espe-
cial”, diz o pecuarista.
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Saiba quais programas estão sendo 
desenvolvidos na região em novembro

PROGRAMAÇÃO

Programa Município Data

Programa promovendo a saúde no campo – saúde bucal Araçatuba 9 /11
Pro-leite – manejo de bezerras e novilhas – mód. XVI Santo Antônio do Aracanguá 9 a 18/11
Programa promovendo a saúde no   13 a 14/11
campo – Drogas: Uso e dependência Buritama  
Pedreiro – revestimento – piso – mod. IV Araçatuba 13 a 21/11
Proer – estudo de mercado II – mod. VIII Birigui 16 e 17/11
Turismo Rural – resgate gastronômico – módulo IX Araçatuba 16 a 18/11
Proer – engenharia do projeto – mod. IX Birigui 18/11
Programa  promovendo a saúde no campo – doenças 
infecto-contagiosas – informação e prevenção Buritama 23/11
Programa  promovendo a saúde no campo – doenças 
infecto-contagiosas – informação e prevenção Araçatuba 24/11
Ovinocultura – custo de produção módulo IX Araçatuba 24 e 25/11
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O Senar/Faesp desenvol-
ve com o apoio do Si-
ran, desde março, um 
programa de turismo 
rural no assentamento 

Chico Mendes, em Araçatuba. O obje-
tivo é promover conhecimento entre 
os produtores sobre como agregar 
valor à propriedade. 

O programa é constituído por 
uma série de cursos relacionados 
entre si, permitindo que eles de-
senvolvam com segurança essa ati-
vidade econômica. As ferramentas 
oferecidas auxiliam os 20 partici-
pantes na identificação de oportu-
nidades e a implantar um negócio 
de turismo, de acordo com os re-
cursos encontrados no meio, alia-
dos às habilidades e vocações do 
produtor rural e sua família.  

 “Eu quis fazer o curso, porque eu 
e meu esposo tínhamos um sonho 
de abrir uma pousada e o apren-
dizado ampliou as possibilidades. 

Fico feliz de ver esse movimento em 
nossa comunidade, porque é uma 
maneira de realizar esse sonho. Eu 
vejo a importância do programa na 
possibilidade de aproveitar o poten-
cial que a região tem. Aqui estamos 
num lugar muito bonito, que chama 
atenção, então temos uma maneira 
de oferecer descanso para as pesso-
as com a experiência da área rural. 
Também aproveitar esse potencial 
em atividades diferenciadas que po-
dem auxiliar a economia da comuni-
dade e termos um ganho financeiro 
interessante”, disse Luecy Câmara 
da Silva, uma das participantes.

O instrutor do Senar, Antônio Car-
los Covolan, explica que o progra-
ma também contribui para que o 
assentamento possa se tornar cada 
vez mais independente, estimula a 
organização comunitária e promove 
o aproveitamento da Casa de Praia, 
localizada às margens do Rio Tietê, 
onde o loteamento se localiza. Essa 

casa é uma área de lazer comum 
do assentamento, sob o domínio de 
quatro associações. “Estamos traba-
lhando essa área como atrativo tu-
rístico, então eles já estão montando 
restaurante e um camping, em par-
ceria com a Prefeitura de Araçatuba 
e o Incra (Instituto Nacional e Colo-
nização e Reforma Agrária); o Senar 
cuida da capacitação”, diz Covolan.

Ele também compartilha um 
caso de sucesso de turismo rural, 
na cidade de Urânia, e que serve de 
inspiração para Araçatuba. Lá um 
produtor utiliza a propriedade para 
oferecer uma experiência memorá-
vel, trabalhando num diferencial. 
Os visitantes podem colher os pró-
prios morangos. Por ano, são 20 to-
neladas da fruta, vendidas a R$30 o 
quilo. Esse produtor elimina custos 
e agrega valor. Todos pagam à vista 
e raramente reclamam do preço. O 
último módulo do programa acon-
tece em dezembro. 

CURSO

Turismo Rural para
agregar valor à 
propriedade

No assentamento Chico Mendes 
eles aprendem a aproveitar 

área de lazer para proporcionar 
experiência diferenciada e 

aumentar os ganhos
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