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EDITORIAL

Despedida

U

m dos desafios que abracei ao começar os trabalhos como presidente
do Siran foi de tornar o
sindicato mais democrático. Sempre envolvendo toda a diretoria nas decisões, tornando a gestão
mais participativa, caminhamos para
a condução de um sindicato mais leve
e com olhos voltados para aqueles que
mais precisam de nosso apoio em seu
crescimento: os pequenos e médios
produtores.
Uma entidade referência na prestação de serviços para a classe produtiva rural não pode medir esforços,
por isso, ampliamos a parceria com
entidades como Senar e Faesp e hoje
promovemos mais de 200 cursos por
ano para o segmento. O Programa Jovem Produtor do Futuro, realizado em
Guararapes, Piacatu e Nova Luzitânia,
e a Feira do Produtor Rural, desenvolvida em Birigui e Araçatuba, são al-

guns dos destaques. Esses cursos são
grandes conquistas para a região, uma
vez que são difíceis de serem realizados, devido à mobilização necessária
da entidade junto às prefeituras e o
próprio Senar.
A preocupação por melhorar as
condições de trabalho e promover o
aumento de renda do produtor, por
meio do conhecimento, sempre esteve
em nossa pauta de trabalho. Isso pode
ser comprovado a cada depoimento
de ex-participantes, como é o caso do
Pro-leite, destaque nesta edição, e que
conseguiu transformar a realidade de
tantos produtores em Birigui.
Desde 2014, também tínhamos a
preocupação de minimizar atritos
existentes entre Siran e algumas raças
da pecuária. Promovemos essa aproximação, graças ao empenho de todos
os diretores e ainda integramos novas
raças como senepol, fortalecendo a
famosa Exposição Agropecuária de
Araçatuba. Outro ponto a ser destacado nessa gestão foi o equilíbrio da situação econômica do sindicato, graças
à implantação de uma administração
criteriosa que refletiu em vários pontos positivos.
Insistimos em oferecer oportunidades que despertassem o segmento
para as mudanças tecnológicas e eco-
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nômicas, porque amadorismo não
fecha conta. Em 1960, tínhamos um
1,5 milhão de hectares de pastagens
e 1,3 milhão de cabeças de gado; hoje
temos 600 mil hectares com 1,160 cabeças de gado. Ou seja, tivemos uma
diminuição de 50% na área, mantendo quase o mesmo número de cabeças
de gado. Sabe o que resume essa mudança? Produtividade. Evidentemente
que o aproveitamento da área, hoje,
é muito maior, consequência de uma
nova visão de produção. O Siran entra
nessa história abrindo oportunidades
com seus inúmeros parceiros para
que os associados não percam dinheiro, se capacitem, transformem suas
realidades e aprendam a triplicar suas
produções com menos terra.
Focado numa gestão de pacificação
e integração aproveito este espaço
para agradecer a todos que contribuíram para esses resultados, principalmente aos diretores e entidades
que foram parceiros fundamentais. A
todas as pessoas que direta ou indiretamente colocaram o individualismo
de lado e estiveram conosco nesses
quatro anos, buscando soluções e se
disponibilizando a ajudar de várias
maneiras, em nome do bem comum.
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NOVA DIRETORIA

ábio Freixo Brancato,
engenheiro agrônomo
e produtor rural, será
o presidente do Siran
para o biênio 20182019. Atualmente o cargo é ocupado por Marco Antônio Viol. A
eleição do sindicato ocorreu no
dia 27 de novembro, no entanto,
a ata de distribuição de cargos
ocorrerá somente em janeiro.
Também farão parte da diretoria:
Marcelo Abreu Ribeiro, Francisco
de Assis Brandão Filho, Arnaldo
dos Santos Vieira Filho, Alexandre Coccapieller Ferreira, Marco
Antônio Viol, José Antônio Ribeiro.
O conselho fiscal efetivo será composto por Luiz Antônio Pereira de
Morais, Fernando Teixeira Lemos
e Vilobaldo Peres Junior; como suplentes, Manoel Afonso de Almeida Filho, Carlos Alberto Mestriner
e Thomas Arias Neves Rocco. Os
delegados representantes efetivos serão Fábio Freixo Brancato,
Petrônio Pereira Lima; como suplentes, João Manoel Ribeiro Junqueira de Andrade e João Mário
Geralde Passanezi.

BALANÇO
Marco Antônio Viol entrou no
comando do Siran em 2014 e destaca que sua gestão foi participativa
e pautada por parcerias. “Busquei
gerir sempre envolvendo os outros diretores, para que eles participassem efetivamente de todas
as atividades e dessem opiniões.
Uma gestão participativa torna o
sindicato mais democrático, de
maneira que dividimos responsabilidades e sucessos. Também
passamos a dar mais apoio aos
pequenos e médios produtores
rurais, porque enxergamos que
o caminho do desenvolvimento
passa pelos pequenos negócios”,
Página 4

Brancato e Viol
falam de
perspectivas
e mudanças

destaca Viol.
Essa conduta tornou a entidade
mais aberta para as participações
desse perfil de associado e aproximou mais a associações rurais,
motivando e oferecendo apoio,
por meio de cursos com a parceria
fundamental da Federação da Agricultura do Estado de São Paulo
(Faesp) e com o Sistema Nacional
de Aprendizagem Rural (Senar).
Outra característica que marcou
a última gestão foi a integração.
“Tivemos algumas iniciativas com
relação à pecuária. Havia certo
desconforto entre o Siran e algumas raças em Araçatuba e promovemos uma aproximação com
a ajuda dos diretores, principalmente com os criadores da raça
nelore. Também oferecemos mais
condições para raças como senepol e brahman, fortalecendo nossa
exposição agropecuária. Foi uma
gestão de pacificação, integração e
parcerias”, resume.
EXPECTATIVAS O novo gestor pretende dar continuidade à filosofia de gestão participativa e ressalta as principais
novidades para o próximo ano.
“Tanto na pecuária, quanto na agricultura falamos muito de tecnologia para produzir mais. Teremos
regionalmente um crescimento

Emmanuela Zambon

F

Conheça a nova diretoria do Siran

nesse setor agrícola e, especialmente sobre a cana-de-açúcar, vemos algumas reduções de áreas,
sendo substituída por pastagem e
outras agriculturas. Outra questão,
é que a agricultura de precisão
será um marco muito importante
e teremos condições de auxiliar
muito o produtor em capacitações.
Hoje o Siran promove mais de 200
cursos por ano”, diz Brancato.
O novo gestor também destaca
a possível parceria com a Associação Brasileira de Quarto de
Milha (ABQM). A pretensão é
trazer a Araçatuba os três eventos anuais da entidade, o que
promete aumentar o volume
de negócios na cidade, consequentemente impactando a economia regional.“Essa parceria
surgiu porque estamos no centro de atuação deles, próximo
de associados de vários Estados, como Mato Grosso, Goiás
e Minas. Também temos uma
estrutura muito boa, o acesso à
cidade é muito interessante. Em
vez de ter um evento grande no
ano, teremos quatro: a Expô e
os eventos da ABQM. Também
há chance de outras raças virem
para a cidade. A perspectiva é de
atuação em 2019”, explicou. Atualmente, os eventos equestres
ocorrem em Avaré.

EVENTO

RenovaBio marca 10ª edição do Congresso
Nacional de Bioenergia

A

Udop
realizou
nos dias 22 e 23
de novembro, no
câmpus da Universidade paulista
(Unip), em Araçatuba/SP, a 10ª
edição do tradicional Congresso Nacional da Bioenergia. Este
ano, teve recorde de público e
palestrantes, durante os dois
dias do evento 1.564 congressistas trocaram experiências e
difundiram as melhores tecnologias e sistemas de gestão em
quase todas as áreas que envolvem o universo canavieiro.
Foram mais de 200 palestras
e debates divididos em 13 salas
temáticas. “A qualidade dos temas abordados, dos palestrantes,
moderadores e, principalmente,
dos congressistas consagrou,
mais uma vez nosso congresso
como referência na difusão de
inovações tecnológicas e sistemas de gestão que já poderão ser
aplicados no dia a dia das usinas

Organics News

O objetivo do
programa é
aumentar a produção
de biocombustíveis
no Brasil, a fim de
que o país cumpra
os compromissos
assumidos no
Acordo de Paris

e empresas a partir de hoje, o
que muito nos orgulha”, destaca
Antônio César Salibe, presidente
executivo da Udop.
O ponto alto do congresso
foi a discussão em torno do
RenovaBio, um programa de
valorização dos biocombustíveis que foi aprovado no dia
28 de novembro pela Câmara
dos Deputados. O projeto de lei
que cria a Política Nacional de
Biocombustíveis foi aprovada
de forma simbólica pelos deputados, após a rejeição de emendas que previam a alteração do
texto, a matéria deve agora ser
apreciado no Senado para que
se torne lei.
O objetivo do RenovaBio é aumentar a produção de biocombustíveis no Brasil, a fim de que
o país cumpra os compromissos assumidos no Acordo de
Paris de redução das emissões
de gases de efeito estufa. O projeto cria metas compulsórias

anuais dos distribuidores de
combustíveis, com a definição
de percentuais obrigatórios
de biodiesel que deverão ser
adicionados gradativamente
ao óleo diesel, e de etanol anidro que será acrescentado na
produção de gasolina entre
2022 e 2030.
“O RenovaBio é uma política
que reconhece o papel dos biocombustíveis, isso significa que
é uma valorização na sua capacidade de gerar energia em
relação à capacidade de reter
de reter gases do efeito estufa”,
disse Miguel Novato, diretor de
Biocombustiveis do Ministério
de Minas e Energia, explica que
Visando dar sequência na
vanguarda da capacitação
profissional deste segmento,
a UDOP já agendou o próximo
Congresso Nacional da Bioenergia, que em 2018 será nos
dias 1 e 2 de agosto, também
no câmpus da Unip.
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PROGRAMA

Partilha de bons resultados
no Pro-leite, em Birigui

Micheli Amorim

Produtores conseguiram dobrar produção e
aumentar o lucro com menos área

O

Programa
Proleite,
realizado
pela Faesp / Senar, capacitou 18
produtores
de
Birigui com o objetivo de orientar sobre o sistema intensivo
de produção de leite a pasto
para a melhoria da produtividade. Com o apoio do Siran, da
Prefeitura de Birigui e Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (Cati), os módulos começaram em fevereiro e
terminaram em novembro. Os
participantes puderam obter
conhecimentos sobre planejamento, formação de canavial
para alimentação do rebanho
no inverno, manejo intensivo de
pastagem, irrigação, cerca elétrica, manejo de pastagem de
inverno com aveia e azevém uso
da cana-de-açúcar na alimentação, qualidade do leite, entre
outros. O instrutor foi o médico
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veterinário Paulo Roberto Rodrigues Pinto.
“Hoje a gente vê que pensava
saber tirar leite, mas conduzir
a propriedade para ela ser rentável é diferente. Então, esse
curso nos abriu várias portas.
A minha produtividade estava
em torno de 250 litros por dia,
hoje estou com 450 l/dia. Então, o conhecimento veio para
agregar em muitas coisas. O
mais marcante nesse aprendizado foi sobre custos. Antes, eu
comprava, tratava e pagava, não
via dinheiro; hoje é totalmente
diferente, faço a receita e vejo o
resultado no fim do mês, ainda
sobra em torno de 30%”, explica Gilson Mario Sgove, um dos
participantes.
Clóvis Vicentin Filho é o
participante dono da propriedade-modelo, que além de
comemorar os bons resultados,
recomenda a participação a

outros produtores rurais. “Esse
curso é muito bom, achava que
sabia, fazendo do jeito antigo.
Agora, a propriedade se transformou. Antes eu produzia em
torno de 16 a 17 litros de leite,
em média, por vaca; hoje produzo até 21 l. A produtividade
por hectare dobrou, era 5,6 mil
litros agora está 11,25 mil l”, diz
o produtor.
Quem também aumentou os
ganhos a partir da participação
no programa foi o produtor
Antônio Carlos Gazola de Andrade. Antes ele só produzia
leite para a fabricação de queijos, cerca de 80 litros por dia.
Com a implantação das ferramentas e informações do curso
ele conseguiu aumentar para
200 litros/dia.
Na edição de fevereiro de
2018, o Senar anunciará a programação e cidades para o início
de novos programas desse perfil

SAÚDE NO CAMPO

Micheli Amorim

Jovens de Buritama
participam do programa
Saúde no Campo

A aula aconteceu
na escola Álvaro Alvim;
instrutora do Senar falou
sobre as principais doenças
infectocontagiosas

O

Senar/Faesp, com
o apoio do Siran,
Casa da Agricultura e Prefeitura de
Buritama, realizou
nos dias 22 e 23 de novembro o
programa Promovendo Saúde
no Campo, promovido principalmente para jovens acima de
14 anos. Foram oito horas para
abordar o tema doenças infectocontagiosas, para 30 participantes na Escola Estadual Álvaro Alvim.
A instrutora e enfermeira
Jislaine Cardoso Neves explicou sobre os tipos de gripe,
inclusive H1N1, hepatites B e
C, meningites, Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs),
Vírus do Papiloma Humano
(HPV), dengue e tuberculose
pulmonar.
Para a profissional, mesmo
com todas as facilidades de se

adquirir informação nos dias
de hoje, os jovens carecem de
esclarecimentos sobre essas
doenças. “A maioria acha que
quando se fala de prevenção
de DSTs, só vai explicar sobre a
prevenção da aids ou abordar
sobre gravidez. Mas tem uma
série de doenças graves como o
câncer de pênis, câncer do colo
do útero, sífilis, as hepatites,
por exemplo, que podem ser
adquiridas na relação sexual
desprotegida”, explica Jislene.
SOBRE AS DOENÇAS - Os
HPVs são formados por um
grupo de mais de 100 vírus
relacionados. Tratam-se de
vírus altamente contagiosos e
que podem permanecer escondidos no organismo durante
vários meses e, após esse período, se manifestar com o aparecimento das lesões na região

genital ou no colo do útero. Recentemente foi desenvolvida a
vacina contra o HPV, mas, para
ser eficaz, deve ser aplicada no
início da pré-adolescência (entre 9 e 11 anos) em três doses,
num intervalo de dois a seis
meses.
Outra doença infecto-contagiosa que foi lembrada foi a
tuberculose pulmonar, uma infecção que ataca os pulmões e
que atualmente tem sido fonte
de preocupação das autoridades de saúde. Antes controlada, é provavelmente a doença
da categoria que mais ocasiona
mortes no país. O Mycobacterium tuberculosis, o bacilo de
Koch, é transmitido nas gotículas eliminadas pela respiração,
por espirros e tosses. Além dos
pulmões, a doença pode acometer órgãos como rins, ossos,
meninges, entre outros.
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SÉRIE

Da indústria para o agronegócio
Para criador, o empresário brasileiro precisa se conscientizar da
necessidade de evoluir para transformar a realidade de seus negócios
Naquela época, já começou a
trabalhar no segmento de calçados e há 34 anos é empresário da
Klin Calçados Infantis. “Meu pai
sempre esteve na pecuária, mesmo depois da gente seguir para
o setor industrial. Ele formou os
seis filhos vivendo do segmento”,
compartilha Mestriner. Seu pai,
Augusto Mestriner, com 81 anos,
continua atuante com propriedade no Mato Grosso do Sul.
Na primeira oportunidade que

Mestriner ao lado de seu animal de destaque, Pactual 2 da Ônix.
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teve para investir fora da indústria, o empresário não pensou
duas vezes e voltou às raízes.
“Fiquei 15 anos ausente do
setor e quando voltei senti que
existia outra realidade. Antes, era
uma pecuária extensiva, onde você
abatia um boi com 22 arrobas, tirava do pasto com 36 meses, já
não fechava as contas. Quando
voltei, percebi que a dinâmica era
outra. Precisávamos de animais
mais precoces, de ferramentas de
Onix - Colaboração

A

série “Genética em
Foco” chega a sua
quinta entrevista e
destaca a história do
criador da Ônix, Carlos Alberto Mestriner.
A pecuária está no DNA de sua
família. Nascido no bairro rural Baguaçu, em Birigui, cresceu
num sítio em Clementina e aos 11
anos retornou ao polo calçadista
biriguiense, dessa vez para morar
na área urbana.

Onix - Colaboração

SÉRIE

gestão modernas para ter uma
pecuária mais rentável e foi aí que
partimos para investir em melhoramento genético. Procuramos os
melhores touros, fêmeas e acasalamentos, e participamos das pistas
de exposições”, explica o criador.
Com a experiência, compreendeu que não bastava ter animais
bonitos, equilibrados, com aprumos. Para ter eficiência, acredita que é preciso replicar a boa
genética na pecuária extensiva,
trabalhar com indicadores e ter
muito acompanhamento sobre o
desenvolvimento do animal, desde bezerro até o abate.

QUALIDADE COMPROVADA
Os indicadores dão condições
ao criador de selecionar não
só pela beleza racial, mas para
a produção de carne. “Quando

O Brasil é cheio de
oportunidades e nele
existem dois times:
daqueles que reclamam
do governo, das
entidades, dos negócios
e dos que buscam as
oportunidades, tanto
no mercado nacional,
quanto internacional.
você investe em qualidade, tem
retorno. A pecuária é um negócio seguro, mas com uma rentabilidade relativamente baixa, não
tem margens expressivas, os custos são altos. Ao trabalhar com
melhoramento genético e indicadores de acompanhamento, melhora a rentabilidade e passa-se a
ter um negócio mais eficiente e,

consequentemente, mais próspero”, acredita.
Criterioso, o pecuarista diz que,
dessa maneira, tem conseguido
não só melhorar a qualidade do
próprio rebanho voltado para a
pecuária extensiva, como também compartilhar as qualidades
de seu plantel para todo o Brasil.
A Ônix tem três leilões anuais
e ele percebe que os clientes têm
tido resultados expressivos e investem cada vez mais, com novas
compras.
SOBRE O MERCADO
Para Mestriner, o Brasil propicia todas as condições para a
produção de qualidade: clima,
áreas excelentes, institutos que
apoiam e uma cadeia muito
bem estruturada. “É claro que
existem alguns entraves, mas
Página 11

Onix - Colaboração

SÉRIE

não são impeditivos para o desenvolvimento. O que precisa
acontecer, não só no agronegócio, mas em todos os outros segmentos da economia,
é o empresário brasileiro se
conscientizar da necessidade
de evoluir, buscar novas técnicas, investir em capacitação
para si e sua equipe. Ou seja,
investir em seu próprio negócio para criar condições dele
mudar de patamar”, enfatiza.
Em sua concepção, envolver
a cadeia como um todo para
gerir os negócios, principalmente com olhar atento ao
consumidor do mercado interno e externo, compreendendo
suas expectativas, é fundamental. A união do segmento
junto às entidades de classe
para eliminar os obstáculos
Página 12

também são posturas essenciais em sua opinião.
“O Brasil é cheio de oportunidades e nele existem dois
times: daqueles que reclamam
do governo, das entidades, dos
negócios e dos que buscam as
oportunidades, tanto no mercado nacional, quanto internacional. Eu tenho procurado
estar do lado dos que buscam
oportunidades, porque só assim a gente consegue ter rentabilidade e prosperidade na
pecuária”.
Atualmente, seu animal de
destaque é o touro Pactual 2
da Onix pelo seu desenvolvimento diferenciado desde o
nascimento, com boa carcaça
e capacidade de transferir
suas qualidades aos filhos.
Trabalha com o Programa de

Melhoramento Genético da
ANCP (Associação Nacional
de Criadores e Pesquisadores)
e da ABCZ (Associação Brasileira dos Criadores de Zebu).
Seu corpo técnico é composto
por veterinários, zootecnistas
e utiliza as ferramentas mais
modernas do mercado, tais
como a fecundação in vitro à
fresco, congelado e vitrificado
e inseminação artificial. “A
Ônix quer contribuir de forma
técnica e efetiva na evolução
genética da pecuária de corte
nacional”, define Mestriner.
Possui unidades de produção
no estado de São Paulo, nas cidades de Araçatuba, Birigui,
Brejo Alegre, Nhandeara e no
estado do Mato Grosso do Sul,
em Aparecida do Taboado, Inocência e Três Lagoas.

CURSO

Cursos e Programas
do Senar/Faesp/Siran para dezembro
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ARTIGO

A PROTEÇÃO DO
MEIO AMBIENTE
URBANO

H

á alguns anos, nesse
mesmo espaço, teci
algumas considerações acerca da importância da proteção do meio ambiente urbano.
É que na visão da pessoa comum,
o meio ambiente é só o ambiente
rural e só caberia ao produtor
rural a responsabilidade sobre a
proteção ambiental.
No entanto, meio ambiente
é tudo o que nos cerca, seja no
campo ou na cidade. Assim, tecnicamente podemos falar em
meio ambiente natural, meio
ambiente urbano, meio ambiente do trabalho etc.
No tocante ao meio ambiente
urbano, que é onde a maior parte da população do Brasil vive
(quase 85% da população do
país vive em cidades, segundo
o Censo de 2010), as questões
ambientais não são vistas com
tanto rigor quanto no campo. A
preservação das matas ciliares,
por exemplo, para o ambiente
rural há regra específica no Código Florestal.
Já no ambiente urbano, a regra
fica a cargo do Plano Diretor da
cidade e Lei de Uso e Ocupação
do Solo. No caso específico de
Araçatuba, o Plano Diretor trata
essa questão de forma genérica
e não temos uma lei de uso e
ocupação do solo. No entanto,
temos uma lei de 1993 que trata
Página 14

da ocupação de áreas ao longo
dos vales, cursos d’água, lagoas
e áreas de várzeas do município.
Ela prevê a preservação de uma
área onde não se pode edificar (e
nem impermeabilizar) ao longo
dos cursos d’água, lagos e lagoas,
com largura de 30 metros.
A manutenção dessas faixas
marginais é de suma importância, pois nos períodos de chuvas,
como o que agora adentramos,
o aumento repentino do volume de águas nos cursos d’água
costuma causar enchentes e inundações. Em Araçatuba isso é
frequente nos locais onde os córregos foram canalizados (avenidas João Arruda Brasil e Pompeu
de Toledo, por exemplo) e no
entorno da Lagoa das Flores,
totalmente impermeabilizado
e ocupado por construções. Recentemente, em Birigui, o caos
se instalou depois de uma chuva
forte de média duração, justamente na região de baixada onde
o córrego foi canalizado.
É preciso mudar a mentalidade
e entender que o custo de manter
uma faixa marginal sem impermeabilização ao longo dos cursos
d’água é infinitamente menor, ao
longo do tempo, do que o custo
de canalizar córregos e periodicamente ter que reconstruir os estragos feitos pelas enchentes.
A cidade de Rio Preto sofre também com a mesma questão, com

frequentes inundações nas áreas
centrais, mas aparentemente
aprendeu com os próprios erros.
Os prolongamentos das avenidas
Alberto Andaló e Bady Bassit, que
no centro da cidade têm córregos
canalizados, os mantiveram a céu
aberto, preservando uma larga
área sem impermeabilização junto aos córregos.
A manutenção de uma mata
ciliar ao longo dos cursos d’água
é fundamental, não só para se
evitar enchentes, mas também
para preservar a própria água e
o solo. Quando o córrego não é
canalizado, se não houver uma
mata ciliar, na ocorrência chuvas intensas é grande o risco de
desmoronamentos nas margens,
com assoreamento do curso
d’água. E quando há canalização,
aberta ou fechada, o aumento
repentino do volume e da velocidade das águas pode destruir as
obras de canalização, levando
entulho a obstruir a passagem
das águas e, consequentemente,
causar estragos ainda maiores
em ruas, avenidas e imóveis por
onde essa água correr.
Assim, tanto quanto no campo
quanto nas cidades, a proteção
dos cursos d’água é fundamental.
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