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EDITORIAL

Inovação para produzir mais

S

ão indiscutíveis as
vantagens que os
avanços tecnológicos
trouxeram à pecuária
e agricultura. Como o
Siran vem destacando em sua série de reportagens sobre melhoramento genético, desde agosto.
O mercado tem exigido novas
posturas do produtor rural. Um
olhar mais criterioso para os números que a propriedade gera
tem impulsionado cada vez mais
os empreendedores a aderirem a

novas técnicas, hábitos e a buscarem conhecimento.
Quem quiser se manter competitivo precisa estar atento às
inovações. Sem profissionalização e investimento em melhorias
não tem milagre, tem prejuízo ou
subsistência. Por isso, uma das
prioridades do sindicato é oferecer caminhos, oportunidades e
distribuir informações pertinentes para o alcance desse objetivo.
Como os especialistas entrevistados destacaram, ainda há muito
mercado a ser explorado na pecuária, mas também pode-se estender essa visão para os outros
segmentos da cadeia rural.
O ano de 2018 promete ser de
muitos desafios, porém, as expectativas sobre a melhora da economia são positivas para um encerramento mais próspero que o ano
anterior. Mais um motivo para se
preparar para a mudança de ce-

nário e sair na frente com a implementação de novas ideias.
Como o leitor também poderá
conferir, as parcerias são fundamentais para promover esse
fortalecimento. A Faesp / Senar
são nossos parceiros, verdadeiros braços educacionais, e superam ano a ano as expectativas
no atendimento das demandas
da região. Programas que foram
sucesso em 2017 ganharão mais
turmas, como é o caso da viticultura. São mais de 200 cursos,
palestras e programas por ano,
oferecidos gratuitamente, graças
a essa união bem-sucedida.
Está no escopo de trabalhos
do Siran o protagonismo na promoção de conhecimento e ser
fomentador de negócios. A mesa
está posta, basta aproveitar. Boa
leitura!

Fábio Brancato - Presidente do Siran
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BALANÇO

Faesp / Senar ampliam programas
para a região de Araçatuba
Turismo rural, Viticultura, Pró-leite e Produção
de Tomate Orgânico foram alguns deles
Fotos: Micheli Amorim

P

ara oferecer capacitações
do segmento rural na
região de Araçatuba
o Sindicato Rural da
Alta Noroeste (Siran)
conta com a parceria fundamental da
Federação da Agricultura e Pecuária
do Estado de São Paulo (Faesp) e do
Serviço Nacional de Aprendizagem
Rural (Senar).
Segundo o coordenador regional
do Senar, Carlos Eduardo Belluzzo,
só em 2017, o Senar abordou mais
de 300 temas de cursos na região,
atingindo os objetivos propostos
para o período.
O
carro-chefe,
segundo
Belluzzo, é o programa Pró-leite,
sempre com muitos interessados.
“Percebemos que há uma carência
muito grande sobre informações
de produção de leite. Por isso, o
Pró-leite vem todo ano, ajudando
esses pequenos produtores para
que possam produzir de modo
correto e com retorno econômico”,
explica o coordenador. Em Birigui,
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por exemplo, que realizou o
encerramento
do
programa
em dezembro, os resultados
superaram as expectativas.
“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 litros por 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 biriguienses.
FRUTICULTURA
Outro aspecto que chamou
a atenção do coordenador no
ano passado foi a demanda

por capacitações voltadas para
a fruticultura. O programa de
viticultura, realizado em parceria
com a Prefeitura de Araçatuba, fez
tanto sucesso que em 2018 terá
turma novamente em Araçatuba
e, pela primeira vez, em Santo
Antônio do Aracanguá.
Outro tipo de capacitação que
chamou a atenção pela procura foi
a de sangria de seringueira. “Há um
aumento no plantio de seringueiras
na região, o que exige mão-deobra especializada. As cidades de
Buritama, Gastão Vidigal, Birigui
e Nova Luzitânia são as que mais
procuram, por isso devemos repetir
esse tipo de curso”, diz Belluzzo.

GESTÃO
O Programa Empresário Rural
também fez sucesso na região.
Segundo o coordenador regional
do Senar, isso se deve à participação
dos produtores em outros cursos
e programas desenvolvidos, pois
eles sentiram a necessidade de

BALANÇO
aprender a gerir a propriedade.
Outro programa que mereceu
ampliação foi o de turismo rural.
Em 2017, ele aconteceu em
Araçatuba; neste ano também será

desenvolvido em outros municípios
banhados por rios: Buritama e
Santo Antônio do Aracanguá. A
Faesp/Senar também autorizou a
ampliação de temas no Programa

Promovendo Saúde no Campo,
que também abordará sobre
animais peçonhentos, alimentação
saudável, saúde bucal, higiene e
saneamento básico.

Conheça todos os cursos e programas previstos para 2018:

MODALIDADE
Curso
Curso
Curso
Curso

TEMA
Aquaponia em viveiro escavado
Artesanato em couro
Artesanato em palha de milho
Seleiro

Lazer
Curso
Curso
Curso
Curso
Programa

Torneio de bocha
Processamento artesanal de carne suína
Processamento artesanal de pães
Técnicas e formas de organização comunitária (cooperativismo)
Motivação de equipe
Olericultura Orgânica, em Santópolis do Aguapeí, Piacatu,
Guararapes e Araçatuba
Programa Empresário Rural em Santo Antônio do Aracanguá, 		
Rubiácea, Guararapes e Araçatuba
Viticultura, em Araçatuba e Santo Antônio do Aracanguá
Pró-leite, em Birigui, Araçatuba, Santópolis do Aguapeí e Buritama
Tomate Orgânico, em Santo Antônio do Aracanguá e Buritama
Turismo Rural, em Santo Antônio do Aracanguá e Buritama
Apicultura, em Araçatuba e Piacatu

Programa
Programa
Programa
Programa
Programa
Programa

Para se informar sobre as cidades onde ocorrerão os cursos e o mês, basta entrar em
contato com a equipe do Senar pelo telefone 18 – 3607 7826.
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CAPACITAÇÃO

Agenda de Março
MODALIDADE

MUNICÍPIO

DIAS

Qualidade do leite
Processamento artesanal de leite
Aplicação de agrotóxicos

Birigui
Rubiácea
Araçatuba

3, 5 e 12
De 5 a 8
De 5 a 7

Aplicação de agrotóxicos
Operação e manutenção de tratores
Pró-leite: cana-de-açúcar – formação de

Guararapes
Guararapes

De 8 a 10
12 a 16

canavial módulo II
Pró-leite: cana-de-açúcar – formação de
canavial módulo II
Pró-leite: manejo intensivo de
pastagens (módulo III)
Pró-leite: manejo intensivo de

Araçatuba

5e6

Buritama

7e8

Araçatuba

12 a 14 e de 22 a 24

pastagens (módulo III)
Empresário rural: estoque

Buritama

15 a 17 e de 26 a 28

de capitais ( módulo I)
Empresário rural: estoque
de capitais ( módulo I)
Operação e manutenção de tratores

Guararapes

13 a 15

Rubiácea
Guararapes

27 a 29
18 a 22

Doma racional
Turismo rural – oportunidades de
empreendimento ( módulo I)
Turismo rural – oportunidades de
empreendimento ( módulo I)

Guararapes

19 a 23

Buritama
Santo Antônio
do Aracanguá

16 a 24

Artesanato em palha de milho
Operação de colhedora de cana
Operação e manutenção de tratores

Brejo Alegre
Guararapes
Guararapes

26 a 29
26 a 30
26 a 30

Pró-leite: cana-de-açúcar – formação
do canavial ( módulo II)
Pró-leite: manejo intensivo de pastagens

Santópolis
do Aguapeí
Santópolis
do Aguapeí
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19 a 22

5 e 6		
12,13,19,20,26 e 27

18 2102-5400
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Como alcançar maior
produtividade na pecuária bovina?
Especialistas explicam todos os detalhes que envolvem
o universo do melhoramento genético e como as fazendas
podem ganhar mais investindo em tecnologias
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Nessa
edição, o foco é
esclarecer tecnicamente como
implantar o melhoramento
genético, com a finalidade de
obter resultados mais rentáveis.
Antes de atuar na região de
Araçatuba, Daniele Marques
de
Almeida,
zootecnista
credenciada à Associação
Nacional de Criadores e
Pesquisadores (ANCP) atuava
numa associação de raça em
São Paulo. Ela mudou para o
interior justamente porque
a região se tornou um polo
genético. Atualmente, ela
dá consultoria em 90% das

fazendas que integram o polo
genético da região.
Segundo Daniele, o trabalho
de melhoramento genético de
uma fazenda começa com a
análise feita por um consultor
genético. Ela explica que o
papel desse profissional é
direcionar, criar objetivos
para que o animal tenha uma
evolução genética e mostrar
aos criadores os rumos que eles
devem tomar.
As ferramentas para a
seleção evoluir são inúmeras.
O consultor cadastra o
rebanho num programa de

Foto: Daniele Marques de Almeida

O

Siran iniciou em
agosto uma série
de reportagens
s o b r e
melhoramento
genético, onde se propôs a
entrevistar criadores que
investem e fazem história
na região, com um trabalho
diferenciado.
O
objetivo
também é desmistificar e
incentivar o aumento da
produtividade, uma vez que
os entrevistados apontam
caminhos e explicam como
ganham mais com esse
investimento.

Fioto: Micheli Amorim

SÉRIE

Fazzano durante análise de sêmens
melhoramento genético e
recebe as avaliações que serão
utilizadas como ferramentas
de seleção. “Elas indicarão
se o animal será superior ou
não para diversas categorias,
como, por exemplo, peso,
fertilidade,
habilidade
maternal, precocidade sexual,
acabamento e precocidade
de carcaça, além da maciez
da carne. O programa
disponibiliza um software que
vai selecionar as melhoras
matrizes e melhores touros a
serem utilizados no rebanho,
com base nessa avaliação e no
visual, e oferece uma projeção
dos futuros bezerros”, detalha
a especialista. De posse das
informações, será feito um
acasalamento dirigido, com
olhar para a parte morfológica,
corrigindo partes funcionais
também. Após esse trabalho
feito na pré-estação de monta,
começa a missão do médicoveterinário responsável pela

reprodução. Se a opção for pela
inseminação artificial, ele a
fará baseado nesse relatório de
acasalamento.
Depois ele confere os
produtos para saber se o
resultado foi positivo, não só
na avaliação genética, mas no
visual também. Os melhores
machos são escolhidos para
repasse; os demais são vendidos
para cobrir vacada comercial,
para também melhorar esse
perfil de rebanho, favorecendo
na diminuição do tempo de
produção e abate. As fêmeas
são valorizadas pela habilidade
materna.
“Por incrível que pareça,
o Brasil está despertando
para a criação de animais
melhoradores. Mais fazendas
estão
olhando
para
a
produtividade e percebo maior
adesão a esse investimento
para o gado de corte. Muitas
fazendas se tornaram empresas
que pensam na lucratividade”,

Gado de elite – animais chamados de banco genético, eles têm
a genealogia conhecida, sabe-se
quem é mãe e pai. Com isso, eles
têm alto valor genético, baseado
nesse histórico e depois através de
seus filhos, que vão manter esse
pedigree. A diferença entre o gado
comercial e esse de seleção é que
se trata de um animal de raça, muitas vezes de Pura Origem (PO) e, a
partir desses, são selecionados os
reprodutores que estarão cobrindo
a vacada comercial. Seu valor genético e comercial é superior.
Vacada comercial - São vacas
que não possuem registro com as
associações de raças, também conhecidas como “cara limpa” e servem para criar os bezerros destinados para corte. Seu objetivo não
é produzir um touro ou uma matriz
para reprodução. Dica: A ANCP possui um programa específico para
esse tipo de gado.

Básico para ter um rebanho de
boa genética:
- Participar e monitorar com programa de melhoramento genético;
- Fazer seleção com base em índices zootécnicos;
- Usar tecnologias reprodutivas
Página 11
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analisa a zootecnista.

REPRODUÇÃO
Ronério Augusto Bach,
médico-veterinário,
explica como conduzir o
melhoramento genético à
maneira natural. Cada produtor
define qual seu objetivo dentro
da propriedade, com base na
avaliação genética, quais são os
quesitos que mais interessam
a ele. Por exemplo, se quer
abater animais jovens, poderá
escolher touros que tragam
essa característica. “O que mais
acontece nas propriedades
brasileiras é, depois do
gado estar selecionado e
analisado por seus técnicos,
os pecuaristas irem atrás de
touros reprodutores. Essa é
a maneira mais simples, sem
usar nenhuma biotecnologia
para conseguir levar um
ganho genético para dentro da
propriedade”, esclarece Bach.
Ele também explica que
cuidados muito importantes
e básicos são esquecidos por
boa parte dos produtores, tais
como: fazer exame andrológico
de um touro, que permite ao
veterinário determinar dentro
de um grupo de touros, quais
são os férteis, subférteis e
inférteis. Isso é de extrema
importância, porque, muitas
IATF - Existem três tipos de
inseminação artificial: a tradicional, onde todo o processo
é manual e quando a vaca não
emprenha pode ser reinseminada com 42 dias; na precoce

vezes, um touro se torna
subfértil ou infértil dentro da
própria fazenda.
“A pessoa compra um touro
por um valor elevado e nunca
mais repete esse exame. Esse
animal permanece no plantel
sem conseguir deixar filhos que
reproduzam aquela genética
que ele tem ou poucos filhos.
Muitas coisas podem interferir
na fertilidade, principalmente
traumas; para algumas raças
o calor também provoca
problemas e ainda há doenças
como a brucelose”, explica.

EFICIÊNCIA
Por meio da Inseminação
Artificial em Tempo Fixo (IATF)
e tratamentos hormonais é
possível que um grupo de vacas
fique no cio ao mesmo tempo e
seja inseminado num mesmo
período. São todos hormônios
produzidos
pelo
próprio
animal, que após 42 horas já
estão fora do organismo.
Com a utilização da técnica,
consegue-se uma redução
no intervalo entre partos,
porque as vacas emprenham
mais cedo.
É o que explica o médicoveterinário, especialista no
assunto, Clóvis Juk Fazzano. A
técnica surgiu em 2001 e sua
utilização vem aumentando

a vaca pode sofrer a segunda
inseminação com 32 dias e na
superprecoce, ela pode ser inseminada novamente com 24
dias. A superprecoce é mais recente e menos utilizada.

anualmente.
Porém,
segundo Fazzano, trata-se
de um mercado ainda a ser
conquistado. “Menos de 10%
das fêmeas brasileiras são
inseminadas, o que mantém
o país longe da realidade de
países como Holanda, Japão e
Israel que têm mais de 90% das
fêmeas inseminadas. “Quando
o Brasil inseminar pelo
menos 30% do seu rebanho, a
produção vai aumentar muito.
O melhoramento vai ajudar
na qualidade e na quantidade
de carne, menor tempo de
engorda, entre outros”, diz o
médico-veterinário. Na opinião
dele, os motivos que ainda
tardam essa adesão, por partes
dos pecuaristas, são: cultura e
logística.

VANTAGENS
Para entender como as
técnicas
de
inseminação
artificial
podem
ajudar
na produtividade de uma
propriedade, é só descrever o
ciclo do animal. Uma vaca tem
em média, 292 dias de gestação
(nelore) e precisa no mínimo
de 30 dias para recuperar útero
pós-parto, isso significa que
sobram somente 40 a 45 dias
para fazer o animal emprenhar
e obter uma cria ano. Quanto
menor for o intervalo de partos,
mais eficiente é a propriedade.
Outra técnica mais sofisticada
e mais elitizada é a transferência
de embriões. Enquanto a IATF
explora o potencial genético
do macho, nessa técnica é o
potencial genético da fêmea
para produzir bezerros de elite.

ECONOMIA

A

Sud Mennucci recebe
benefícios via Microbacias II

Associação dos Produtores Rurais do
Município de Sud
Mennucci teve seu
cotidiano transformado com os benefícios oferecidos
pelo Governo do Estado de São
Paulo, entregues pelo secretário de
Agricultura e Abastecimento, Arnaldo Jardim, em janeiro. O total investido foi de R$ 1.039.849,41 para
beneficiar 24 pequenos produtores, via Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável Microbacias
II – Acesso ao Mercado, executado
pela Coordenadoria de Assistência
Técnica Integral (Cati) da pasta.

“Eu consigo fazer
as coisas mais rápido
e é mais fácil, além
de conseguir faturar
um dinheirinho a
mais, o que é o mais
importante”.
A entidade garantiu a implantação de um ‘packing house’ e adquiriu, por meio da proposta de
negócio na segunda chamada pública, seladora manual e a vácuo,
picotadeira, multiprocessador de

alimentos, lavadora, impressora,
descascador, centrífuga, carros
para transporte de caixas, caixas
plásticas e balanças.
Itens que deixaram melhor o trabalho da produtora Eunice de Almeida. “Eu consigo fazer as coisas
mais rápido e é mais fácil, além de
conseguir faturar um dinheirinho
a mais, o que é o mais importante”.
Além dos equipamentos, a Cati
também capacitou as mulheres da
entidade com curso de geração de
renda, onde foi ensinada a fabricação de produtos altamente comercializáveis como geleias que são
sucesso de vendas.
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Inscrições no CAR foram
prorrogadas até 31 de maio

O sistema é integrado e vai funcionar como um banco de
informações ambientais de todo o Brasil
Foto: ShutterStock

O

prazo de inscrição
para que o produtor
registre seu imóvel no
Cadastro Ambiental
Rural (CAR) foi prorrogado para 31 de maio de 2018,
sendo que o prazo inicial era 31 de
dezembro de 2017. O CAR é obrigatório para todos os imóveis rurais,
independentemente do tamanho.
A inscrição no CAR é o primeiro
passo para que o produtor rural
consiga a regularidade ambiental
das terras e possa ter os benefícios previstos no Código Florestal.
Se não regularizar o imóvel, o proprietário perderá a oportunidade
de recompor as áreas de preservação permanente com dimensões
menores, conforme o tamanho da
propriedade. Além disso, ele ficará impossibilitado de requerer
licenciamentos ambientais, terá
Página 14

restrição a crédito bancário e será
impedido de fazer modificações
cartoriais nos registros de imóveis.
Todas as informações da propriedade devem ser declaradas no

A inscrição é feita no
site www.gov.car.br.
O proprietário deve
baixar o programa
e preencher o
formulário.
cadastro. O sistema é integrado e
vai funcionar como um banco de
informações ambientais de todo o
Brasil, com detalhes sobre áreas de
preservação permanente, reserva
legal e terrenos de uso restrito.

A inscrição é feita no site www.gov.
car.br. O proprietário deve baixar o
programa e preencher o formulário.
É preciso ter em mãos o documento
da propriedade. Para facilitar o acesso à plataforma, o Ministério do Meio
Ambiente criou uma cartilha com
orientações. O Siran disponibilizou
esse material no link “AcervoDigital”,
no site www.siran.com.br
De acordo com informações do
Ministério do Meio Ambiente, a
área passível de cadastro era de
478.514 hectares. Hoje, estão cadastrados 595.503 hectares relativos a 11.564 imóveis. O incremento
em relação ao mês de outubro foi
de 4.651 hectares.
O produtor rural do Estado de
São Paulo que necessita de auxílio
no preenchimento pode procurar a
Casa da Agricultura de seu município para obter orientações.

LEGISLAÇÃO

Prefeitura homenageia
associações com licença de aterro
Foto: Aniuska Carteado

A

Prefeitura de Araçatuba fez um ato
histórico em 19 de
janeiro. Foi realizada
a entrega simbólica
de cópias da licença concedida pela
Cetesb (Companhia Ambiental do
Estado de São Paulo) para operação do aterro sanitário de Araçatuba, emitida em 12 de janeiro deste
ano, com validade até 12/01/2023.
O documento foi entregue pelo
prefeito Dilador Borges, a vice-prefeita Edna Flor e o secretário de
Meio Ambiente e Sustentabilidade
(SMMAS), Petrônio Pereira Lima, a
representantes de associações de
produtores rurais, instituições, entidades e movimentos sociais, entre
eles o Siran, que estiveram engajados contra a instalação de um CGR
(Centro de Gerenciamento de Resíduos), apelidado de “lixão”.
Dilador pronunciou-se em tom
de agradecimento. “Esta é uma
data para se comemorar na histó-

ria de Araçatuba. É a celebração da
vitória da sociedade, da população
que se organiza e luta contra o que
acredita ser prejudicial e a favor do
que vai melhorar esta cidade em
que convivemos. Nosso aterro sanitário continuará no mesmo lugar
e ampliado. Agora podemos comemorar essa vitória. A sua, a nossa
luta, valeu a pena!”.
Edna se emocionou ao relembrar
da trajetória para evitar a instalação do CGR. “Este é um ato de celebração da vida. Sabemos o quanto
foi árdua a luta para que o lixão não
fosse instalado na região mais pura
de Araçatuba: a área rural, onde
existem famílias com produções
agrícolas. A conquista de podermos
utilizar o aterro sanitário por mais
cinco anos está estruturada em um
importante tripé: mobilização popular, estudos técnicos e vontade
política com capacidade de decisão
administrativa”.
Petrônio citou que “foi recebi-

do como algo impossível e depois
revertido com estudo e trabalho”.
“Quando nós assumimos a administração, só tínhamos a informação de que o aterro estava sem
condições de receber mais lixo e de
que os prazos com os órgãos ambientais estavam esgotados. Conseguimos provar, com argumentos
técnicos, que a proposta de ampliação não colocava em risco o
sistema de pouso e decolagem do
aeroporto de Araçatuba, que não
se tratava de um novo empreendimento, mas, sim, de uma ampliação do aterro já existente. O fator
decisivo foi a manifestação do Comaer (Comando da Aeronáutica),
que teve a coragem de rever todos
os setores que havia negativado
nossas tentativas de ampliação”,
destacou o secretário. “Esta cerimônia está homenageando as
pessoas que contribuíram para
que esse movimento pudesse ser
realizado”, finalizou.
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