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EDITORIAL

Atuantes, sempre!

Q

uestionamentos, informação e uma certeza:
é preciso se unir. Assim se resume o primeiro
Encontro Nacional dos Produtores Rurais e do
Agronegócio. Um dos destaques dessa edição
tratou-se de um evento realizado pela Voz do
Campo que aconteceu em Araçatuba, em setembro, com o
apoio do Siran e várias outras entidades do setor. Foi a oportunidade que o produtor precisava para estar frente a frente
com vários representantes, entre eles, o deputado federal e
presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, Nilson
Leitão. Muitas discussões foram levantadas sobre o Funrural e quase todas as autoridades presentes concordaram que
é preciso o setor ser mais presente na busca por seus pleitos.
Sem participação ativa na política, acompanhando e cobrando de seus representantes soluções e melhorias, o produtor
rural continuará refém deles. O agronegócio vem batendo
recorde de produção, tem mantido a sustentabilidade da
economia brasileira e merece ser tratado com mais transpa-

rência e seriedade por seus representantes e governantes. A
participação significativa da classe no evento pode ser vista
como uma representação de força e organização para os dirigentes desse país.
Nesta edição, o leitor também é presenteado com a história de sucesso da família Katayama, destaque da série “Genética em Foco”. Mais uma vez é percebido o quanto a busca
por excelência é determinante para ser diferenciado.
O melhoramento genético é um assunto de extrema relevância para os criadores e o Siran acredita que possa inspirar e incentivar aqueles que ainda não estão atualizados a
essa realidade, compartilhando informações como as oferecidas nas reportagens e entrevistas.
E porque o aperfeiçoamento é ferramenta indispensável
para o crescimento, produtores de Birigui estão transformando suas realidades por meio da gestão de suas propriedades. Muitas vezes, a rotina o coloca nas tarefas operacionais, mas a parte estratégica é fundamental para qualquer
negócio. Com um programa prático, como é o “Empresário
Rural”, eles terminam o período de aprendizado com um
projeto que faz toda a diferença para os resultados futuros.
Não basta produzir bem, tem que ser um bom gestor e
um cidadão participativo. O êxito é o resultado da união de
diversos fatores, não se pode delegar à própria sorte essa
responsabilidade. Não dispense a oportunidade de crescer
e de fazer a diferença. A determinação de hoje é o sucesso
amanhã. Boa leitura!

Marco Antônio Viol - Presidente do Siran
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EVENTO

Ruralistas se reúnem para discutir
sobre os principais obstáculos do setor
As lideranças não pouparam críticas ao Funrural, ITR e às
entidades que representam o setor

A

raçatuba
recebeu
em
setembro
o
Encontro
Nacional
dos Produtores Rurais
e do Agronegócio. O
evento reuniu aproximadamente
mil pessoas da classe ruralista de
diversas partes do país, no Recinto
de Exposições Clibas de Almeida
Prado. Organizado pelo programa
de rádio Voz do Campo, do Rio
Grande do Sul, teve o apoio do
Sindicato Rural da Alta Noroeste
(Siran), da União Democrática
Ruralista (UDR), Sociedade Rural
Brasileira, Funrural Não, AndaTerra,
Fenapec e dos sindicatos rurais de
Catanduva, Marília e Presidente
Prudente. O objetivo foi promover
a união do setor para discutir os
principais gargalos, tais como:
Funrural, ITR, Código Florestal,
questões fundiárias, entre outros.
O diretor do programa Voz do
Campo, Marcelo Brum, abriu o
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evento ressaltando a história de
Araçatuba, lembrada como Capital
do Boi Gordo, e falou sobre o
empenho preciso para mudar o
atual cenário do país. “O Brasil
desviou um pouco da rota, ele
precisa voltar aos trilhos da ordem
e do progresso e esse é o maior
propósito de estarmos aqui”, disse.
Integraram a mesa da solenidade
de abertura o presidente da União
Democrática Ruralista (UDR)
Nabhan Garcia; presidente do
Sindicato Rural de Presidente
Prudente, Carlos Roberto Biancardi;
presidente da Frente Nacional da
Pecuária de Corte, Francisco Maia;
presidente da Frente Parlamentar
da Agropecuária do Congresso
Nacional e deputado federal
Nilson Leitão; vice-presidente da
Sociedade Rural Brasileira, Marcelo
Lemos; diretor superintendente
da União dos Sindicatos Rurais do
Oeste Paulista (Usirop), Ângelo

Munhoz; presidente da Sociedade
Rural do Paraná, Afrânio Eduardo
Brandão; presidente do Siran,
Marco Antônio Viol e o prefeito de
Araçatuba, Dilador Borges.
As lideranças fizeram duras
críticas ao Funrural, ITR e sobre
atuação das entidades que
representam o setor. “Nós temos
mais é que lutar pelo Brasil, pela
moralidade pública, pela ética, pelo
respeito, enfim, as lutas são muitas.
O que me deixa indignado é que
não temos a representatividade
que deveríamos, infelizmente.
Nós, lideranças de todo o Brasil,
não queremos acabar com a
CNA, o que não queremos é ter
entidades pelegas, como ela
que nos traiu. Foram fazer um
trabalho no Supremo Tribunal
Federal para julgar constitucional
o que o próprio Supremo já tinha
julgado inconstitucional, que era a
cobrança do Funrural. Pagar 2,1%
sobre o bruto é um desastre total,
isso é um confisco”, criticou Nabhan
Garcia.
Nilson Leitão falou sobre os
projetos em andamento a favor do
setor na Câmara dos Deputados e
falou que as mudanças precisam
partir de todos. “A política
brasileira tem que mudar e muito,
mas é necessário tirar o balcão do
meio, entre o político e o eleitor.
Todo tipo de negócio tem nesse
balcão, aquele que vende o voto,
o interesse ou contrato, para que
se pague depois de eleito. O Brasil
precisa mudar dos dois lados”,
destacou o deputado.

EVENTO
ITR
O primeiro palestrante da tarde
foi o advogado tributarista Rodrigo
Bernardes, conselheiro do Carf
(Conselho
Administrativo
de
Recursos Fiscais). O profissional
falou sobre o ITR (Imposto sobre
a Propriedade Territorial Rural).
Segundo ele, desde março ou
abril deste ano, a Receita Federal
vem afastando os lançamentos
arbitrados com base na tabela Sipt
(Sistema de Preços de Terras), que
é o banco de dados alimentado
pelas secretarias de agricultura de
municípios.
MEIO AMBIENTE
O
advogado
ambientalista
Carlos Alberto de Miranda, exprocurador-chefe
do
Ibama
(Instituto
Brasileiro
Meio
Ambiente Recursos Renováveis),
fez um resumo histórico sobre a
legislação ambiental relacionada
aos produtores rurais, incluindo a
origem do Novo Código Florestal,
que teve como marco o decreto
6.514.
Miranda destacou as mudanças
legislativas nos últimos 60 anos,
esclarecendoa que foi a Lei nº 9.605,
de 1998, que trouxe mudanças
de impacto para o produtor rural.
“Queremos chamar a atenção que
hoje é muito séria essa questão
ambiental. Ela pode causar prejuízo
ao produtor e até inviabilizar sua
atividade”, completou o advogado
ambientalista.

INDÍGENAS
A advogada especialista em
causas fundiárias Luana Ruiz Silva,
membro da Comissão de Assuntos
Agrários da OAB/MS, explorou
a situação atual das invasões
indígenas em propriedades rurais
e ressaltou que todo o setor precisa
de união. Ela citou um caso de
invasão em uma fazenda da sua
família, que ocorre há 19 anos.
Luana também destacou a
importância de se fazer uma
audiência pública para discutir
quatro pontos que dependem da
vontade política. Ela argumentou
por exemplo, que propriedade
rural invadida não deve pagar ITR
e que a Funai (Fundação Nacional
do Índio) não poderia ter acesso ao
Sigef (Sistema de Gestão Fundiária).

Ruralistas lotam auditório do Recinto de Exposições.

FUNRURAL
O
advogado
tributarista
Jeferson Rocha, diretor jurídico da
Andaterra, falou sobre o Funrural
(Programa
de
Regularização
Tributária Rural). “A luta em relação
ao Funrural é eminentemente do
produtor rural, de associações
independentes, da Voz do Campo,
e assim por diante. A participação
política veio de arrasto depois que
começamos a mostrar os absurdos
envolvendo isso. O grande erro do
Funrural por parte dos políticos foi
admitir a dívida”, complementou
Rocha. O profissional aproveitou
para destacar que não há elemento
jurídico que seja válido para obrigar
o adquirente de produção a realizar
o desconto do 2,1%.
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PROGRAMA

Programa capacita produtores sobre
gestão
Eles aprendem a analisar um negócio rural e
Programa
capacita
desenvolvem um
projeto

produtores sobre gestão

Eles
aprendem a
analisar um
negócio rural e
desenvolvem
um projeto

G

erir uma propriedade
com profissionalismo
é um dos maiores
desafios dos produtores.
Muitas
vezes
eles
passam a maior parte do tempo
dedicados a cuidar da produção
e deixam de lado as análises, os
levantamentos de custo ou até
mesmo a avaliação, se está sendo
rentável ou não a atividade. Mas,
essa realidade mudou para
um grupo de 12 produtores de
Birigui que participa do Programa
Empresário Rural, promovido
pelo Senar/Faesp/Siran. Ele é
aplicado no município com o
apoio da Prefeitura de Birigui,
por meio do Departamento de
Agricultura e Abastecimento e
Casa da Agricultura.
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Júlio César Marques Soares,
instrutor do Senar, explica
que o objetivo é difundir uma
visão empresarial. Para isso,
os participantes realizam aulas
práticas, onde exercitam a gestão
em todas as atividades, analisando
os desafios de cada propriedade
e as tendências. “São poucos os
produtores que conseguem fazer
um bom gerenciamento dos
custos de produção e do capital
investido. Então, o grande desafio
é tornar essas informações
conhecidas. O produtor acaba
ocupando o seu tempo mais nas
atividades operacionais e pouco
no estratégico, que é essencial
para qualquer tipo de negócio”,
explica Soares.
O programa foi criado em 2005,

atualizado em 2012; em Birigui
começou em junho deste ano e
terminará em dezembro. Ao final
do curso, cada participante deve
apresentar um projeto para sua
propriedade. No primeiro módulo
eles realizaram o diagnóstico
da empresa, onde fizeram um
levantamento geral de todas as
áreas da propriedade; no segundo,
concluído de 26 a 28 de setembro,
analisaram a empresa rural. Nos
próximos meses eles aprenderão
sobre planejamento estratégico,
estudo de mercado, engenharia
de projeto e apresentarão o
projeto desenvolvido. As aulas
práticas acontecem na Estância
Esperança, com foco na produção
leiteira, do participante Josué
Aparecido Doná.
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SÉRIE

Genética é assunto prioritário
na Katayama Alimentos
Entrevistado da série “Genética em Foco” compartilha a história de empreendedorismo da família e o
quanto o melhoramento impacta nos resultados

O

arrojo e a excelência fazem parte
da história da empresa Katayama
Alimentos, que nesta edição é o
destaque da série “Genética em
foco”. Gilson Katayama, diretor
comercial da marca, conta como começou a
história empreendedora da família na região
e porque a genética é essencial para seus
negócios. A diretoria da empresa também
é composta por Gilberto Katayama, diretor
financeiro, e Keishi Katayama, diretor de
suprimentos. Além da pecuária e da avicultura
de postura, a empresa desenvolve um projeto
de produção de cordeiros. Confira:
Siran - Quando a Katayama começou a
investir em genética?
Gilson Katayama - A empresa foi fundada
na década de 30, com a imigração dos meus
avós para região, quando ainda era pequeno.
Na década de 40, depois de iniciar a produção
agrícola, eles começaram a investir na criação
de aves também, com produção de ovos, de
maneira rudimentar. Como era uma atividade
pouco explorada na região, foi gradativamente
crescendo até a criação do primeiro aviário.
Foi dessa maneira até o fim dos anos 60 que
meu pai Keiji Katayama começou a ampliar
a atividade e nasceu em 1975 a empresa
Katayama Alimentos. Desde então era focada
em proteína animal, tinha atividades de
avicultura de postura, suinocultura e pecuária
de corte. Assim iniciamos na pecuária de
corte, sempre voltada para produção em ciclo
completo - cria, recria e engorda. Com o passar
Página 10

dos anos, sentimos uma necessidade muito
grande de desenvolver a pecuária com mais
produtividade e rentabilidade para o negócio.
Pela experiência na avicultura e suinocultura,
entendíamos que era possível. Um dos pontos
de partida foi investir em genética.
Siran - E como foi esse início?
Gilson Katayama - Começamos a comprar
touros melhoradores para utilização em
nosso rebanho e aí surgiu o braço dentro
da pecuária, voltado para genética. Fomos
desenvolvendo o trabalho de seleção nas
propriedades de corte, melhorando a genética
das matrizes, promovendo a seleção e cada vez
mais inserindo material genético de ponta no

SÉRIE

rebanho. Adicionalmente, também investimos
em melhorias nas técnicas produtivas,
como, por exemplo, manejo rotacionado de
pastagem, adubação e programa de reforma
de pastagem, anualmente, numa estrutura
de confinamento. Assim, a nossa pecuária de
corte conseguiu evoluir de um boi terminado
a campo acima de 36 meses para um novilho
precoce terminado em confinamento com
média de 22 meses. Depois que aumentou o
giro e a rentabilidade do negócio teve sentido
a forte tendência de evoluir em genética e
identificamos um mercado promissor no
segmento. Associado a uma marca forte que
conseguimos criar, que traz entendimento de
qualidade e confiança, decidimos reorientar
o nosso foco para produção voltada
exclusivamente para a genética. Hoje o
objetivo de negócio da Katayama é a venda de
reprodutores, matrizes, sêmens e embriões
da raça nelore.
Siran - Como você avalia o custo bene�ício
do investimento na boa genética e sua
importância para o mercado?
Gilson Katayama - A pecuária tem
enfrentado, gradativamente, a redução de

áreas nas principais regiões do Brasil para
exploração agrícola. Isso tem exigido dela
ser mais produtiva, produzir mais arroba por
hectare, para fazer essa concorrência. Investir
em genética é um caminho muito importante
para atingir a rentabilidade. O Brasil nos
últimos anos tem conquistado mercado
mundial com sua carne; a renda brasileira
aumentando e os consumidores, tanto
interno quanto externo, têm demandado
por produtos de melhor qualidade. Isso tem
levado à necessidade de produzir um animal
precoce, bem acabado, bom peso de carcaça e
com volume de carnes nobres cada vez maior.
Mas não é só em genética que o produtor tem
que estar atento; genética não consegue se
expressar se o animal não tiver bom manejo,
boas pastagens e boa nutrição.
Siran - Qual o programa de melhoramento
genético
utilizado
pela
Katayama
Alimentos?
Gilson Katayama - Desenvolvemos um
programa próprio de melhoramento genético
chamado PKGA+, Programa Katayama
Genética Avaliada. A base desse programa é
um universo de 5.500 matrizes, registradas
Gânglio K, um dos melhores touros
nos sumários da ANCP e Aliança
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SÉRIE
Hoje, o objetivo de negócio da Katayama é a venda de
reprodutores, matrizes, sêmens e embriões da raça nelore

e avaliadas pela ANCP (Associação Nacional
de Criadores e Pesquisadores) e Delta
GEN, através do Gensys. Nesse programa
estabelecemos objetivos de melhoramento
e seleção bem definidos e através de
acasalamentos dirigidos com uso dos touros
de índice genético, conseguimos prover
melhoramentos do rebanho. A seleção
animal ocorre a todo momento, por meio de
descarte de matrizes e animais jovens que
não se enquadram nas diretrizes e padrões
estabelecidos pelo programa.
Siran - Quais os objetivos genéticos e
morfológicos do rebanho?
Gilson Katayama - Habilidade materna e
transmitir o gene do leite dos nossos animais.
Temperamento, precisamos ter animais
calmos; precocidade de acabamento, animais
em que se deposita gordura cada vez mais
cedo. Musculosidade, precisamos de animais
com maior volume de carnes nobres possível;
precocidade sexual, animais que entrem
na vida reprodutiva cada vez mais cedo. E
estrutura, além de ser precoce em acabamento,
ele tem que ter uma boa carcaça e fertilidade.
Siran - Qual seu animal de destaque hoje
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na propriedade?
Gilson Katayama - O Glanglio K, touro
provado, está há três anos como um dos
melhores touros nos sumários da ANCP
e Aliança. Com ótimos índices, em todos
os quesitos, principalmente em carcaça e
musculosidade. Representa bastante os
objetivos da Katayama, que é um animal de
alta carga genética, com excelente fenótipo,
representando um nelore moderno.
Siran - Qual sua visão sobre o mercado
de pecuária no Brasil?
Gilson Katayama - Entendo que qualquer
mercado tem uma ciclicidade, existem fases
boas e ruins. Apesar de estar passando por
um ciclo ruim, resultante de uma elevação nas
ofertas, associado à crise econômica e política
no país, acredito que o crescente aumento
populacional e de renda, não só do Brasil,
como de muitas outras nações, sempre vão
gerar uma demanda contínua por alimentos.
Nesse contexto e diante da vocação natural
do país em produzir produtos agrícolas e
pecuários, o Brasil desponta como o grande
fornecedor de proteína animal e vegetal para
o mundo.

PROGRAMAÇÃO

Confira a agenda de cursos e programas do Senar/
Faesp/Siran na região:
Modalidade
Município
Data
Olericultura orgânica – custo de produção (módulo VII)
Buritama
9/10
Proer – estudo de mercado (módulo VII)
Birigui
10 a 12/10
Proer - estudo de mercado (módulo VIII)
Araçatuba
13 e 14/10
Proleite – manejo reprodutivo (módulo XV)
Santo Antônio do Aracanguá 13 a 21/10
Olericultura orgânica – colheita e beneficiamento (módulo VII)
Buritama
14 a 25/10
Proleite – manejo reprodutivo (módulo XV)
Birigui
14 a 23/10
Proer – engenharia do projeto (módulo IX)
Araçatuba
15/10
Proleite - manejo reprodutivo
Araçatuba
16 a 19/10
Pedreiro – paredes e forros (módulo III)
Araçatuba
16 a 24
Uva – pragas e doenças (módulo V)
Araçatuba
18 e 19/10
Olericultura orgânica – comercialização (módulo IX)
Araçatuba
19/10
Olericultura orgânica – comercialização (módulo IX)
Buritama
23/10
Elaboração do material didático sobre manutenção de retroescavadeira
Araçatuba
23 a 27/10
Processamento artesanal de leite – técnicas
Araçatuba
25 a 28/10
Turismo Rural – atendendo e encantando o cliente ( módulo VIII)
Araçatuba
26 a 28/10
Ovinocultura – pastagens e capineiras (módulo VIII)
Araçatuba
27 a 29/10
Olericultura básica – cultivo em ambiente protegido
Buritama
30/10 a 1/11
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CURSO

Produtores de Buritama aprendem sobre
casqueamento e ferrageamento

O

Curso mostrou cuidados essenciais para prevenir
rachaduras e doenças nos animais

s cascos dos cavalos
crescem
constantemente e por isso merecem cuidados regulares. Para orientar os
produtores de Buritama sobre o
assunto, o Senar / Faesp /Siran
promoveu de 25 a 29 de setembro
um curso de casqueamento e ferrageamento. As aulas aconteceram
num espaço do recinto de rodeios
da cidade e contou com o apoio da
Prefeitura de Buritama e Casa da
Agricultura.
O instrutor do Senar Joel Rodrigues da Silva, explica que o casqueamento é fundamental para prevenir danos nos cascos dos cavalos,
tais como rachaduras e quebras.
“O casco é como a unha humana.
Quando não se anda muito com o
cavalo ou ele fica em espaços pequenos, o casco cresce demais.
Quando fica em grandes pastos o
desgaste é natural. O recomendado
é realizar o procedimento de 35 a
Página 14

40 dias”, destaca Silva.
Ele também explicou como prevenir um dos problemas mais comuns nessa região do animal: a
broca. É como se fosse um fungo
no casco do cavalo e que pode se
desenvolver por causa de sujeira,
principalmente, de tanto pisar em
umidade. O que mais previne e cura
esse mal é a limpeza diária do casco, com um instrumento chamado
lupa.
Quanto ao ferrageamento, contribui para dar mais equilíbrio ao animal e favorece a saúde do animal,
uma vez que ele terá menos dores
nas articulações, principalmente se
o animal for utilizado em esportes
ou em asfalto.
O participante Fábio da Silva Santarém trabalha em um haras, em
Buritama, e disse que apesar de já
conhecer as técnicas, as orientações vão ajudar muito no dia a dia.
“Eu sabia a teoria, mas não a prática. O curso foi uma oportunidade

para praticar e vi o quanto facilita
e é bom cuidar da tropa. Vamos cuidar com mais zelo agora, com mais
certeza do que estamos fazendo e
não corremos o risco de machucar
o animal”, conta Santarém.
“É bom o aperfeiçoamento, sempre tem coisa nova que não se sabe.
Gostei das orientações sobre ferrageamento, a pregar certo, e sobre
o aprumo do animal. O instrutor
explica bem, com facilidade e tem
muita paciência”, disse Reinaldo
Terdon Alfredo, outro participante
e produtor rural de Buritama.
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