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EDITORIAL

A LINHA 
COMPLETA 

PARA 
JARDINAGEM

 Este foi um ano diferente, tanto pela pan-
demia da Covid-19, quanto pelas altas e baixas 
do mercado do agronegócio, e várias outras situ-

ações. Vale a pena falar de tudo um pouco, mas peço licença para destacar uma perda e uma homena-
gem relativas à mesma pessoa: Ernesto Trentin. A estrada rural ART-436, ligação da rodovia Elyeser 
Montenegro Magalhães (SP-463) com o Copacabana Residencial Park, condomínio às margens do rio 
Tietê, em Araçatuba, passa a ter nome daquele que foi assessor da diretoria do SIRAN por 17 anos. A 
mudança, proposta pela vereadora Tieza, foi aprovada pela Câmara na sessão de 30/11. Trentin, que 
faleceu no último dia 26 de junho, aos 85 anos. Nada mais justo que uma estrada rural fosse batizada 
com seu nome. O araçatubense também foi secretário de Estado da Promoção Social, além de verea-
dor em Murutinga do Sul e prefeito de Pereira Barreto (de 1969 a 1972 e de 1978 a 1982).

 Fica aqui o nosso agradecimento à vereadora Tieza, que, em razão da homenagem, fez o 
seguinte comentário: “Como assistente social, do governo estadual, trabalhei com o Ernesto Trentin. 
Um grande amigo, uma pessoa extremamente entusiasmada, um gênio maravilhoso que todos ad-
miravam. Foi um grande benfeitor para o desenvolvimento de nossa cidade, região e até do Estado 
de São Paulo, principalmente para agricultura e pecuária. Foi secretário de Estado e ocupou muitas 
posições importantes. Por isso, é muito justa esta homenagem, dando seu nome a uma estrada rural, 
a ART-436, que até há bem pouco tempo era considerada uma servidão. Foi pouco antes de ele fale-
cer que descobrirmos tratar-se de uma estrada. Tenho certeza que isso não é uma coincidência. Ele 
continuará olhando por nosso município”.

 No mais, desejamos a todos os associados, funcionários, prestadores de serviço e parceiros 
um � nal de ano de re� exão, paz e saúde. Que todos nos cuidemos, pois tudo isso vai passar. E que 
2021 seja um ano iluminado, produtivo, próspero, se Deus quiser!

Homenagem
a Ernesto Trentin
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CAPACITAÇÃO

Pequenos produtores de leite voltam
a acreditar e a investir na atividade

Mudança de atitude veio depois de participação em programa de
capacitação promovido por meio de parceria do SIRAN com o Senar

 Quem hoje vê o sor-
riso fácil do produtor de leite 
Juliano Aparecido Falquetto, 
de Nova Luzitânia (SP), não 
imagina que um ano atrás ele 
andava com a cara fechada, 
preocupado, pensando em pa-
rar a produção. Na época, na 
Chácara Três Irmãos, de cinco 
hectares (ha), ele contava com 
duas vacas secas e nove em lac-
tação, que produziam, em mé-
dia, 70 litros de leite por dia. O 
laticínio para quem ele vende 
o produto pagava R$ 1,30 por 
litro, sendo que o custo era de 
R$ 1,10 – margem de lucro de 
R$ 0,20 por litro. Atualmente, 
são três vacas secas e 12 em lac-
tação produzindo 190 litros de 
leite ao dia, o laticínio paga R$ 

1,90 pelo litro e o custo é de R$ 
0,96 – margem de lucro de R$ 
0,94 por litro.

 O que fez Falquetto 
acreditar e voltar a investir na 
atividade foi a participação no 
programa Bovinocultura Lei-
teira (Pró-Leite) promovido 
pelo SIRAN (Sindicato Rural 
da Alta Noroeste) em parce-
ria com o Senar-SP (Serviço 
Nacional de Aprendizagem 
Rural), com o apoio da prefei-
tura. Ele aprendeu que o cami-
nho era viabilizar a pastagem 
e a cana. O produtor passou a 
monitorar o solo por meio de 
análises e a fazer correções com 
adubos químicos e orgânicos. 
Essas ações, associadas à irri-

gação, aumentaram a produti-
vidade de capim por hectare. E 
as vacas passaram a ter comida 
à vontade e de qualidade.

 “Eu entendi que estava 
agindo errado. Quando o preço 
pago pelo laticínio era baixo, eu 
diminuía o concentrado, para-
va de adubar os piquetes e com 
o volumoso no coxo, pois não 
tinha dinheiro para comple-
mentar a alimentação das va-
cas. Só que o pasto não era bem 
feito, e, no � nal das contas, não 
tinha comida para os animais. 
A produtividade caía e tudo 
piorava. Hoje, eu mudei todo o 
sistema, melhorei o pasto e � z 
outras mudanças necessárias”, 
conta o produtor.
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PRODUTIVIDADE

 Com o solo corrigido 
e o capim mombaça irrigado, 
mais o plantio de 0,6 ha de 
cana, a produção diária média 
por vaca, que era de 7,7 litros 
de leite no ano passado, mais 
do que dobrou, passando a 15,8 
litros. A produtividade, que gi-
rava em torno de 18 mil litros 
de leite por ha, ao ano, sendo 
necessários 8 mil metros qua-
drados (m2) de pastagem e 6 
mil m2 de cana-de-açúcar, pas-
sou a 34 mil litros de leite por 
ha ao ano, contando com 1,3 ha 
de pastagem e 0,6 ha de cana 
de açúcar, sendo completado 
o volumoso do período de in-
verno, menor luminosidade e 
temperatura com briquete de 
algodão. “Agora, a minha ideia 
é aumentar ainda mais a pro-
dução, chegando a 350 litros de 
leite por dia”, � naliza Falquetto.

 De acordo com o ins-
trutor Ademir Pereira Martins 
Júnior, que é zootecnista, em 

2019, nesta mesma época do 
ano, a saca de milho custava 
R$ 50,00, e a de farelo de soja, 
R$ 65,00. Hoje, com o milho a 
R$ 72,00 e o farelo de soja a R$ 
160,00, Falquetto usa menos 
esses produtos e mais o pasto, 
reduzindo os custos. “E o me-
lhor de tudo é que ocorre um 
aumento signi� cativo de pro-
dução. No caso do Juliano, a 
propriedade tem lotação de 13 
unidade animal (UA) por ha 
(13 vacas de 450 quilos), sendo 
que antes do programa era de 
6 UA/ha, e passavam fome”, co-
menta o instrutor.

 Já em Buritama, no 
sítio Nossa Senhora do Livra-
mento, de 15 ha, o produtor 
Rogério � eodoro Alfredo tem 
um rebanho com 26 vacas em 
lactação, seis vacas secas e sete 
novilhas. Ele, que produz leite 
desde 2011, maneja o rebanho 
em 2 ha irrigados, e 2,4 ha de 
cana-de-açúcar para serem 
ensiladas e usadas de abril a 
setembro. Antes do programa, 

a produção média diária gira-
va em torno de 19,5 litros/dia, 
e agora é de 22,5 litros/dia. O 
instrutor destaca a e� ciência 
das vacas, que basicamente se 
alimentam de concentrado à 
base de milho, núcleo mineral 
vitamínico e só 5% de farelo de 
soja (anteriormente, o farelo de 
soja representava 36% da for-
mulação). “O Rogério melho-
rou a qualidade da pastagem e 
aumentou a lotação. Antes, ele 
trabalhava somente com vacas 
no cocho. Atualmente, são 13,5 
UA/ha”, diz Martins Júnior.

 “Deu certo quando 
passei a manejar o pasto e aper-
feiçoar o uso da pastagem, as-
sim como a irrigação. Hoje, te-
nho capim ti� on 85, em 0,5 ha, 
e 1,5 ha com capim mombaça. 
Agora, o meu projeto para a 
propriedade é aumentar em 
mais um hectare a pastagem e 
plantar dois hectares de quiabo 
e melancia. Em relação ao reba-
nho, a meta é chegar a 40 vacas 
em lactação”, diz Alfredo.
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PRÓLEITE E
DIVERSIFICAÇÃO

 No Estado de São Pau-
lo, o programa existe há 13 anos 
e vem mudando a realidade de 
pequenos e médios produto-
res do Estado. “O programa 
visa exatamente isso, viabilizar 
o produtor, mostrando que, 
com pastagem e cana existe 
rentabilidade em propriedades 
leiteiras”, a� rma Martins Jú-
nior. Tanto em Nova Luzitânia 
quanto em Buritama, 12 alu-
nos participaram do Pró-Leite                    
neste ano.

 O programa vai de fe-
vereiro até novembro, com seis 

horas/aula por dia de atividade. 
Mas, neste ano, por causa da 
pandemia da Covid-19, vai até 
o dia 16 de dezembro. São de 
quatro a seis dias de aulas por 
mês, de acordo com o tema, 
sendo que a primeira ação é 
um estudo para encontrar os 
pontos fortes das propriedades 
e vocações dos produtores.

 Analisada a situação, 
na sequência, vem a parte prá-
tica pensando em menor de-
manda de investimento e resul-
tados mais rápido, mas sempre 
tendo como base o gerencia-
mento do rebanho, nutrição 
com pastagem e cana-de-açú-
car, e rentabilidade.

 Martins Júnior desta-
ca também que no programa 
o produtor de leite é orientado 
a diversi� car a produção, pois 
no momento que um produto 
estiver em baixa, ele pode bus-
car renda em outro. Na Cháca-
ra Três Irmãos, por exemplo, 
há 2,4 mil m2 de plantação de 
quiabo, 5 mil pés de abacaxi, 
uma fábrica de farinha de man-
dioca, e Falquetto ainda lida 
com recria de bezerro macho 
usando técnicas que aprendeu 
no Pró-Leite, sendo que um 
animal com seis meses é vendi-
do com sete arrobas. “E ainda 
tenho 8 mil m2 de área ociosa, 
que pretendo usar como pasta-
gem para leite”, conclui.
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Produção artesanal de cachaça é opção 
viável em regiões sucroalcooleiras

Em curso gratuito promovido pelo SIRAN e Senar-SP, produtores rurais aprendem 
em Araçatuba (SP) a fazer a segunda bebida alcoólica mais consumida no Brasil

 “Tendo em vista a 
quantidade de cana-de-açúcar 
no Noroeste Paulista, assim 
como o fato de a cachaça ser a 
segunda bebida alcoólica mais 
consumida do Brasil – a pri-
meira é a cerveja –, este curso 
é muito interessante para di-
versi� car as atividades do pro-
dutor rural e para agregar valor 
ao produto”. A a� rmação é do 
instrutor Celso Sutti, que mi-
nistrou o curso Produção de 
Cachaça, em Araçatuba (SP). 
Dividida em dois módulos, 
sendo o primeiro sobre legisla-
ção, com 16 horas/aula, dividi-
dos em dois dias, e o segundo 
sobre a produção propriamente 
dita, com 24 horas/aula, dividi-
das em três dias.

 O curso é completo, 
apresentando o passo a pas-
so de todo o processo para a 
produção da bebida. Nas aulas 
teóricas e práticas, os 10 par-
ticipantes aprenderam sobre a 

recepção da matéria-prima até 
a obtenção do produto � nal. 
Há disponibilização de conteú-
do que aborda desde a moagem 
da cana e à medição do teor de 
açúcar, até inoculação da leve-
dura, fermentação, destilação, 
envaze e armazenamento.

 O processamento ar-
tesanal de cachaça é bastante 
valorizando pelos apreciadores 
da bebida. E o instrutor com-
plementa: “O curso também é 
relevante junto aos formadores 
de opinião, em relação à qua-
lidade da cachaça. Isso porque 
os participantes saem daqui 
com a capacidade de identi� car 
e avaliar corretamente o produ-
to”. Segundo Sutti, o envelheci-
mento da bebida é uma prática 
de coloração, sabores e aromas 
diferenciados. Para isso, são 
utilizados barris de madeiras, 
que possibilitam a caracteri-
zação da cachaça envelhecida, 
permitem elaboração de blends 

e aumentam a complexidade 
aromática da bebida.

 Por causa da pandemia 
de Covid-19, são seguidas as 
orientações das autoridades de 
saúde, com o uso de máscaras, 
álcool em gel à disposição, ma-
teriais de estudo desinfetados, 
e distanciamento. Todos rece-
bem de graça material didático 
e certi� cado de conclusão.

MERCADO

De acordo com o Ins-
tituto Brasileiro da Cachaça 
(Ibrac), existem no Brasil cerca 
de 40 mil produtores e 4 mil 
marcas de cachaça, principal-
mente, nos estados de São Pau-
lo, Rio de Janeiro, Pernambuco, 
Ceará, Minas Gerais e Paraíba.

 “Para aqueles que já 
estão posicionados com sua 
marca dentro do mercado de 
cachaça, é um bom momento 
para apostar na diversi� cação 
do negócio como uma manei-
ra de aumentar o faturamen-
to. Isso tem acontecido com 
parte dos fabricantes e tem 
proporcionado ao consumi-
dor uma melhor experiência 
com os produtos do segmento”, 
conta Alexandre Bertin, pre-
sidente da Confraria Paulista                                                 
da Cachaça.
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Hortaliças orgânicas agregam
valor à produção rural

Agricultores do Noroeste Paulista participaram de programa realizado
em Araçatuba, por meio de parceria entre o SIRAN e o Senar-SP

 Alface, berinjela, ce-
bola, cheiro verde, manjericão, 
pepino, pimenta americana, to-
mate, uva. No sítio Sakuma, em 
Araçatuba (SP), esses produtos 
foram cultivados neste ano le-
vando-se em conta os métodos 
da agricultura orgânica. Tam-
bém chamada de biológica, 
é um sistema alternativo que 
tem por � nalidade a oferta de 
produtos saudáveis, priorizan-
do a qualidade do alimento. É 
realizada por meio de técnicas 
especí� cas que contrapõem 
a utilização de agrotóxicos e 
fertilizantes em todas as fases        
do processo.

 A propriedade foi a 
sala de aula para 20 produto-
res rurais do Noroeste Paulista, 
que desde fevereiro passaram 
por 136 horas de treinamen-
tos (dois dias por mês, durante 
oito horas a cada dia) e conclu-
íram o programa Olericultura 
Orgânica, promovido pelo SI-
RAN (Sindicato Rural da Alta 
Noroeste), em parceria com o 
Senar-SP (Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural). 

 O instrutor Marcelo 
Sambiase explica que, entre te-
oria e prática, foram abordadas 
técnicas de preparo do solo, 
plantio, tratos culturais, pragas 
e doenças, colheita, e comercia-

lização e certi� cação. “O objeti-
vo é capacitar produtores rurais 
para a produção orgânica, já 
que se trata de um movimento 
global, que cresce a cada dia”, 
a� rma Sambiase.

VALOR AGREGADO

 No programa, Cris-
tiane Sakuma, uma das alu-
nas, aprendeu as diferenças da 
agricultura em relação à con-
vencional, que utiliza adubos 
e defensivos e industrializados. 
Uma delas é que a margem de 
lucro tende a ser maior, pois o 
produto tem alto valor agre-
gado. “O sabor do alimento 
orgânico é diferente. A quali-
dade do produto é melhor e o 
consumidor senti isso”, garante 
Cristiane. A produção do sí-
tio Sakuma é vendida na Feira 
do Produtor Rural, realizada 
toda terça-feira, das 16h às 

20h, na praça Getúlio Vargas,                                    
em Araçatuba.

 A agricultora faz ques-
tão de destacar que há 25 anos 
participa de ações do Senar, 
e neste tempo teve acesso a 
ferramentas que facilitaram e 
melhoraram o seu trabalho no 
campo. “Este programa de or-
gânicos marcou a minha vida. 
O instrutor fez com que eu en-
tendesse o quanto o solo é vivo. 
Não sou mais a mesma pessoa 
de quando iniciou o progra-
ma. Hoje, olho para o solo com 
mais carinho e respeito, e peço 
perdão a Deus por tanto ter 
agredido a terra com o manejo 
errado. Olho pro mato de outra 
forma também, enxergando ele 
como meu aliado. O programa, 
o instrutor e as entidades en-
volvidas me ajudaram a abrir a 
mente. Sou grata por tudo isso”, 
elogia Cristiane.
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Senar faz seleção de instrutor
de guindauto em Araçatuba

Treinamento foi realizado na Nova Aralco com 10 profissionais

 O estacionamento de 
caminhões da Nova Aralco 
(antiga Alcoolazul), em Araça-
tuba (SP), virou sala de aula. No 
local, 10 pro� ssionais passaram 
quatro dias em um treinamen-
to e seleção de instrutores do 
Senar-SP (Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural) para o 
curso Operação de caminhão 
guindauto (munck).

 A ação de 32 horas/
aula teve a parte teórica reali-
zada no auditório do SIRAN 

(Sindicato Rural da Alta Noro-
este), no recinto de exposições 
Clibas de Almeida Prado. Para 
a prática ministrada na usina 
por Edval Piatti (ele é um dos 
autores da cartilha do Senar so-
bre o assunto), a Nova Aralco 
forneceu gratuitamente todo o 
equipamento mecanizado.

 O gestor do setor de 
formação pro� ssional rural do 
SENAR-SP, Jarbas Mendes da 
Silva, que acompanhou todo 
o trabalho, explica que ao � -

nal da seleção (o evento serve 
para avaliar o grau de conhe-
cimento dos participantes) os 
candidatos � zeram uma prova 
e os aprovados farão um treina-
mento até o � nal do ano.
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Agricultores aprendem a
produzir e a colher shimeji

Em curso proporcionado pelo SIRAN e Senar-SP, produtores rurais da região de
Birigui aprendem a cultivar o cogumelo comestível cujo consumo cresce ano a ano

 O crescente interesse 
dos brasileiros pela cozinha 
asiática em geral, trouxe para 
as panelas e para os pratos os 
cogumelos frescos. A expansão 
dos programas de culinária nas 
emissoras de televisão e redes 
sociais, usando, abusando e 
divulgando os valores nutri-
cionais do alimento, também 
ajudou o cogumelo in natura, 
como o shimeji, a se tornar 
mais conhecido no Brasil. O 
seu valor gastronômico fez com 
que o consumo aumentasse nos 
últimos anos, e essa ampliação 
do mercado levou o SIRAN 
(Sindicato Rural da Alta No-
roeste) e o Senar-SP (Serviço 
Nacional de Aprendizagem Ru-
ral) a promover em Birigui (SP) 
o curso Produção e Colheita                                                   
de Shimeji.

 Em 24 horas/aula divi-
das em três dias, 10 produtores 

rurais da região tiveram acesso 
a todo o processo de produ-
ção do cogumelo, tento teórica 
quanto prática. A ação foi mi-
nistrada pelo instrutor Waldir 
Vieira, um dos três pro� ssio-
nais que desenvolveu o curso e 
a cartilha sobre o assunto para 
o Senar-SP. “Atualmente, tem 
muita gente que só acompanha 
o crescimento do cogumelo e 
faz a colheita. Aqui, no curso, 
a gente ensina desde a formu-
lação do substrato, passando 
por todos os outros processos 
que envolvem a produção do 
shimeji, como a inserção da 
semente no substrato, fruti� -
cação, colheita e embalagem”, 
explica Vieira.

 O método disponibili-
zado no curso é artesanal, com 
a utilização de equipamentos, 
ferramentas e matérias-primas 
de baixo custo e modernas téc-

nicas de produção. Todo o pro-
cesso é devidamente controla-
do visando a produtividade.

MERCADO

 A Associação Nacional 
dos Produtores de Cogumelos 
(ANPC) vem realizando ações 
para aumentar a produção e 
consumo, fazendo com o Brasil 
passe a ter relevância no con-
texto global. A entidade ataca 
em várias frentes para tornar 
o mercado mais competitivo 
e os preços do produto mais 
em conta, com o estímulo aos 
investimentos em tecnologia 
e o incentivo ao consumo do 
produto in natura. O mercado 
de fungos movimenta US$ 35 
bilhões no mundo ao ano. A 
expectativa é de que o negócio 
cresça 9% até 2021.

 A China lidera a pro-
dução mundial de cogumelos, 
seguida pela Itália, Estados 
Unidos e Holanda. O consumo 
per capita no país asiático tam-
bém é o maior do mundo, com 
oito quilos anuais, por habitan-
te. No Brasil, a média anual é de 
apenas 160 gramas, bem abai-
xo de países europeus, como a 
Alemanha, que consome qua-
tro quilos, França (dois quilos) 
e Itália (um quilo e trezentos 
gramas). Quanto mais os bra-
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sileiros conhecem as proprie-
dades nutricionais e medicinais 
do alimento, mais se tornam 
boas as perspectivas do produ-
to no mercado interno.

 “No Brasil, o consumo 
do cogumelo cozido é maior do 
que o de cogumelo fresco, mas 
a aceitação do produto in natu-
ra – como o shimeji – é muito 
boa, à medida que as pessoas 
conhecem mais o alimento”, ex-
plica o engenheiro agrônomo 
Daniel Gomes, vice-presiden-
te da ANPC. Os maiores pro-
dutores de cogumelos shimeji 
no Brasil estão em São Paulo. 
Dados do Instituto de Econo-
mia Agrícola (IEA) indicam 
que, no Estado, são produzi-
das cerca de seis mil toneladas                                
de cogumelos.

BENEFÍCIOS
E HISTÓRIA

 São grandes os bene-
fícios do consumo de cogu-
melos. Pesquisas indicam que 
o produto é rico em proteína, 
vitaminas B e C, � bras e sais 
minerais (fósforo, potássio, 
cálcio, sódio e ferro), além de 
aminoácidos. “Em 100 gramas 
de cogumelos da espécie cham-
pignon, por exemplo, existem 
de 34% a 36% de proteínas, 
enquanto, nessa mesma quan-
tidade de carne bovina, são 
14% de proteínas”, compara a 
bióloga, Arailde Fontes Urben, 
pesquisadora Ph.D da área de 
Recursos Genéticos e Biotec-
nologia da Empresa Brasilei-
ra de Pesquisa Agropecuária 
(Embrapa). Além de ser um 

alimento completo, tem pro-
priedades farmacológicas di-
ferenciadas, com reconhecido                              
valor medicinal.

Registros históricos dão conta 
de que o cultivo de fungos é tão 
antigo quanto a própria agri-
cultura. Na história da China, 
há relatos de cultivo do fungo 
para a alimentação entre 5.000 
e 4.000 a.C. No país asiático 
também se originaram 10 es-
pécies de cogumelos, que es-
tão entre as mais cultivadas do 
mundo. A partir da década de 
80, as universidades de agro-
nomia e escolas técnicas prio-
rizaram curso sobre cogumelos 
comestíveis e, durante uma dé-
cada, a produção do fungo foi 
prioridade no programa de de-
senvolvimento do país.
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ORIENTAÇÃO

Imóvel rural georreferenciado
tem maior valor de mercado

Diretor de empresa especializada orienta proprietários rurais a buscar profissionais 
com conhecimento técnico, pois o serviço exige precisão e domínio da legislação

 “O georreferencia-
mento é uma ferramenta e� caz 
para desatar o nó fundiário que 
ainda existe em grande parte 
do Brasil. Por meio do moni-
toramento por GPS é possível 
estabelecer os limites do imó-
vel com alto grau de precisão, 
identi� cando as áreas de pre-
servação permanente (APPs), 
reserva legal (RL), lavouras, 
pastagens, re� orestamento e 
também áreas inservíveis ou 
mesmo com benfeitorias”. A 
análise é do engenheiro agrô-
nomo Raphael Fernando 
Zapparolli, diretor da Referên-
cia Geo, de Araçatuba (SP).

 O mapeamento por 
GPS é exigido pelo Incra no ato 
de venda ou compra de terras, 
assim como para o desmem-
bramento e remembramento 
(incorporação) de proprieda-
des. Transferências de titulari-
dade de imóveis – de pai para 

� lho, por exemplo – também 
necessitam do mapeamento. 
“Um imóvel georreferenciado 
tende a ser mais valorizado, 
uma vez que está apto a ser co-
mercializado. Ou seja, sem en-
traves”, a� rma Zapparolli.

CONTRATAÇÃO

 De acordo com o es-
pecialista, ao avaliar o valor do 
serviço de georreferenciamento 
é fundamental considerar, além 
do preço, a quali� cação da em-
presa prestadora do serviço e a 
competência dos pro� ssionais 
envolvidos. Geralmente, a rea-
lização do georreferenciamento 
é de responsabilidade de enge-
nheiros agrônomos, agrimen-
sores e cartógrafos.

 “O amplo conheci-
mento técnico necessário para 
a execução está embutido no 
valor de serviço de georreferen-

ciamento, o qual exige precisão 
e domínio das normas técnicas 
da legislação. Além disso, é pre-
ciso considerar a importância 
da atividade no valor de serviço 
de georreferenciamento, pois o 
proprietário necessita da do-
cumentação para atualizar sua 
relação com o cartório e regu-
larizar o cadastro de sua pro-
priedade, preservando assim 
seus direitos junto ao Estado”, 
conclui o agrônomo.

LEGISLAÇÃO

 O termo georreferen-
ciamento surgiu dos debates 
que antecederam a primei-
ra edição da Norma Técnica 
para Georreferenciamento de 
Imóveis Rurais – 1ª Ed-NT-
GIR/2003, expedida pelo Insti-
tuto de Colonização e Reforma 
Agrária (Incra). 

 A importância de rea-
lizá-lo, em conformidade com 
a 3ª Ed. NTGIR/2013, terá di-
versos benefícios e � nalidades, 
como por exemplo: elucidar 
dúvidas quanto à cadeia domi-
nial do imóvel; solicitar regu-
larização e certidões no Inter-
mat e Incra; utilizar no CAR, 
no CCIR e no ITR; utilizar nas 
ações judiciais e principalmen-
te contribuir com a construção 
da malha fundiária do país.
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