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Nesta Edição

De acordo com a organização, vendas poderiam ser maiores
se setor canavieiro não passasse por crise 

O governador Geraldo Alckmin entregou
as chaves aos produtores rurais contemplados
pelo Programa Pró-Trator. Daniela e seu pai
Ademir Rombaldo, da cidade de Casa Branca,
receberam o modelo Farmall 80 Cabinado da Case IH.
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Agrishow movimenta
R$ 2,6 bilhões e atrai mais

de 161 mil pessoas
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As safras dos produtos agro-
pecuários no Estado de São 
Paulo em 2012/13 foram bene-
ficiadas por condições climáticas 
favoráveis nas principais regiões 
produtoras, com o segmento de 
grãos apresentando aumento de 
produção, em decorrência de ex-
pansão da área e de incremen-
to da produtividade, informa o 
Instituto de Economia Agríco-
la (IEA-Apta) da Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento de 
São Paulo. A produção de cana-
-de-açúcar aumentou em 2013, 
dada a expansão da área e do 
aumento da produtividade. No 
caso do café, observou-se que-
da da produção, com a safra na 
fase de bienalidade negativa, re-
vertendo a situação da safra de 
2012.

O Valor da Produção Agrope-
cuária (VPA) do Estado de São 
Paulo em 2013 superou os R$ 
57,7 bilhões. As reduções dos 
preços de laranja para indús-
tria e do café são os fatores que 
mais impactam a queda do va-
lor no Estado de São Paulo em 
2013.

Os produtos que apresentam 
maior crescimento de valor, em 
termos relativos, são: repolho 
(99,7%), batata (97,4%), trigo 
(88,9%), batata doce (77%), 
pimentão (75,8%), melancia 
(61,3%) e beterraba (59%). As 
maiores quedas foram apresen-
tadas pelo triticale (44,8%), café 
(44,1%), laranja para indústria 
(29,2%), algodão (27,6%).

O valor da produção da cana-
-de-açúcar cai 2,1% em 2013, 
devido à redução dos preços, a 
qual não foi compensada pelo 
aumento da produção. A parti-
cipação da cana-de-açúcar no 
valor da produção agropecuá-
ria total do Estado se situa em 
46,7%, ligeiramente abaixo 
do valor apresentado em 2012 
(48,4%).

Superando
R$ 57,7 Bilhões

EDITORIAL
Feira reunirá 410 expositores do Brasil e do exterior

A Exposição Técnica de Horti-
cultura, Cultivo Protegido e Cultu-
ras Intensivas (Hortitec) acontece 
entre os dias 28 a 30 de maio, no 
Pavilhão da Expoflora, em Holam-
bra. Considerada a maior mostra 
de horticultura da América Latina, 
a 21ª edição traz um mix ainda 
maior de expositores, que apre-
sentarão as últimas novidades do 
setor, com ênfase em tecnologia 
agrícola, produtividade e meio am-
biente.

Este ano, 410 expositores do 
Brasil e do exterior participarão 
do evento. Empresas das áreas 
de tecnologia agrícola, máquinas, 
ferramentas, irrigação, estufas, 
defensivos, fertilizantes, semen-
tes, mudas, embalagens, vasos, 
bulbos, substratos, climatização e 
biotecnologia estão entre as que já 
confirmaram presença e prome-
tem movimentar o mercado com 
muitas novidades. Os organizado-
res preveem que esta edição vai 
alavancar negócios da ordem de 
R$ 100 milhões.

Um dos grandes destaques da 
Hortitec é o nível técnico dos visi-
tantes, composto essencialmente 
por profissionais do agronegócio 
e clientes atuais e potenciais das 

empresas expositoras. Como so-
mente visita a feira quem tem real 
interesse em horticultura, cultivo 
protegido e culturas intensivas, a 
Hortitec acabou por se tornar pas-
sagem obrigatória para produtores 
e profissionais interessados em co-
nhecer as tendências do mercado, 
trocar experiências, fazer e progra-
mar negócios. A expectativa é que 
este ano mais de 26 mil pessoas 
visitem a exposição.

Programação
Durante a feira serão realizadas 

palestras com foco em orientação e 
inovação aos profissionais do agro-

negócio e empresários rurais do 
Setor Hortícola. Os temas centrais 
da edição 2014 são Usos da Reser-
va Legal, PI Flores; Inovações no 
Manejo Integrado de Pragas; Fun-
damentos da Rastreabilidade; Fer-
ramentas de Marketing no Agrone-
gócio e Relacionamento Comercial.

A programação completa dos 
cursos e informações para inscri-
ção antecipada está disponível no 
site do evento www.hortitec.com.
br e também na Flortec, pelo tele-
fone (19) 3802.2234. Informações 
adicionais: www.hortitec.com.br 
ou pelo telefone (19) 3802-4196. 
(Fonte: Jornal da Fruta)

Hortitec é entre os dias 28 a 30 de maio
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Luis Roberto Trevisan e agricultores locais se reuniram com Ministério Público e representantes das 
forças de segurança e dos Poderes Legislativo e Executivo em busca de uma solução para o problema

Os agricultores de Casa Branca 
estão vivendo um clima de tensão 
diante da insegurança no perímetro 
da zona rural do município. Quadri-
lhas estão agindo em fazendas, sí-
tios e colônias. Segundo a polícia, 
muitas das ações dos bandidos são 
violentas e conta com a utilização 
de armamento de grosso calibre. 

A zona rural de Casa Branca 
representa uma extensão terri-
torial muito grande e equipes di-
recionadas para o patrulhamento 
preventivo acabam não cobrindo 
toda área. Recentemente famílias 
de alguns agricultores locais foram 
reféns de ações criminosas, o que 
tem levado estes produtores a mu-
dar para a cidade. “Só quem pas-
sou por uma situação de risco, com 
uma espingarda apontada na cara, 
sabe o que é estar na mão destes 
bandidos”, relatou um dos agricul-
tores assaltados, que prefere não 
se identificar. Ainda abalado, ele 
relatou que os assaltantes invadi-
ram sua propriedade e o fizeram 
como refém. “Fui ameaçado, joga-
do no chão e agredido. Pensei que 
iria morrer”, afirmou.

O presidente do Sindicato Rural 
de Casa Branca, Luis Roberto Tre-
visan, destacou que medidas estão 
sendo tomadas a respeito. Na noite 
de quarta-feira, 23, vários agricul-
tores participaram de uma reunião 
na sede do sindicato com as for-
ças de segurança da cidade, o Mi-
nistério Público, representantes do 
Legislativo e do governo municipal 
para tratar deste problema.

Segundo Trevisan, a ação é de 

mobilização de recursos para que o 
produtor se sinta mais seguro com 
a presença da polícia e a tecnologia 
para combater o crime organiza-
do. A reunião contou com a pre-
sença do promotor Marcos Tadeu 
Rioli, a delegada Stela de Fátima 
Lima Meirelles Cardoso, o sargen-
to Reinaldo, do Comando de Grupo 
Patrulha (CGP) da Polícia Militar, o 
vice-presidente da Câmara Munici-
pal Wagner Genari, o vice-prefeito 

Eurico Sassi e o diretor de Agricul-
tura João Cossulin.

Durante o encontro, os produ-
tores rurais foram recebidos por 
Trevisan, o qual destacou que a 
agricultura e, muito menos, a fa-
mília dos agricultores não podem 
continuar sendo reféns da violên-
cia. “Estamos solidários com a si-
tuação e já mobilizei a minha se-
cretaria para encaminhar um ofício 
ao secretário de segurança pública 
do Estado de São Paulo solicitan-
do medidas alternativas para que 
nossos produtores não sejam mais 
prejudicados”, explica.

A Polícia Militar de Casa Branca 
informou que ações preventivas 
e operações foram intensificadas 
pelo perímetro rural. Com isso, as 
famílias residentes nas fazendas, 
sítios e outras propriedades do 
perímetro rural, assim como dos 
distritos de Lagoa Branca e Venda 
Branca, estão recebendo a visita 
dos policiais com o intuito de es-
tabelecer uma maior sensação de 
segurança e prevenção de crimes. 
(Fonte: Jornal Casa Branca)

Sindicato Rural de Casa Branca busca recursos
para maior segurança da zona rural
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A Terraverde, concessionário 
John Deere que atende a região 
Centro-Oeste do Estado de São 
Paulo, inaugurou em 10 de abril 
a loja Express de Lençóis Paulis-
ta. As novas instalações da em-
presa estão localizadas na Rodo-
via Osni Mateus. “A chegada da 
Terraverde em Lençóis Paulista 
vai ao encontro do nosso com-
promisso de atender aos clientes 
da melhor forma, oferecendo o 
portfólio completo de produtos 
John Deere, além de soluções e 
treinamentos que capacitam os 
produtores e beneficiam a pro-
dutividade da lavoura”, disse o 
gerente Geral de Negócios da 
Terraverde, Eduardo Cunali De-
fillipi.

O evento de inauguração con-
tou, além de Eduardo e do res-
ponsável pela Concessão da Ter-
raverde, Luiz Cunali Defelippi, 
com a presença de cerca de 150 
pessoas, entre clientes, lideran-
ças locais e representantes da 
John Deere e do concessionário. 
Pela John Deere, compareceram 
à cerimônia Jones Dalmolin, di-
retor de Experiência do Cliente; 
Claudio Trevisan, gerente de Su-
porte ao Cliente; Eugênio Fron-
za, gerente de Desenvolvimen-
to de Concessionários; Giuliano 

Freitas, coordenador de Treina-
mentos a Clientes; José Henri-
que Karsburg, gerente Regional; 
Marcelo Lopes, gerente de Ven-
das e Andrea Pontes, coordena-
dora de Negócios do Campo do 
Banco John Deere.

A cerimônia contou com a 
execução do Hino Nacional e a 
exibição do vídeo Por Gerações, 
da John Deere. Em seguida os 
irmãos Defelippi descerraram a 
placa de inauguração da nova 
loja Express, agradecendo a pre-

sença de todos.
Com sede em Casa Branca, a 

Terraverde é concessionário John 
Deere desde 2003 e possui filiais 
em Jaú e Mogi Mirim, além das 
lojas Express de Bauru e agora 
em Lençóis Paulista.

Unidade oferece portfólio completo de produtos John Deere, além de soluções e treinamentos
que capacitam os produtores e beneficiam a produtividade da lavoura

Terraverde inaugura loja Express em Lençóis Paulista



5Pág.

LABORATORIO DA COOPERBATATA
JUNTO AO RENASEM

A garantia de uma boa pro-
dutividade na cultura da batata 
é sem dúvida a qualidade da ba-
tata semente. Além de interferir 
diretamente na produtividade e 
qualidade, a batata semente é 
um dos insumos mais caros na 
composição de custo de uma la-
voura de batata.

A virose é um dos principais 
motivos de baixa produtividade 
na lavoura que ocasiona a que-
da no retorno de capitais espe-
rados. Para garantir que o ma-
terial a ser plantando possui a 
qualidade necessária para uma 
lavoura rentável, a análise de 
viroses é fundamental. Produto-
res que produzem e/ou comer-
cializam batatas semente, devi-
damente inscritos no RENASEM 
(Registro Nacional de Sementes 
e Mudas), devem utilizar labo-
ratórios competentes para a re-
alização destas análises como 
única forma de atender as nor-
mativas do MAPA (Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento).

Com o objetivo de atender 
as demandas dos produtores, 
cooperados e não cooperados, 
o Laboratório de Análise de Vi-
roses de Batata Semente da 
Cooperbatata  que está creden-
ciado junto ao RENASEM, com o 
objetivo de pertencer à rede de 
laboratórios credenciados pelo 
MAPA, confirmando a compe-
tência técnica do laboratório e 
de seu sistema de garantia da 

qualidade, com analistas qualifi-
cados, métodos padronizados e 
um laboratório adequadamente 
estruturado, oferecendo os ser-
viços de analises para colaborar 
com a segurança e sustentabi-
lidade do produtor no campo . 
Boletins emitidos pelo labora-
tório – Cooperbatata são reco-
nhecidos legalmente, nesses 
boletins estão especificadas as 
características do lote analisa-
do, como categoria da semen-
te, sua variedade, assim como 
sua procedência, e é de suma 

importância para o produtor de 
sementes, devidamente inscri-
to no RENASEM, comercializar 
suas sementes.

Um sistema de produção, 
seja ele qual for,deve garantir 
a qualidade de sua semente e 
para isso deve utilizar de meios 
que possa assegurar tal quali-
dade. E a Cooperbatata oferece 
a todos os produtores os servi-
ços prestados pelo Laboratório, 
pensando sempre em colaborar 
com a sustentabilidade do pro-
dutor.  O laboratório possui uma 

estrutura física adequada para 
a realização de seus ensaios e 
equipamentos apropriados para 
a execução correta das analises 
além de seguir os métodos, pa-
drões e procedimentos estabe-
lecidos na legislação vigentes.  

De acordo com o Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento (MAPA), todas as 
pessoas que produzam, comer-
cializam, armazenam, analisam, 
importam ou exportam semen-
tes, devem estar inscritos no 
RENASEM, exceto para os pro-
dutores que produzem apenas 
para uso próprio. Esse procedi-
mento é adotado para garantir a 
identidade e a qualidade de todo 
material de multiplicação e de 
reprodução vegetal. 

Vale a pena ressaltar que o 
uso de sementes sem o devido 
registro e cuidados de controle, 
contribui para a propagação de 
pragas e doenças, aumentando 
os custos da lavoura, por um 
maior numero de aplicações de 
defensivos, além de reduzir a 
produtividade. 

O Laboratório de Análises de 
Vírus em Batata-Semente – Co-
operbatata tem o papel de con-
tribuir para um controle da qua-
lidade da batata-semente e não 
restringe seus serviços somente 
a Cooperados, oferece seus ser-
viços a pessoas físicas e jurídicas 
não vinculadas a Cooperbatata.
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A 21ª Feira Internacional de Tecnologia em Ação - Agrishow movimentou R$ 2,7 bilhões. O faturamento recorde é su-
perior ao ano passado, que chegou a R$ 2,6 bilhões. Considerada a maior feira agrícola da América Latina, ela foi realiza-
da ente os dias 28 de abril a 2 de maio, em Ribeirão Preto, atraindo cerca de 161 mil pessoas, sendo visitantes de várias 
regiões do pais e também do exterior. “Isto mostra o vigor da agricultura brasileira, mostra a sensibilidade do agricultor 
brasileiro, porque todo mundo que compra aqui, compra para melhorar a produtividade, que é a palavra chave”, garantiu 
o presidente da feira Maurílio Biaggi Filho.

Apesar do alto valor movimentando, os organizadores destacaram que as vendas gerais poderiam beirar os R$ 3 bilhões 
se o setor canavieiro não passasse por uma crise. “Ficamos super felizes de termos um resultado positivo, mesmo que 
pouco. Isso porque temíamos que poderia ocorrer redução no valor movimentado”, afirmou Maurílio Biagi. Em entrevista 
coletiva, ele ressaltou o tamanho da feira deste ano, a maior já realizada, com 800 expositores, a maior área coberta e me-
lhorias feitas no local da realização. “E não tivemos nenhum incidente. Os estacionamentos foram suficientes e tudo correu 
dentro da normalidade. O único incidente foi o furto de um notebook em um estande”, comentou.

Museu da Agricultura
Durante a abertura da feira, o governador Geraldo Alckmin anunciou a licitação do Museu da Agricultura, que será ins-

talado entre a Agrishow e a Estação Experimental da Agricultura, do Governo do Estado. Com projeto de R$ 16 milhões, o 
museu terá edital publicado em 30 dias.

As informações são da Secretaria de Agricultura e Abastecimento (SAA), segundo o órgão estadual, o futuro espaço 
será interativo, abrigará exposições e contará com acervo composto por máquinas, implementos e equipamentos, além de 
material histórico, numa parceria com a Secretaria da Cultura. “O museu mostrará toda a história da evolução tecnológica 
do setor. E será também virtual, possibilitando às pessoas do país inteiro e do exterior acessarem”, informou Alckmin.

Reportagem: Bruno de Souza Fotos: Falcão Foto & Arte

De acordo com a organização, vendas poderiam ser maiores
se setor canavieiro não passasse por crise 

Agrishow movimenta R$ 2,6 bilhões
e atrai mais de 161 mil pessoas
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Lançamento mundial, um dos principais diferenciais da 
motosserra elétrica MSE 170 é ter as duas voltagens – 

127 V e 220 V –, além de ser mais ergonômica e oferecer mais 
atributos de segurança, facilitando o trabalho de marcenaria e corte 
de lenha. Já o perfurador de solo BT 130 possui alto rendimento e 
baixo nível de ruído. Fácil de operar, possui exclusivo sistema anti-
vibratório, freio Quickstop e protetor de perna que oferece conforto 
e segurança.

Stihl

DESEMPENHO
MÁXIMA EFICIÊNCIA 

COM ECONOMIA
DE COMBUSTÍVEL

FLEXIBILIDADE
TRATOR MULTIUSO, 
PERFEITO PARA TODO 
TIPO DE ATIVIDADE

FORÇA
6 MODELOS

COM MOTORES
DE 144 A 213 CV

SIGA O SEU INSTINTO,
ESCOLHA O MAIS FORTE.

TRATOR SOLUÇÕES AGRÍCOLAS | AV. ROMANO ZORZO, 1940 – ARARAS (SP) – TEL.: (19) 3543-7335TRATOR SOLUÇÕES AGRÍCOLAS - ARARAS/SP
Via Anhanguera, Km 169 - (19) 3543-7333 / 99177-2594

Trouxe seu portfólio completo de 
linhas de crédito à disposição dos 

produtores rurais, empresas e cooperativas do agronegócio.  Entre 
as principais linhas de financiamento destacaram-se o Finame Rural 
PSI, Agricultura de Baixo Carbono (ABC), o Programa de Constru-
ção e Ampliação de Armazéns (PCA) e o Inovagro. Além do amplo 
portfólio, o BB possui também linhas de crédito amparadas pelo 
Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista (FEAP), dentre elas: 
FEAP Projetos, Linha Pró-Trator, Linha Pró-Implemento e Subvenção 
de Opção.

Em seu terceiro ano na feira, coope-
rativa aumentou a área do Shopping 

Rural, onde ofereceu cerca de 15 mil produtos, desde máquinas e 
implementos a insumos e calçados. Em um espaço com mais de 
4.200 m², ela reuniu vários parceiros comerciais e uma estrutura 
com toda a equipe de atendimento comercial, para que o pequeno 
e médio cooperado, principalmente, tenha acesso a condições co-
merciais que, sozinho, não conseguiria ter.

Marcando presença 
na Agrishow, o Gru-

po Farroupilha trouxe em seu estande soluções biológicas inova-
doras, visando impacto econômico e ambiental positivos. Entre as 
novidades apresentadas está o Quality, produto desenvolvido pelo 
laboratório Farroupilha. Este é o primeiro fungicida biológico regis-
trado no Brasil pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento (MAPA) para o controle do Mofo branco (Sclerotinia sclerotio-
rum), Fusarium spp. e Rhizoctonia solani.

Banco do Brasil 

Shopping Rural

Laboratório Farroupilha

Agrishow reuniu serviços e produtos voltados para o agricultor
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A marca japonesa trouxe como destaque a picape 
média Nissan Frontier. A linha tem duas opções de 

motorização de 2.5 16V turbodiesel, uma com 163 cv de potência a 
3.600 rpm e 41,09 kgfm de torque a 2.000 rpm e outra com 190 cv 
a 3.600 rpm e 45,8 kgfm a 2.000 rpm. Conta ainda com exclusivo 
câmbio automático de cinco velocidades, ou transmissão manual de 
seis marchas. Outro destaque foi o Novo Sentra, disponível em uma 
versão manual e outras duas com câmbio automático CVT. Todas as 
versões vêm com motorização 2.0 16V bicombustível com 140 cv 
de potência.

Com uma pista de testes instalada em 
uma área de 3.300 m², a marca teve como 

destaque as pick-ups  Amarok e Saveiro, veículos com forte identifi-
cação com o segmento agrícola. Durante o evento, os visitantes co-
nheceram a Amarok Highline e ainda as versões Trendline e SE com 
cabine dupla e a versão S com cabine simples. Já a Saveiro Cross 
2015 também atraiu a atenção do público, que se surpreendeu com 
o visual e o conteúdo tecnológico do veículo.

A marca trouxe suas principais novidades em 
seu estande. Durante o evento, o público pôde 

conferir toda a linha S 10, que chegou este ano a marca de 150 mil 
unidades produzidas. O modelo é lider no segmento há 18 anos no 
Brasil. Além disso, a caminhonete fez sucesso na área de test drive 
da montadora, onde os visitantes puderam pilotá-la e conhecer de 
perto todos os recursos e a tecnologia oferecida pela Chevrolet. 
Além disso, a marca trouxe outros sucessos do mercado, como o 
Onix e o luxuoso Camaro, que chamou atenção de todos que pas-
saram pela Agrishow.

A marca apresentou as novidades das linhas Cargo, Sé-
rie F e Ranger. O novo F-4000, um dos grandes lança-

mentos de 2014, e o novo Cargo 1119 com capacidade de 11 to-
neladas, além do “show-truck” Cargo T-Rex – baseado no modelo 
extrapesado – e as picapes Ranger foram os destaques do estande. 
Além da exposição e venda de veículos em condições especiais para 
os produtores rurais, ela foi a única a promover test-drive de ca-
minhões e picapes em uma pista preparada para mostrar aspectos 
como o comportamento da suspensão, o torque do motor, os ângu-
los de entrada e saída e conforto da cabine.

Nissan

Volkswagen 

Chevrolet 

Confira mais fotos da Agrishow 2014 no nosso site
www.jornaldoprodutor.com.br

Ford

Montadores apresentaram seus lançamentos
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O grande destaque foi o lança-
mento da colheitadeira MF 9895, 

marcando sua entrada na Classe VIII e rendendo o título “Novidade 
Agrishow Agricultura de Escala”, concedido pelo Prêmio Gerdau Me-
lhores da Terra. Colheitadeira axial com a maior taxa de descarga 
de grãos do mercado (150l/s), proporcionando eficiência e produti-
vidade. Outro lançamento foi o da plantadeira MF 500 Seed Pneu-
mática, mais leve, econômica e versátil. Além disso, apresentou 
trator-conceito Dyna-4, que está sendo desenvolvido para produção 
no Brasil.

A multinacional trouxe 18 lançamentos envolvendo as 
linhas de tratores, colheitadeiras, pulverizadores, im-

plementos e agricultura de precisão. No seguimento de tratores, os 
destaques ficaram para os modelos da linha leve Série A Geração II, 
Série A Fruteiro e Série A Geração II Cabinado, além da linha pesa-
da, como o trator de esteira Challenger MT775E e o modelo BH180, 
agora na versão Geração III. Além disso, trouxe a plantadeira HiTe-
ch Seed e o distribuidor de fertilizantes Challenger Spinner modelo 
RG1300.

Um dos destaques da marca foi a NB 5000, uma mo-
toniveladora de dimensões menores – apenas seis 

metros de comprimento – ideal para serviços em pequenas proprie-
dades. Outro ponto de atração da novidade da Budny é seu baixo 
consumo de combustíveis: enquanto máquinas maiores consomem, 
em média, 20 litros de óleo por hora, esta niveladora gasta apenas 
quatro litros por hora. Também foram expostos em seu estande os 
tratores BDY 10540, BDY 8540 e o BDY 9040 Cabinado, assim como 
o restante da linha agrícola da Budny, representada na região pela 
Agrifonseca, de Vargem Grande do Sul.

Massey Ferguson

Valtra

Budny

Agrishow reuniu marcas renomadas
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Multinacionais trouxeram novidades aos produtores
Trouxe nesta edição o conceito Efficient Power – ou 
Potência Eficiente –, um conjunto de soluções para 

o aumento da produtividade e eficiência energética, visando aten-
der produtores que avaliam os detalhes técnicos e financeiros de 
suas lavouras e planejam seus investimentos com foco na redução 
dos custos de produção e rentabilidade. Além disso, a multinacional 
apresentou três novos tratores da família Farmall A, além de trazer 
modelos Puma, as colheitadeiras série 230. Também apresentou o 
sistema de atendimento de campo Max Case IH e trouxe um simu-
lador virtual de colheita de cana. 

A multinacional trouxe como principal novi-
dade a Série S de colheitadeiras, nos mode-

los S540, S550, S660, S670 e S680. Todos os modelos foram pro-
jetados para ampliar a colheita, ao mesmo tempo em que consegue 
reduzir em até 17% o consumo de combustível, além de aumentar 
em até 15% a produtividade. Como opcional, elas podem receber 
a plataforma Hydraflex Draper de 30 pés, que propicia melhor de-
sempenho em topografias irregulares. Entre os destaques também 
estão a versão canavieira dos pulverizadores 4630 e 4730 e os tra-
tores utilitários cabinados da Série 5E direcionados a pequenos pro-
dutores.

Em meio a programação, a multinacional 
apresentou sua linha de máquinas volta-

das para o seu agronegócio, com foco na infraestrutura de fazen-
das, na pecuária ou no setor sucroenergético. Entre os destaques 
esteve o modelo New Holland T7.245, eleito o trator do ano durante 
a Agrishow. O prêmio contou com nove empresas participantes, 
somando 26 modelos de tratores inscritos, que foram avaliados por 
dez professores da área de mecanização agrícola, sendo sete do 
Brasil e três de fora do país. Dentro de cada categoria, os vencedo-
res, além de receberem a avaliação técnica, foram escolhidos pelo 
voto popular.

Case IH

John Deere

New Holland
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Uma empresa muito próxima de completar seus 15 anos de história não se forma da noite para o dia. Para alcançar sucesso e boa referência 
de mercado, é fundamental trabalhar com excelentes produtos e serviços, e também oferecer um trabalho sério, com uma equipe de colabo-
radores altamente qualificados.
E foi com esta receita que a Amici, revenda autorizada Massey Ferguson, fundada em 1999 por Heraldo Boldrin e Plinio Leme, galgou sua 
trajetóriade sucesso e assim continua crescendo.
A Amici estabeleceu sua primeira unidade em Araras visando atender 17 municípios da região. Após 5 anos, expandiu as ações com uma nova 

filial em São João da Boa Vista (SP), passando a atender 28 municípios dos Estados 
de São Paulo e Minas Gerais. 

Atualmente, em franca expansão, está prestes a dar um passo ainda maior 
para atender o estado mineiro, instalando-se em mais uma cidade. A Amici 
caminha para abrir sua terceira unidade, agora em Guaxupé (MG), passan-
do assim a atender mais de 50 municípios entre os dois estados.
Muito além da venda

A Amici foca seus esforços na satisfação total de seu cliente trabalhando 
sempre com peças originais e oferecendo tratores e colhei-

tadeiras com a melhor tecnologia do mercado, pro-
porcionando mais produtividade e oferecendo 

muito mais lucratividade.
Já em implementos agrícolas, a Amici 
trabalha com as marcas mais conceitua-
das do mercado.
Através de todos estes diferenciais, a 
Amici é o local ideal para você que está 
pensando em adquirir seu trator, co-
lheitadeira ou implemento, pois além 
de oferecer o melhor para você, ainda 
oferece todas as assessorias necessárias 
para que o melhor negócio seja feito.

Loja Araras: Rod. Anhanguera, Km 171 - Fone: (19) 3542-4700
Loja São João da Boa Vista: Rod. S. J. da Boa Vista/Águas da Prata, Km 226,5 - Fone: (19) 3631-0234
Loja Guaxupé - Futuras Instalações: Rua Paulo Ribeiro do Vale, 762 - Guaxupé/MG - Fone (19) 99870.7958 / (35) 97241040

INFORME PUBLICITÁRIO
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Veja mais fotos em www.jornaldoprodutor.com.br
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Banco do Brasil e Coopercitrus apresentaram linhas de crédito
voltadas para a agricultura

O Banco do Brasil em parceria 

com a Coopercitrus promoveram 

na sexta-feira, 25 de abril, o Even-

to Pré-Agrishow, na Fazenda Bis-

turi, em Vargem Grande do Sul. 

Como o próprio nome diz, a pro-

gramação teve o objetivo de tra-

zer uma prévia dos serviços que 

seriam oferecidos pelo banco du-

rante a maior feira agropecuária 

do país.

O evento reuniu produtores 

locais e contou com a presença 

do superintendente regional do 

Banco do Brasil, Videvaldo Jú-

nior, representantes da agência 

vargengrandense e integrantes 

da Coopercitrus. Também esteve 

presente o engenheiro agrônomo 

Ciro Manzoni, responsável pela 

Casa da Agricultura de Vargem 

Grande do Sul. 

Durante o encontro, os partici-

pantes conheceram as linhas de 

crédito oferecidas pelo Banco do 

Brasil, como o Finame PSI, Pro-

grama de Incentivo à Inovação 

Tecnológica na Produção Agrope-

cuária (Inovagro), Programa Agri-

cultura de Baixo Carbono (ABC), 

Programa para Construção e Am-

plicação de Armazéns (PCA), Pro-

namp Investimento e o Pronaf 

Mais Alimentos. 

Além disso, vale destacar que 

o Banco do Brasil é responsável 

por destinar o maior volume de 

recursos da história ao Plano Sa-

fra e inicia sua atuação no Progra-

ma Nacional de Habitação Rural 

(PNHR) com excelentes condições 

para construção ou reforma de 

moradia no campo. 

Logo após as apresentações, os 

convidados puderam participar de 

um café oferecido pela organiza-

ção. 

Produtores participam
de Evento Pré-Agrishow

De segunda a sábado
Café da manhã • Almoço • Jantar • A La Carte

Self Service • Lanches e Porções

De segunda a sábado
Café da manhã • Almoço • Jantar • A La Carte

Self Service • Lanches e Porções

Experimente nossa Chuleta na chapaExperimente nossa Chuleta na chapa

Aos domingos rodizio de carne com música ao vivoAos domingos rodizio de carne com música ao vivo

Rua Sargento Cassiano, 1.247 - Jd. Santa Marta - Vargem Grande do Sul - SP
(19) 3643-3086
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Rodovia SP 340 s/n Km 237
Bairro Industrial • Casa Branca • SP 19  3671-1700www.comercialgomes.comwww.comercialgomes.com
comercialgomes.cb@bol.com.brcomercialgomes.cb@bol.com.br

COMERCIAL GOMES
VEÍCULOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS

VENDAS • COMPRAS • CONSIGNAÇÃO

CG

Plantadeira PST2E 8-6 ano 2000Retro escavadeira 580h ano 91Pa Carregadeira W-20 ano 1989Calcariadeira 2500 ano 2014 Colhedeira cereais MF-32 plataforma 9-50 milho 2009Columbia Cross 2000 LTS ano 99

Amarok Highline TDI ano 2011 Hilux SRV 3.0 Automatc ano 2009 Hilux SRV 3.0 Automatic ano 2011 Hilux SRV 3.0 Mecânica ano 2002 L-200 Triton Automatic ano 2012 S-10 Executiva ano 2011

AGRO
NOTÍCIAS
Troca de pontes

A Prefeitura de Espírito San-
to do Pinhal realizou a substi-
tuição de duas pontes na zona 
rural por meio do Programa 
Pontes Metálicas do Governo 
do Estado. Esse investimento 
girou em torno de R$ 180 mil. 
Em contrapartida, o Departa-
mento de Obras construiu as 
cabeceiras para a instalação 
das pontes metálicas.

O diretor de Agricultura e 
Meio Ambiente, Tiago Cava-
lheiro Barbosa, avalia que, em 
ambos os casos, a instalação 
das pontes metálicas moder-
nizou e melhorou a segurança 
no tráfego dessas vicinais. “A 
instalação destas pontes vem 
auxiliar o constante trabalho 
do departamento visando a 
conservação das vias rurais”, 
comentou.

A Prefeitura de Espírito Santo do 
Pinhal, através do Departamento de 
Turismo, participou da Feira Interna-
cional World Travel Marketing 2014, 
realizada entre os dias 23 e 25 de 
abril, no Transamérica Expo Center, 
em São Paulo.

O estande cedido pela Secretaria 
de Turismo do Estado de São Paulo 
foi uma oportunidade para o Depar-
tamento de Turismo apresentar ao 
público as empresas da cidade que 
aceitaram a proposta de participar 
do evento, de forma gratuita, junto 
ao órgão. Além disso, o evento pro-
porcionou que fossem feitos contatos 
com quase todas as governanças em 
turismo envolvidas nos projetos do 
Governo do Estado, bem como outras 
associações independentes que com 
sucesso viabilizam o turismo regional.

Durante o evento, a Prefeitura de 
Espírito Santo do Pinhal lançou oficial-
mente o roteiro “Do Genoma à Xíca-
ra”. A Coopinhal esteve junto ao es-
tande Café com Leite, servindo seus 
melhores cafés a todos os visitantes 
e aproveitando a oportunidade para 

distribuir o material de divulgação dis-
ponibilizado pelo Departamento de 
Turismo. A ação atraiu olhares regio-
nais, nacionais e internacionais, devi-
do a qualidade não só do café, mas 
também do kit desenvolvido especial-
mente para a feira para o lançamento 
do City-tour “Do Genoma à Xícara”, 
onde um sachê de café fazia parte do 

brinde. 
A Feira Internacional World Travel 

Marketing 2014 contabilizou um fluxo 
acima de 17 mil visitantes e envolveu 
cerca de 60 países, apresentando 
todo o trade turístico necessário para 
viabilizar o fluxo nacional e internacio-
nal de viagens.

Departamento de Turismo e Coopinhal divulgaram proposta
durante feira internacional

Espírito Santo do Pinhal lança roteiro
turístico “Do Genoma à Xícara”

Departamento de Turismo apresentou roteiro turístico para visitantes da feira
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Está tudo pronto para a 3ª 
Expoforest 2014 - Feira Flores-
tal Brasileira, programada para 
ocorrer entre 21 a 23 de maio, 
em Mogi Guaçu. O evento tem 
como foco a produção de ma-
deira, que vai da implantação, 
passando pela colheita, até o 
transporte, a exposição reu-
nirá as novas tecnologias, que 
contribuem para a melhoria 
da competitividade no setor. O 
objetivo é apresentar aos visi-
tantes as melhores opções tec-
nológicas existentes para a pro-
dução de madeira.

A feira acontecerá em uma 
área de 130 hectares de flores-
ta plantada de eucalipto clonal 
com 6,5 anos de idade. O es-
paço, pertencente à Internatio-
nal Paper do Brasil e tem fácil 
acesso a aeroportos e rodovias. 
Durante sua programação, o 
público poderá conhecer os 

principais players do segmento 
de florestas plantadas para as 
áreas de viveiro, silvicultura, 
biomassa, colheita e transporte 
de madeira e demais tecnolo-
gias de apoio à produção. 

Considerada o maior evento 
de negócios e lançamentos do 
setor florestal brasileiro, a Ex-
poforest é uma feira florestal 

estática/dinâmica focada em 
máquinas, equipamentos, insu-
mos e tecnologia voltada para 
a produção de madeira de flo-
restas plantadas. Sendo um 
excelente local para negócios e 
lançamentos de novos produ-
tos, pois o público visitante é 
altamente especializado. Uma 
das características principais da 

exposição é que ela ocorre no 
meio de uma plantação de eu-
calipto. Assim, os visitantes po-
dem ver “in loco” as operações 
ocorrendo de acordo com a prá-
tica real das operações.

Tendo em vista a concreti-
zação da edição realizada em 
2011, no que tange a sua or-
ganização e internacionalidade, 
a Expoforest foi aceita como 
membro aspirante da Forestry 
Demo Fairs (FDF), rede inter-
nacional de feiras dinâmicas 
que garantem uma elevada se-
gurança e níveis de qualidade 
para visitantes e expositores. 
Participam da FDF a ELMIA (Su-
écia), KWF Tagung (Alemanha), 
Eko-las (Polônia) e a Euroforest 
(França). A parceria consolida 
a exposição no roll das grandes 
feiras mundiais do setor flores-
tal.

Tecnologia empregada na produção de madeira será apresentada
em uma área da International Paper do Brasil

Mogi Guaçu sedia a 3ª Expoforest 2014 



20Pág.

Durante a abertura da 21ª 
Agrishow, em Ribeirão Preto, 
o governador Geraldo Alckmin 
esteve em visita ao estande da 
Secretaria de Agricultura e Abas-
tecimento. Ao lado da secretária 
de Agricultura e Abastecimento, 
Mônika Bergamaschi, e do co-
ordenador da Defesa Agrope-
cuária, Heinz Otto Hellwig, eles 
realizaram o ato simbólico de va-
cinar uma bezerra como marco 
da campanha de vacinação con-
tra a febre aftosa no Estado de 
São Paulo.

A primeira etapa da vacinação 
será realizada durante todo o 
mês de maio, quando o produtor 
deve vacinar todos os bovídeos, 
ou seja, bovinos e bubalinos com 
até 24 meses de idade. São Paulo 
tem uma população de bovinos e 
bubalinos na faixa etária de até 
dois anos estimada em 4,2 mi-
lhões de cabeças. O rebanho to-

tal paulista é de 10,36 milhões 
de cabeças. São Paulo não regis-
tra focos da aftosa há 18 anos.

A vacinação
O criador deve observar al-

guns cuidados para garantir uma 
boa vacinação:

- Adquirir vacina somente em 
estabelecimentos cadastrados 
pela Coordenadoria de Defesa 
Agropecuária. A legislação proí-
be a o uso de vacinas contra a 
febre aftosa adquiridas em eta-
pas de vacinações anteriores.

- A vacina deve ser mantida 
entre 2 e 8 graus centígrados, 
tanto no transporte como no ar-
mazenamento. Para isso deve 
ser usada uma caixa de isopor, 
com no mínimo dois terços de 
seu volume em gelo. A vacina 
nunca deve ser congelada.

- Escolher o horário mais fres-
co do dia para realizar a vacina-
ção.

- Vacinar de preferência no 
terço médio do pescoço (tábua 
do pescoço). Independente da 
idade, a dose é de 5 ml de va-
cina. A vacinação é obrigatória 
para todos os bovinos e bubali-
nos com até 24 meses.

- Usar seringas e agulhas hi-
gienizadas - sem o uso de pro-
dutos químicos (nem álcool, nem 
cloro).

- Substituir a agulha com fre-
quência, para evitar infecções.

- Manter os frascos da vacina 
resfriados durante a operação.

- Classificar os animais por 
idade (era) e sexo, para evitar 
acidentes durante a vacinação.

- A vacinação deve ser realiza-
da até o dia 31 de maio. O cria-
dor tem até o dia 7 de junho para 
comunicar a vacinação ao órgão 

oficial de Defesa Agropecuária. É 
preciso ainda, declarar todos os 
animais de outras espécies exis-
tentes na propriedade, tais como 
equídeos (equinos, asininos e 
muares), suideos (suínos, javalis 
e javaporco), ovinos, caprinos, 
aves (granjas de aves domésti-
cas, criatórios de avestruzes).

Penalidades
A vacinação contra a febre af-

tosa é obrigatória. O criador que 
não vacinar ou não comunicar a 
vacinação à Defesa Agropecuária 
sofrerá as seguintes penalida-
des: 5 Ufesps, ou seja R$ 100,70 
por cabeça por deixar de vacinar, 
e 3 Ufesps, ou seja R$ 60,42 por 
cabeça por deixar de comuni-
car a vacinação. O valor de cada 
Unidade Fiscal do Estado de São 
Paulo (Ufesp) é R$ 20,14.

Criadores do Estado de São Paulo deverão imunizar bovinos e bubalinos com até 24 meses

Começa a vacinação contra a febre aftosa
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Técnica é voltada para prevenção, diagnóstico e tratamento de problemas de articulações,
músculos, tendões, nervos e outras estruturas do corpo

Procurando garantir uma me-
lhor qualidade de vida aos seus 
cooperados, a Cooperativa dos 
Bataticultores da Região de Var-
gem Grande do Sul (Cooperba-
tata) está oferecendo o aten-
dimento de Quiropraxia, uma 
técnica voltada para prevenção, 
diagnóstico e tratamento de do-
res e demais alterações do siste-
ma neuro-musculo-esquelético, 
ou seja, ao tratamento de pro-
blemas de articulações, mús-
culos, tendões, nervos e outras 
estruturas do corpo.

O tratamento é oferecido pela 
dra. Nayther Dayana Zerbini, 
graduada em Quiropraxia pela 
Universidade Anhembi Morum-
bi (UAM) associada ao Western 

States Chiroprac-
tic College, nos 
EUA. Ela possui 
iniciação em Espe-
cialização em Fi-
siologia do Esporte 
pela Universida-
de Federal de São 
Paulo (UNIFESP), 
sendo responsá-
vel pela empresa 
Zerbini Chiroprac-
tic & Orthopedic 
Pro Line. Junto à 
Cooperbatata, a 

quiropraxista atua na nas áreas 
clínica e acessória, além de ser 
responsável por ministrar pales-
tras e orientações sobre a pre-
venção de doenças do trabalho.

Benefícios para o corpo
Muita gente acredita que a 

Quiropraxia trata somente a 
coluna ou a dor nas costas e, 
consequentemente, acaba se 
abstendo dos verdadeiros bene-
fícios que oferece. No entanto, 
ela vai bem mais além, sendo 
indicada para o tratamento de 
hérnia de disco, má postura, 
escoliose, torcicolo, cólica in-
fantil e menstrual, TPM, dores 
de cabeça, disfunção têmporo-
-mandibular, dores (lombares, 

toráxicas, cervicalgia, ciáticas, 
nas pernas, nos ombros, coto-
velos e mãos, quadril, joelhos e 
tornozelos), inflamação de ten-
dões e ligamentos, bursite e até 
mesmo stress. 

No entanto, a Quiropraxia 
pode não só cuidar de todos es-
ses problemas assim como tam-
bém evitar que eles ocorram, 
uma vez que revitaliza a ener-
gia, melhora o empenho profis-
sional e esportivo, assim como 
aumenta a resistência física e 
imunológica do paciente, evi-
tando o surgimento de doenças 
e, consequentemente, o uso de 
medicamentos. 

A prática da Quiropraxia não 
utiliza medicamentos ou cirurgia 
– quando um paciente necessi-
ta destas intervenções são en-
caminhados ao médico –, mas 
sim métodos naturais ou abor-
dagens não invasivas, incluindo 
tratamentos manuais, procedi-
mentos específicos, programas 
de exercícios, aconselhamento 
nutricionais, órteses, modifica-
ção de estilo de vida e outros 
tipos de educação ao paciente.

Formação profissional
Fundada nos EUA em 1895, 

a Quiropraxia está estabeleci-
da em mais de 70 países atual-
mente. Cada uma destas nações 
possui sua associação nacional 
de quiropraxia, as quais estão 
integradas à Federação Mundial 
de Quiropraxia, sediada em To-
ronto, no Canadá, e que mantém 
relações oficias com a Organiza-
ção Mundial de Saúde (OMS).

O quiropraxista tem a res-
ponsabilidade de diagnosticar e 
prescrever tratamentos. Dian-
te disso é necessário que tenha 
uma rigorosa formação. Para 
isso, a formação nesta área con-
siste em um curso de nível supe-
rior com cinco anos de duração, 
com extenso ensino de matérias 
básicas das ciências biomédicas, 
as quais são específicas para a 
Quiropraxia e a técnica de exa-
mes, diagnósticos e tratamen-
tos. Além disso, em seu último 
ano de estudo, o aluno atua em 
uma clínica universitária, tratan-
do pacientes sob supervisão.

Hoje, no Brasil, existem duas 
universidade com graduação em 
Quiropraxia associadas a facul-
dades norte-americanas e cerca 
de 2 mil profissionais atuando 
na área.

Cooperbatata oferece atendimento em Quiropraxia
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Está a todo vapor os prepa-
rativos para a Festa da Batata 
2014. Realizado no Recinto de 
Exposições “Christiano Dutra 
do Nascimento”, o evento será 
entre os dias 22 a 27 de julho e 
terá shows, rodeio e provas de 
montaria. 

Para esta edição, a Festa da 
Batata terá sua abertura com a 
noite gospel na terça-feira, 22, 
onde se apresentará o padre 
Agnaldo José e ainda a banda 
Oficina G3. Na quarta-feira, 23, 
se apresentará o cantor Psirico, 
com seu sucesso “Lepo Lepo”. 
Na quinta-feira, 24, é a vez da 
dupla Humberto e Ronaldo ani-
mar o evento. Na sexta-feira, 
25, se apresentará o cantor 
Gusttavo Lima e no sábado, 26, 
a dupla Guilherme e Santiago. 
Além destes, ainda há outras 
atrações que a Comissão Orga-

nizadora anunciará em breve.
Os camarotes para a festa 

têm capacidade para 10 pesso-
as e estão sendo vendidos pelo 
valor de R$ 3.200,00. O ponto 
de venda oficial é no mesmo 
local do ano passado, no escri-
tório montado junto ao antigo 

Hotel Municipal, no cruzamento 
da rua Santana com a Praça da 
Matriz.

O evento
A Prefeitura e a Comissão Organi-

zadora reestruturaram a Festa da Ba-
tata. A festividade ganhou mais dias 
e também mais atrações. Além dos 
shows com artistas consagrados do 

cenário sertanejo, o evento tem seu 
primeiro dia voltado para o público 
gospel. A programação ganhou ainda 
uma praça de alimentação maior e 
com mais variedades, onde é projeta-
do outro palco para apresentações de 
bandas ao final da noite. 

A Festa da Batata traz rodeio em 
touro, sendo que ano passado reu-
niu, pela primeira vez em sua história, 
competidores de nível nacional e in-
ternacional. Além disso, a programa-
ção conta com rodeio em carneiros 
e provas de montaria como Bulldog, 
Três Tambores e Team Penning.

A Festa da Batata também con-
tou com arquibancadas cobertas para 
o público, área vip e camarotes com 
boate ao final de cada show. O even-
to ainda teve parque de diversões e 
vários estandes de expositores. Jun-
tamente com a festividade, a Coope-
rativa dos Bataticultores da Região de 
Vargem Grande do Sul (Cooperbata-
ta) realiza a sua tradicional Fair, uma 
feira voltada para o agronegócio e que 
movimenta um grande capital duran-
te sua programação.

Festa da Batata 2014 traz rodeio e provas de montaria

Evento já tem confirmado Psirico, Humberto e Ronaldo, Gusttavo Lima, além de Guilherme e Santiago. 
Noite gospel trará shows de padre Agnaldo José e da banda Oficina G3

Vargem Grande do Sul se prepara
para a Festa da Batata 2014


