
1Pág.www.jornaldoprodutor.com.br

Vargem Grande do Sul e Região  -   Maio de 2015
Ano VI  -  Nº 69  -  Distribuição Gratuita

Nesta Edição

Páginas 06, 07, 09, 11, 12 e 13

SENAR promove curso
de uso de condimentos

na Gastronomia

Secretário de Agricultura 
visita Espírito Santo

do Pinhal

22ª Edição da Hortitec 
acontece em junho

Baixe um leitor de
QR Code, use a câmera

para acessar o nosso site.

Página 18Página 03 Página 17

Jornal do Produtor

Agrishow 2015,
o espetáculo do agronegócio

Feira reuniu expositores de vários segmentos, atraindo visitantes e investidores de vários países



2Pág.www.jornaldoprodutor.com.br

O prefeito de Casa Branca, 
Ildebrando Zoldan, e o diretor 
de Agricultura e Meio Ambiente, 
João Cossulin, visitaram na 
sexta-feira, dia 10 de abril, o 
ex-ministro da Agricultura e 
atual deputado federal Nelson 
Marquezelli, em Pirassununga. 
Idealizador de grandes projetos 
e emendas parlamentares para 
o setor agropecuário da região, 
o parlamentar recebeu as 
autoridades casabranquenses 
para uma reunião em seu 
gabinete. O objetivo do encontro 
foi estreitar o relacionamento 
político e viabilizar pedidos 
parlamentares para a área da 
agricultura do município, além 
de obras de infraestrutura. 
Durante o encontro, Cossulin 
conversou com o deputado a 
respeito do prazo de entrega 
do Cadastro Ambiental Rural 
(CAR) um registro obrigatório 
que tem por finalidade integrar 
as informações ambientais 
referentes à situação das Áreas 
de Preservação Permanente 
(APP). O diretor também 
destacou a dedicação de 
Marquezelli pelo agronegócio, 
pois sempre esteve na luta 
pela melhoria das condições da 
agricultura nacional, integrada 
em seu conjunto por homens 
calejados com o trabalho 

no campo e sabedores das 
condições adversas com que as 
autoridades sempre trataram o 
setor. 
Já Zoldan solicitou a intervenção 
do parlamentar junto ao Fundo 
Nacional de Desenvolvimento 
da Educação (FNDE), para a 
autorização de abertura de 
licitação na contratação de uma 
empresa construtora para dar 

continuidade a construção de 

uma Creche Pro-Infância, na 

Chácara Boa Vista. 

Ao final da reunião, Marquezelli 

revelou seu carinho por Casa 

Branca e destacou que irá 

analisar com especial atenção 

às reivindicações da Prefeitura.

O governador do Estado de 
São Paulo, Geraldo Alckmin, 
e o Secretário de Agricultu-
ra e Abastecimento, Arnaldo 
Jardim, assinaram protocolo 
de intenções com o presiden-
te da Associação Brasileira dos 
Criadores de Zebu (ABCZ), 
Luiz Claudio Paranhos, para o 
fomento da pesquisa do zebu 
em São Paulo. A cooperação 
técnica entre ABCZ e a Secre-
taria, que se dará por meio do 
Instituto de Zootecnia (IZ), da 
Agência Paulista de Tecnolo-
gia de Agronegócio (APTA), é 
considerada histórica e foi as-
sinada, durante o evento de 
inauguração do Centro de Re-
ferência da Pecuária Brasileira 
– Zebu (CRPB-Z), em Uberaba, 
em Minas Gerais.

O protocolo prevê a elabo-
ração de um Plano de Trabalho 
entre IZ e ABCZ para desen-
volver ações conjuntas e di-
vulgar as pesquisas atualmen-
te produzidas pelo Instituto 
paulista, ratificando-o como o 
maior Centro de Excelência em 
pesquisa de bovino de corte no 
País. O termo foi assinado na 
81ª Expo Zebu, considerada a 
maior exposição pecuária do 
Brasil.

De acordo com o termo de 
compromisso assinado, a ABCZ 
tem o interesse em somar es-
forços para estabelecer ações 
conjuntas para fortalecer as 
raças zebuínas com tecnolo-
gias modernas e sustentáveis. 
Além de promover a difusão de 
tecnologias geradas no IZ, fo-
mentar a escrituração e o re-
gistro genealógico de animais 
das raças zebuínas do Centro 
de Pesquisa do IZ, fornecer 
informações zootécnicas para 
estimativa do impacto de Li-
nhagem IZ de animais de raça 
Nelore no rebanho.

A diretora do Instituto de 
Zootecnia, pesquisadora Re-
nata Helena Branco Arnandes, 
ressaltou que a assinatura do 
protocolo propiciará um au-
mento na difusão das tecnolo-
gias geradas pelo Centro Avan-
çado de Pesquisa em Bovinos 
de Corte, também será possí-
vel avaliar com precisão a con-
tribuição do programa de sele-
ção para peso ao sobreano do 
IZ para a pecuária Nacional. Há 
110 anos atuando no desenvol-
vimento de tecnologias e servi-
ços à disposição do Agronegó-
cio Paulista e Nacional, o IZ é 
hoje em dia o maior fornecedor 
de material genético – sêmen e 
embriões – para a reprodução 
da raça Nelore no Brasil. Até a 
data atual foram comercializa-
das mais de 1.300.000 doses 
de sêmen.
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SENAR promove curso de uso de condimentos
na Gastronomia

Capacitação contou com a participação de 17 alunos e teve o apoio da Prefeitura
O Sindicato Rural de Casa 
Branca e o Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural (SENAR) 
promoveram um curso nos dias 
30 e 31 de março sobre o Uso de 
Condimentos na Gastronomia. 
A capacitação contou com a 
participação de 17 alunos e teve 
o apoio da Prefeitura, através 
da Promoção Social, a qual 
disponibilizou toda a estrutura 
para a realização das aulas. 
“A Prefeitura nos disponibilizou 
uma excelente estrutura aqui 
na cozinha piloto do Centro 
Comunitário”, disse Luiz Mapelli, 
professor do SENAR. 
O professor Mapelli destacou 
que o objetivo desta iniciativa 
é o uso de condimentos que 
muitas vezes estão na horta 
de casa e que realçam sabores 
diferentes e interessantes nos 
alimentos. O curso teve carga 
horária de 16 horas e todos 
os participantes receberam 
certificados de conclusão. 
Adriano Hilário Oliveira 
preparava juntamente com seus 
colegas um frango desossado 
recheado com farofa temperada. 
E o segredo dos condimentos foi 

mantido, através de um aroma 
magnífico e bem temperado. 

“Achei o curso muito bom, bem 
explicativo e interessante”, 

disse.
Já David César Augusto 
participou do curso e destacou 
que pretende se especializar 
na gastronomia. “Fiz inscrições 
para programas gastronômicos 
de TVs e pretendo me 
especializar cada vez mais”, 
comentou.

O SENAR
O Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural abre 
oportunidades para homens e 
mulheres que desejam ampliar 
seus conhecimentos para 
impulsionar a produtividade, 
com preservação ambiental, 
melhorar a renda e a qualidade 
de vida no campo.
Atende, gratuitamente, um 
milhão de brasileiros do meio 
rural, todos os anos, contribuindo 
para sua profissionalização, 
sua integração na sociedade, 
melhoria da sua qualidade de 
vida e para o pleno exercício 
da cidadania. O SENAR é a 
escola que tira a tecnologia das 
prateleiras e leva ao campo, 
onde há necessidade, e aplica as 
pesquisas, onde há demanda.
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A Prefeitura de Divinolândia 
vem mantendo um permanen-
te serviço de assistência e ma-
nutenção das estradas rurais. 
Recentemente, as máquinas 
e caminhões estiveram tra-
balhando na estrada do bair-
ro Ribeirão do Santo Antônio, 
realizando reparos em trechos 
críticos, fazendo o alargamen-
to, patrolamento e o cascalha-
mento em certos pontos ne-
cessários.

“A manutenção das estradas 
é de extrema importância, tre-
chos ruins acabam por causar 
danos nos veículos e às vezes 
impossibilitando a passagem 
de veículos. Por isso a Prefeitu-
ra vem sempre dando atenção 
às estradas e mantendo-as em 
boas condições, fazendo assim 
com que a população tenha 
boa acessibilidade para loco-
moção dos bairros rurais até o 
centro da cidade”, comentou o 
vice-prefeito Miguel Araújo.

Manutenção de vicinais em 
Divinolândia

Confira as atrações da 42ª EAPIC
Henrique e Juliano foram os mais votados e estarão na festa deste ano. Jorge e 

Mateus ficaram em segundo lugar e também foram contratados

Já está tudo programado 
para a 42ª EAPIC (Exposição 
Agropecuária, Industrial e 
Comercial de São João da Boa 
Vista). O evento será entre os 
dias 8 a 19 de julho, no Recinto 
de Exposições José Ruy de Lima 
Azevedo, em São João da Boa 
Vista.
Os shows foram escolhidos 
com base na enquete 
tradicionalmente realizada no 
começo do ano. Desta vez, dos 
cinco mais votados pelo público, 
a organização conseguiu 
contratar quatro atrações.

Henrique e Juliano foram os mais 
votados e estarão na festa deste 
ano. Jorge e Mateus ficaram em 
segundo lugar e também foram 
contratados. Cristiano Araújo 
ficou em terceiro na opinião 
do público e estará na 42ª 
EAPIC, assim como Fernando 
e Sorocaba, que ficaram em 
quinto na preferência, e farão 
parte da grade de shows 2015.
Luan Santana, o quarto mais 
votado, em razão de falta 
de data não foi possível sua 
contratação. Além dos quatro 
shows acima, completam a lista 

a dupla Humberto e Ronaldo e 
o samba da Turma do Pagode, 
uma das atrações mais pedidas 
este ano.
Nos domingos acontecerão 
as exposições agropecuárias, 
comerciais, parque de diversão 
e praça de alimentação. Não 
haverá shows. Mais informações 
podem ser obtidas no site da 
exposição acessando www.
eapic.com.br.

Dia 8 –  Henrique e Juliano
 (véspera de feriado)
Dia 10 – Jorge e Mateus
Dia 11 – Turma do Pagode
Dia 16 – Humberto e Ronaldo
Dia 17 – Cristiano Araújo
Dia 18 – Fernando e Sorocaba

Grade completa
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Agronomia realiza levantamento de solo de 
Fazenda Escola

Durante atividade, estudantes aprenderam a fazer um levantamento visando a elaboração de mapas, bem 
como definir o manejo e aplicação mais adequada para cada ambiente

Em São João da Boa 
Vista, os alunos do 
curso de Engenharia 
Agronômica da 
UNIFEOB usufruem 
das instalações da 
Fazenda Escola para 
realizar atividades 
práticas. O professor 
e pesquisador Marcus 
Sato, pós-graduando 
da ESALQ/USP lecionou 
duas aulas teóricas 
sobre sensoriamento 
remoto aplicado ao 
levantamento de solos, 
além de uma aula 
prática para mostrar 
a coleta de solos em 
uma topossequência e 
análise da paisagem.
Dentro da disciplina 
ministrada pelo 
professor da UNIFEOB, 
Paulo Lazzarini, o 
especialista convidado 
mostrou na disciplina 
de Uso e Conservação 
do Solo, a importância, 
para os futuros engenheiros 

agrônomos em aprender a 
fazer um levantamento de 

solos visando a elaboração 
de mapas, bem como definir 

o manejo e aplicação 
mais adequada para 
cada ambiente.
“É importante que 
nossos alunos 
tenham contato com 
ferramentas modernas 
do sensoriamento 
remoto para fins de 
levantamento de solos 
no intuito de definir a 
melhor estratégia para 
o uso e conservação 
dos solos”, destacou 
Paulo.
Como parte da avaliação 
da disciplina, a turma 
do quinto módulo 
fará um mapeamento 
de solos da Fazenda 
Escola da UNIFEOB, 
com isso, além dos 
alunos praticarem 
esse exercício e 
d e s e n v o l v e r e m 
essa competência, 
contribuirão na tomada 
de decisões da Fazenda 
na alocação de culturas 

e elaboração de experimentos.

Universitários durante as atividades na Fazenda Escola
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Agrishow 2015, o espetáculo do agronegócio
Feira reuniu expositores de vários segmentos, atraindo visitantes e investidores de vários países

Cerca de 800 marcas 
estiveram representadas 
durante a Agrishow 2015, 
a 22ª Feira Internacional 
de Tecnologia Agrícola em 
Ação, que ocorreu entre 
os dias 27 de abril a 1º 
de maio no Polo Regional 
de Desenvolvimento 
Tecnológico dos 
Agronegócios do Centro-
Leste/Centro de Cana, em 
Ribeirão Preto. 
Com uma área de 440 
mil metros quadrados, a 
feira é considerada um 
dos maiores eventos de 
agronegócio do país. “A 
Agrishow é o termômetro 
da agricultura brasileira. A 
temperatura é essa que se 
vê aqui. Se estivesse fria 
não estaria desse jeito”, 
afirma o diretor da feira, 
José Danghesi, otimista com 
o retorno quase integral 
das mesmas expositoras de 
2014 ao parque tecnológico 
às margens da Rodovia 
Antônio Duarte Nogueira.

R$ 1,9 bilhão em vendas
As instituições realizadoras 
da Agrishow anunciaram 
que a edição de 2015 
terminou com uma queda de 
30% no volume de negócios 
em relação a 2014. A prévia 
é de que, durante os cinco 
dias do evento, as empresas 
acordaram ao todo R$ 1,9 
bilhão em vendas, contra 
R$ 2,7 bilhões registrados 
na feira do ano passado.
Acompanhado de críticas 
à demora em anunciar o 
Plano Safra 2015/2016, 
o anúncio “dramático”, 
como foi classificado pelo 
presidente de honra, 
Maurílio Biagi Filho, é o 
primeiro balanço negativo 
da Agrishow nos 22 anos 
de sua realização. Antes 

do início, a expectativa era 
de que, diante do número 
quase semelhante de 
expositores e da previsão 
inicial de 160 mil pessoas, 
os negócios aos menos se 
igualassem aos de 2014.
Os organizadores 
atribuíram a queda nos 
números à incerteza entre 
os compradores, diante da 
demora no anúncio do Plano 
Safra 2015/2016 e também 
à alta taxa de juros. O saldo 
estimado para este ano é 
o menor desde 2012. “Pela 
primeira vez em 22 edições, 
a Agrishow, que é a maior 
feira de agronegócios da 
América Latina, estima 
queda no volume em 
relação ao ano anterior. De 
acordo com as entidades 
realizadoras, a alta dos 
juros e a incerteza política 
e econômica que ocorre 
no nosso país foram as 
principais responsáveis pela 
grande queda na realização 
de negócios”, afirmou Fábio 
Meirelles, presidente da 
feira.
De acordo com ele, a 
esperança é que o anúncio do 
Plano Safra pelo Ministério 
da Agricultura corrija erros 
cometidos pelo governo que 
afetam cadeia produtiva. “O 
Brasil vive hoje uma crise 
de confiança generalizada 
e sentida também pelo 
produtor rural. Ele fica com 
o risco de poder fazer uma 
aplicabilidade, porque o 
governo não assumiu ainda 
a responsabilidade de fazer 
uma política adequada para 
a agropecuária. O Plano 
Safra talvez possa corrigir 
para que amanhã não haja 
risco até de abastecimento 
de nossa sociedade”, 
declarou.
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Governo anuncia investimentos na agricultura
Programas Pró-Trator e Pró-Implemento receberam novos recursos financeiros e tiveram prazo de 

financiamento aumentado

O governador Geraldo 
Alckmin anunciou 
novos investimentos na 
agricultura paulista durante 
a abertura da Agrishow. 
Entre as novidades, serão 
liberados R$ 85 milhões 
para novos financiamentos 
do Programa Pró-Trator, 
totalizando, desde seu início 
em 2009, o montante de R$ 
585 milhões. Além disso, o 
prazo de financiamento será 
aumentado para até oito 
anos, possibilitando ainda 
a aquisição de um segundo 
trator ao produtor que, 
tendo comprado um trator 
pelo programa, já esteja 
com seu financiamento 
liquidado.
Já para o Programa 
Pró-Implemento serão 
disponibilizados mais R$ 
35 milhões, totalizando, 
desde o início do programa 
em 2012, o montante de 
R$ 135 milhões. O prazo 
de financiamento também 
será aumentado para 
até oito anos e o teto de 
financiamento subirá para 
R$ 200 mil por beneficiário. 
Mais R$ 25 milhões 
serão destinados para a 
subvenção do prêmio de 
seguro rural, totalizando, 
desde 2003, o montante de 
R$ 164 milhões.

Outras ações
Durante a feira, Alckmin 
fez a entrega de oito 
tratores e implementos 
aos produtores rurais, bem 
como o anúncio do alcance 
da marca de 5 mil máquinas 
financiadas pelo Programa 
Pró-Trator. Em relação ao 
Programa Microbacias II, 

ele entregou três caminhões 
para projetos desenvolvidos 
em Serra Azul, Guatapará 
e São Simão. Além disso, 
o governador assinou um 
termo de autorização para 
repasse de subvenções a 
associações.
Ainda foi formalizado um 
termo de autorização para 
Assinatura de Convênio 
entre a Secretaria da 
Agricultura, Inpev e 
Cetesb para erradicação de 
agrotóxicos obsoletos, além 
do lançamento da primeira 
etapa da Campanha de 
Vacinação contra Febre 
Aftosa e de novas cultivares 
de algodão, milho, milho 
pipoca e sorgo. 

Secretaria
Durante a Agrishow, o 
gabinete do secretário 
de Agricultura e 
Abastecimento do Estado 
de São Paulo, Arnaldo 
Jardim, foi transferido 
para sede do evento. 
Estiveram representadas 
as Coordenadorias de 
Assistência Técnica 
Integral (CATI), de Defesa 
Agropecuária (CDA), de 
Desenvolvimento dos 
Agronegócios (Codeagro) 
e a Agência Paulista de 
Tecnologia dos Agronegócios 
(Apta), que congrega os 
Institutos Agronômico 
(IAC), Biológico (IB), de 
Economia Agrícola (IEA), 
de Tecnologia de Alimentos 
(Ital), de Pesca (IP) e de 
Zootecnia (IZ), além dos 
polos regionais e do Fundo 
de Expansão do Agronegócio 
Paulista (Feap).
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Tecnologia é ponto forte da feira

Case IH - A marca trouxe sua mais nova linha de plantadeiras com tanque central de sementes, a Easy Riser, com seis 
opções: 11, 13, 15, 17, 19 e 24 linhas. Focada em alto rendimento operacional, ou seja, plantio com menor número de 
paradas para reabastecimento, o equipamento possui um sistema exclusivo de reservatórios com capacidade aproximada de 
até 2,1 toneladas para sementes e 6 toneladas para adubo. Os tanques de armazenagem suportam um big-bag completo de 
sementes por tanque, o que potencializa a logística e o planejamento da safra.

Valtra - Apresentou a BE1035, primeira colhedora de cana da marca, de alta performance, mas econômica, pois foi desenvolvida 
com um motor ajustado para ter baixo consumo de combustível, baixa emissão de poluentes e, ainda, maior vida útil. Além 
disso, possui um pacote de soluções que combina uma cabine confortável, pensada de forma ergonômica para o operador, 
com um sistema eletrônico desenvolvido realmente para facilitar o trabalho no campo. A colhedora tem um novo sistema de 
telemetria que permite seu monitoramento em tempo real, quer seja da fábrica, da concessionária Valtra ou até mesmo do 
cliente.

Massey Ferguson - Lançou a MF 9695 Trident, nova colheitadeira classe 6, que é equipada com um motor seis cilindros 
turbo intercooler de 8.4 litros, posicionado lateralmente à máquina e alinhado com o rotor, capaz de entregar até 380 cv em 
reserva. Com todo esse conjunto, em condições ideais de uso, a MF 9695 reduz em até 30% o consumo de combustível se 
comparado ao modelo anterior. Esta edição da Agrishow foi marcada a chegada de mais um produto inovador, que promove a 
renovação de todo o portfólio de colheitadeiras axiais – classe 6, 7 e 8 –, disponibilizando, assim máquinas modernas e muito 
mais econômicas.
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Marcas apresentaram lançamentos durante evento

Stihl - Trouxe alguns de seus últimos lançamentos, como as 
roçadeiras FS 300, FS 350 e FS 380 e produtos com a tecnologia 
M-Tronic, como a roçadeira FS 460 C-M. As roçadeiras FS 300, FS 
350 e FS 380 são ideais para quem deseja realizar os serviços de 
jardinagem com alta performance. Produtos que unem potência, 
tecnologia e conforto para garantir grande produtividade no 
trabalho. A tecnologia M-Tronic, presente na roçadeira FS 460 
C-M, realiza automaticamente a mistura de ar e combustível nas 
quantidades exatas para garantir o melhor desempenho e ainda 
dispensa o ajuste manual do carburador.

New Holland - Lançou a sua nova colheitadeira CR8090, com fabricação nacional. O modelo completa a oferta da classe 5 a 
classe 8 e chega com atributos que a diferem das outras colheitadeiras do mercado. Além do duplo rotor, exclusivo da linha 
CR, ela traz também um tanque graneleiro de 14.500 litros, tubo de descarga de 8,6 mts e velocidade de descarga de 142 
litros por segundo, motor FPT Cursor 13 de 489 hp, podendo alcançar até 550 hp de potência máxima, solução completa de 
agricultura de precisão e piloto automático, e o exclusivo sistema Opti Spreader, que distribui a palha perfeitamente para até 
45 pés. 

John Deere - A cultura da cana-de-açúcar é o foco dos principais lançamentos da marca com as colhedoras CH570 e CH670. 
O Econoflow, novo sistema de alimentação, limpeza e hidráulico, reduz o consumo de combustível em até 8%, melhora ainda 
mais a limpeza da cana colhida, além de aumentar a produtividade operacional, representando menos emissão de carbono e 
colaborando na redução dos impactos ambientais. Também se destacaram as colheitadeiras da Série S – com o lançamento 
de mais um modelo, a S690 – e os tratores como o 6205J e toda a Série 5E de utilitários, além dos modelos com foco na 
agricultura familiar.
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Montadoras marcaram presença na Agrishow 2015

Nissan - Com um estande de 1.200 m², a marca apresentou como destaque a picape Frontier. A robustez do veículo está 
associada ao conforto e tecnologia. A linha oferece acabamentos com equipamentos que garantem comodidade, segurança 
e prazer na condução. Produzida no Brasil, a Frontier carrega todo o conhecimento de oito décadas de experiência da Nissan 
na fabricação de picapes e veículos fora de estrada. Mais de 100 mil unidades comercializadas desde o início da produção.

Volkswagen - Nesta edição, a marca exibiu toda a linha 2015 da picape Amarok, incluindo a série especial Dark Label. Foram 
expostas as versões Highline, Trendline, SE, S – sua opção de trabalho, em carrocerias de cabine simples e dupla – e a Dark 
Label. A Volkswagen também contou com uma pista off-road com cerca de 3.300 m², na qual puderam ser testados todos os 
recursos de tecnologia da Amarok Highline – como controle de partida em rampa (HSA) e controle de descida (HDC), entre 
outros. 

Toyota - Trouxe como destaque a Hilux Limited Edition, que conta com motor 3.0 16V turbo e transmissão automática de 
cinco velocidades e itens personalizados como capa de para choque, com rodas escurecidas de liga leve aro 17”, entre outros 
recursos. A Toyota trouxe também o recém-lançado SUV compacto premium NX 200t de sua marca de luxo, a Lexus. Os 
visitantes ainda conferiram a Hilux SRV Top Diesel, o SW4 SRV com sete lugares, o Etios Cross, o híbrido Prius e o Corolla. A 
Toyota irá disponibilizar os modelos Hilux e SW4 em uma pista anexa de 3 quilômetros para test-drive off-road.
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Agrishow 2015 trouxe novidades
para os produtores

Caminho do Boi - A edição de 2015 da Agrishow 
teve pela primeira vez o Caminho do Boi, iniciativa 
que proporcionará aos visitantes simular o caminho 
realizado pelo boi de corte, desde a fazenda até 
a mesa do consumidor. Esta simulação passa por 
importantes etapas do processo, como nutrição, 
curral de manejo, controle e gestão, sanidade, 
transporte e frigorífico. O convite do projeto é 
para que pecuaristas, vaqueiros, técnicos, enfim 
diferentes atores da cadeia da carne se coloquem 
realmente no lugar do boi para enxergar o processo 
de um ponto de vista diferente. O “Caminho do 
Boi” é um projeto da Beckhauser e organização 
da Verum Eventos.

BASF - Levantamento da consultoria Datagro 
Alta Performance diz que o Sphenophorus levis 
está presente em mais de 60% dos canaviais 
do noroeste paulista. Em função desse cenário, 
a BASF apresentou soluções que contribuem 
para reduzir os danos, eliminar a praga, além 
de prevenir sua entrada em áreas nas quais sua 
presença não tenha sido detectada. Uma delas 
é a tecnologia AgMusa, sistema de formação 
de viveiros de cana-de-açúcar com mudas 
sadias oriundas de variedades nobres. A BASF é 
responsável por realizar o plantio de um viveiro-
matriz com material de origem certificado e 
controlado, o que assegura a performance no 
campo (aumento da produtividade), sanidade e o 
estabelecimento da planta.

Shopping Rural - Com a presença de 62 
parceiros que representam as marcas líderes 
no segmento agropecuário, o Shopping Rural da 
Coopercitrus na Agrishow 2015, ofereceu aos 
cooperados e produtores rurais um mix completo 
de produtos e soluções integradas para o campo 
com preços diferenciados, condições facilitadas 
de pagamento e linhas de crédito. Além da 
presença de todo o seu sistema, representado 
nos segmentos de insumos, máquinas agrícolas, 
irrigação, saúde e nutrição animal, agricultura de 
precisão, sementes de soja e feijão, grãos, café, 
além da cooperativa de crédito Sicoob Credicitrus, 
a Coperfam (Cooperativa de Produtores Rurais 
de Agricultura Familiar) e a cooperativa de 
fertilizantes Cooperfértil. No Shopping Rural, o 
produtor rural poderá conferir os mais de 7 mil 
itens para a casa e campo.
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Governo tem plano para erradicar
febre aftosa do país

“Em agosto, se tudo correr bem na fiscalização [do ministério], nós possamos ter 100% do Brasil
livre da febre aftosa com vacinação”, comenta a ministra Kátia Abreu

Uma das metas de qualidade do 
Plano Nacional de Defesa Agro-
pecuária, lançado na quarta-
-feira, 6, pela presidente Dilma 
Rousseff, é erradicar doenças 
como a febre aftosa, peste su-
ína e tuberculose nos próximos 
anos. A intenção é que os esta-
dos que ainda não estão livres 
da febre aftosa possam se equi-
par com a infraestrutura neces-
sária para a prevenção e o com-
bate à doença.
Levantar o custo da defe-
sa agropecuária neste ano é 
uma das prioridades do plano. 
“Se hoje alguém perguntar, 
para qualquer pessoa no Bra-
sil, quanto custa para comba-
ter, por cabeça, a febre aftosa 
no país, ninguém tem isso de 
forma metodológica, acadêmi-
ca, matemática, quanto custa”, 
disse a ministra. Segundo ela, 
a intenção é que nos próximos 
três meses sejam levantados 
os custos de toda a defesa, in-
cluindo a prevenção, o monito-
ramento e a atuação em caso 
de se efetivar um risco iminen-
te.

Mosca da fruta
Outra meta é criar o Programa 
Nacional de Mosca das Frutas, 
com a finalidade de construir 
estratégias para erradicar espé-
cies como a Mosca da Carambo-
la. Kátia Abreu informou que o 
governo federal assinou convê-
nio com a Associação Brasilei-
ra dos Produtores Exportadores 
de Frutas e Derivados (Abrafru-

tas), para que cada um invista, 
inicialmente, R$ 6 milhões des-
tinados ao controle dos insetos.

Aumento da eficiência
da produção

Ao discursar na cerimônia de 
lançamento do plano, a presi-
dente Dilma Rousseff disse que, 
com a modernização da defesa 
agropecuária, o país vai aten-
der melhor às demandas dos 

consumidores nacionais, supe-
rar barreiras sanitárias e exi-
gências internacionais, aumen-
tando a eficiência da produção 
agrícola e pecuária brasileira.
Tanto Dilma quanto Kátia Abreu 
afirmaram que a simplificação 
das normas e a agilização da 
burocracia não vão eliminar as 
inspeções sanitárias realizadas 
atualmente. nto de recursos 
que o governo pretende promo-
ver neste mês, Kátia Abreu dis-
se que cada ministro vai cortar 
nas áreas que acha possível e 
que a meta da defesa agropecu-
ária será cumprida. Nesse sen-
tido, ela disse que haverá dimi-
nuição nas diárias, passagens e 
um controle nas licitações dos 
estados. “Não queremos ne-
nhuma excepcionalidade, ne-
nhum valor abusivo, queremos 
o estritamente necessário para 
cumprirmos com a tarefa, con-
tinuar gerando confiança no 
Brasil e continuar viabilizando 
as exportações brasileiras. […] 
Não temos a menor preocupa-
ção com relação à falta de re-
cursos”, disse a ministra.

Vacine
todos os

Bovinos e
Bubalinos
de 0 a 24

meses

MAIO - MÊS DE VACINAÇÃO CONTRA A FEBRE AFTOSA

Wanderlei ou Anderson

• Produtos veterinários
• Agropecuários
• Rações em geral

• Selaria e cordas
• Botinas e acessórios
• Ferramentas em geral

(19) 3641-5299 / 3641-6236 / 98400-0472

Rua São José, 86 - Vargem Grande do Sul - SP

Vacine também contra raiva animal

Vacinando o seu rebanho você ganha descontos
especiais na compra de medicamentos, seringas
e brincos Na compra de        frascos2

o        é GRATIS!3°

IVOTAN 500ml
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ATENÇÃO
PRODUTOR RURAL

Araras

(19) 3542 4700

Rodovia Anhanguera, Km 171
Trevo de Araras
Saida de Ribeirao Preto

Sao Joao da Boa Vista

www.amicitratores.com.br

(19) 3631 0234

Rodovia Sao Joao da Boa Vista,
Aguas da Prata
Km 226,5

Guaxupe

(35) 3552 6021

Rua Maria de Simone Prosperi, 25
Chacaras Bom Jardim
(ao lado do trevo, saida para SP)

Novas Regras do Pró Trator
e do Pró Implemento:

Autorizada a compra do segundo trator
Autorizada a compra de mais Implementos
Até 8 anos para pagar

JUROS
ZERO!!
$$$$



16Pág.www.jornaldoprodutor.com.br

Divinolandenses participam de evento em 
comemoração ao Dia do Café

Atividades foram realizadas em Areado e contou com a presença de autoridades de Divinolândia, além de 
representantes de instituições ligadas a cafeicultura

Na terça-feira, 14 de abril, 
o prefeito de Divinolândia, 
Ismar Ernani de Oliveira, 
acompanhado da primeira 
dama Cláudia Maria Jacóia da 
Cunha, da gerente de Cultura 
e Turismo, Marcela Corrêa, 
de integrantes da APROD, da 
Associação das Mulheres do Café 
e representantes do Sindicato 
Rural, estiveram em Areado em 
um evento em comemoração ao 
Dia do Café.
O evento chamado “Um dia de 
Campo na Fazenda Capoeira 
Coffee”, contou com palestras 
como “A mulher protagonista 
do Negócio Café” e ”A Gestão 
Transformando o Café, num 
negócio rentável e sustentável” 
e com o lançamento do projeto 
“Mulher no Café”.
Estiveram presentes a 
presidente do Comitê de 
Marketing da IWCA Brasil, 
integrante do Banco de 
Palestrantes do Agronegócio 
SEBRAE Minas, Marisa Helena 
Contreras; a pesquisadora da 
Epamig, dra. Sara Chalfun; 

a professora da Universidade 
Federal de Viçosa Raquel 

Menezes e o coordenador 
do Centro de Inteligência de 

Mercado da UFLA, o professor 
Luís Gonzaga Júnior.
A viagem ao evento foi de uma 
parceria entre a Prefeitura 
Municipal e o Sindicato Rural 
de Divinolândia. A visita foi 
de grande importância por ter 
um intercambio com Marisa 
Contreras, representante das 
Mulheres do Café em Minas 
Gerais.
Segundo a coordenadora do 
grupo Mulheres do Café de 
Divinolândia, Carmem Silva, o 
evento foi bastante significativo. 
“O objetivo do evento e do Grupo 
Mulheres do Café é desenvolver 
um conhecimento às mulheres, 
ensinando a administrar, 
entender o processo de venda 
e de como tornar um café de 
qualidade”, comentou.
A fazenda visitada se destaca 
muito no cenário da mulher 
do café, por ter um café de 
qualidade e sendo um modelo 
de negócio que entusiasma 
outras mulheres a estarem mais 
capacitadas a este mercado.
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Secretário de Agricultura visita
Espírito Santo do Pinhal

Durante passagem, Arnaldo Jardim se reuniu com empresários do ramo cafeeiro

Na tarde da sexta-feira, 10 de 
abril, a Prefeitura de Espírito 
Santo do Pinhal recebeu a visita 
do secretário Arnaldo Jardim, 
responsável pela Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento do 
Estado de São Paulo.
Durante sua passagem, ele 
foi recepcionado no gabinete 
do prefeito José Benedito de 
Oliveira, o conhecido Zeca Bene, 

juntamente com representantes 
da sociedade civil e membros do 
Poder Legislativo. Em seguida a 
comitiva partiu rumo a Unidade 
Básica de Saúde “Dr. Armando 
da Costa França Mondadori”, 
para ato de descerramento 
da placa sobre a reforma e 
ampliação do imóvel.
O secretário também brindou 
a cidade de Espírito Santo do 

Pinhal com a notícia de que 
foram liberados R$ 2 milhões 
para urbanização do Córrego 
Ribeirão dos Porcos. E as 
atividades não terminaram por 
aí. Ele ainda participou de uma 
reunião no Departamento de 
Agricultura e Meio Ambiente, 
sobre o setor cafeeiro 
acompanhado de empresários 
do ramo.

O prefeito Zeca Bene comenta 
que o secretário sempre tão 
atuante vem mais uma vez 
reafirmar o compromisso do 
mesmo com Espírito Santo do 
Pinhal. “Arnaldo Jardim é figura 
importante em nosso município, 
nunca mediu esforços para nos 
ajudar e agora na função de 
secretário ajuda ainda mais 
nossa população”, afirma.

Preenchimento do CAR é prorrogado
Produtores terão mais um ano para preencher o Cadastro Ambiental Rural

O secretário de Agricultura e 
Abastecimento do Estado de São 
Paulo, Arnaldo Jardim, recebeu, 
durante a Agrishow, a notícia da 
prorrogação do preenchimento 
do Cadastro Ambiental Rural 
(CAR) com muito otimismo. 
Embora o Estado de São tenha 
se mobilizado nos últimos 

tempos para atender a data 
limite de 6 de maio para a 
entrega do CAR, Jardim vê como 
muito positiva a ampliação 
do prazo.  “É um estímulo 
para que os produtores rurais 
cumpram a sua obrigação, não 
fiquem ilegais e possam aderir 
ao Programa de Recuperação 

Ambiental (PRA)”.
O ministro-substituto do Meio 
Ambiente, Francisco Gaetani, 
anunciou em 30 de abril, depois 
que a presidente Dilma Roussef 
delegou a decisão para a pasta, 
a prorrogação, por um ano, 
do prazo final para inscrição, 
que se encerraria no próximo 
dia 6 de maio. O anúncio da 
prorrogação foi feito durante 
audiência pública da Comissão 
de Agricultura da Câmara dos 
Deputados, em Brasília (DF), e 
o Decreto sobre a prorrogação 
será publicado no Diário Oficial 
da União (DOU).
Arnaldo Jardim destacou 
que o Estado de São Paulo 
continuará a adotar medidas 
que facilitem o cadastramento 
e aperfeiçoem o instrumental 
eletrônico, evitando os gargalos 

que surgiram nesse esforço 
final, possibilitando que as 
entidades e/ou cooperativas 
possam ter participação efetiva 
neste processo. “As entidades 
representativas dos produtores 
têm nos ajudado nessa 
atividade e temos a certeza 
de que continuarão a fazê-lo”, 
destacou Jardim, ressaltando 
que já determinou à equipe 
da Secretaria que continue 
a priorizar este fundamental 
trabalho.
A CATI, por intermédio 
das Casas da Agricultura, 
programou mutirões para 
auxiliar, principalmente, os 
agricultores familiares; e os 
técnicos continuam à disposição 
para orientá-los e, também, 
auxiliá-los no preenchimento 
do CAR.

Arnaldo Jardim destacou que o Estado de São Paulo continuará a adotar medidas que facilitem o cadastramento
e aperfeiçoem o instrumental eletrônico
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22ª Edição da Hortitec acontece em junho
Com mais de 30 mil m² de área, vigésima segunda edição espera reunir 27 mil visitantes de todas

as regiões do Brasil e do exterior; expectativa é movimentar R$ 80 milhões em negócios
A Hortitec – Exposição de 
Horticultura, Cultivo Protegido 
e Culturas Intensivas – chega 
à vigésima segunda edição 
plenamente consolidada como a 
maior e mais importante mostra 
do setor do Brasil e da América 
Latina. De  17 a 19 junho, 
o Pavilhão da Expoflora, em 
Holambra, vai reunir o que há 
de mais inovador em tecnologia 
para todos os elos da cadeia 
produtiva do setor de flores, 
frutas, hortaliças, florestais 
e demais culturas intensivas 
de todo o Brasil e também do 
exterior.
Em uma área de mais de 30 mil 
m², 430 empresas expositoras 
vão apresentar aos produtores 
de flores e de hortifrutícolas 
novidades em sementes, 
bulbos, mudas, fertilizantes, 
irrigação, ferramentas, estufas, 
embalagens, vasos, telas, 
substratos, climatização, 
biotecnologia, assessoria 
técnica e em comércio 
exterior, literatura e produtos 
importados. A expectativa para 
esta edição é  receber mais 
de 27 mil visitantes, de vários 
países, e gerar um volume de 
negócios da ordem de R$ 80 
milhões.
O diretor da Promoções e 
Eventos RBB, Renato Opitz, 
que coordena a mostra, explica 
que, além dos negócios que 

são iniciados durante a feira, 
a Hortitec tem um papel 
fundamental de multiplicar 
a tecnologia existente para 
a horticultura, contribuindo 

de forma decisiva para 
tornar a atividade cada vez 
mais produtiva, rentável e 
ecologicamente viável.
“A fim de manter o elevado nível 

técnico do público, os convites 
são distribuídos pelos próprios 
expositores  aos seus clientes 
atuais e potenciais. Essa 
iniciativa acaba por gerar um 
grande encontro de negócios”, 
explica Opitz.

Por dentro do novo
Capacitação Técnica e 
reciclagem de conhecimento 
também são eventos 
consolidados na Hortitec, que 
movimentam os profissionais 
do agribusiness interessados 
em conhecer tendências de 
mercado, trocar experiências 
fazer e programar negócios. 
Este ano, dias 17, 18 e 19 de 
junho, acontecem minicursos, 
fórum e palestras voltadas 
para técnicos, produtores, 
investidores, professores e 
estudantes envolvidos na 
cadeia da Horticultura nacional. 
Tudo a cargo da Flortec, com 
vagas limitadas.

Serviço: 22ª Hortitec
Data: de 17 a 19 junho de 2015
Local: pavilhão de Expoflora – 
Rua Maurício de Nassau, 675,  
Holambra (SP)
Horário: das 9 às 19 horas
Ingressos: R$ 30,00
Informações adicionais: no site 
www.hortitec.com.br ou pelo 
telefone (19) 3802-4196


