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Um dos maiores acervos de 
preços agrícolas da sociobio-
diversidade e da pesca exis-
tentes no Brasil já esta dispo-
nível para o público no site da 
Companhia Nacional de Abas-
tecimento (Conab).

A fim de colaborar para a 
transparência de mercado, 
a Conab divulga, por meio 
de um aplicativo online, da-
dos relativos a mais de cem 
produtos, gerados a partir de 
2011.

O sistema, voltado para 
agricultores, cooperativas, 
pesquisadores e demais inte-
ressados, disponibiliza preços 
do atacado e do varejo de pro-
dutos da fruticultura, grãos, 
hortigranjeiros, fibras, pes-
cados e outros. Os dados são 
atualizados semanalmente ou 
mensalmente, de acordo com 
as informações recebidas pela 
Companhia.

O conteúdo pode ser aces-
sado na página inicial do site 
da Companhia: na barra late-
ral direita, no ícone Preços de 
produtos agrícolas coletados 
pela Conab, na seção Indica-
dores Conab. Os interessados 
também poderão fazer down-
load do material, no forma-
to de planilha eletrônica, em 
html ou pdf.

O aplicativo foi lançado em 
modelo experimental e deve-
rá ser expandido para séries 
maiores, como a de safras 
de trigo, que é acompanha-
da desde 1963. Por enquanto, 
quem necessitar de dados an-
teriores a 2011, ainda preci-
sará solicitar à Conab nos Es-
tados ou pelo e-mail geint@
conab.gov.br.

A pesquisa de preços é uma 
das atividades realizadas sis-
tematicamente pela Compa-
nhia há mais de 30 anos. Todo 
o trabalho é realizado pelos 
técnicos das Superintendên-
cias Regionais da Conab, com 
a contribuição de uma grande 
rede de informantes.

Acervo de 
preços agrícolas

A Associação de Cafeiculto-
res do Vale da Grama, em par-
ceria com o Sindicato Rural, Se-
nar, Sebrae e Prefeitura de São 
Sebastião da Grama,  realizou 
no sábado, 19 de setembro, o 
12º Concurso de Qualidade de 
Café – Prêmio Celso Leonardi 
de Andrade. O evento fez parte 
da programação da I Expogra-
ma e III Festa do Café.

Nesta edição, foram avalia-
das 45 amostras nas catego-
rias natural, cereja descasca-
do e micro lote. Durante toda 
a manhã, técnicos e especia-
listas analisaram e pontuaram 
as amostras participantes para 
que no período da tarde, os 
vencedores fossem conhecidos.

De acordo com a organização 

São Sebastião da Grama realiza o 
12º Concurso de Qualidade do Café

Foram avaliadas 45 amostras nas categorias natural, 
cereja descascado e micro lote durante o evento

CATeGORIA NATuRAl
 1º - José Malaguti
2º - Elis Elena C. Nascimento
3º - Valdir Duarte
4º - Clébio Lopes
 
CATeGORIA CeRejA 
DeSCASCADO
 1º - Arnaldo Alves Vieira
2º - Adonis Cerri
3º - Homero Teixeira Macedo Junior
4º - Mauricio de Carvalho Dias
 
CATeGORIA MICRO lOTe
1º - Clayton Mapelli Cerri
2º - Clébio Lopes

Classificação

Concurso visa fortalecer a cadeia produtiva

do evento, o concurso tem por 
finalidade fortalecer a cadeia 
produtiva e valorizar a qualida-
de do produto. Na cerimônia de 
premiação, todos os participan-
tes foram certificados pelo pre-
sidente da Associação de Ca-
feicultores do Vale da Grama, 
Valdir Duarte.

Os quatro primeiros coloca-
dos nas categorias natural e 
cereja descascado e os dois pri-
meiros na categoria micro lote, 
disputarão o 14º Concurso Es-
tadual de Qualidade do Café de 
São Paulo, que será realizado 
no final de outubro, em Santos.
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Com uma grande estrutura, 
a Festa da Batata 2015 atraiu 
caravanas de toda região ao Re-
cinto de Exposições “Christiano 
Dutra do Nascimento”, em Var-
gem Grande do Sul. O evento 
ocorreu entre os dias 24 a 27 
de setembro e contou com sho-
ws do sertanejo universitário e 
raiz, além de rodeio e provas de 
montaria. 

Sucessos do momento, a 
dupla Pedro Paulo e Alex abri-
ram a festa nesta quinta-feira, 
24. Já na sexta-feira, 25, quem 
subiu ao palco foi a dupla Mu-
nhoz e Mariano. No sábado, 26, 
data em que Vargem comemo-

Festa da Batata 2015 foi sucesso de público
Com shows, rodeio e provas de montaria, festividade atraiu caravanas de toda região

rou 141 anos, a animação fica 
por conta de Bruninho e Davi. 
E no domingo, 27, a festividade 
chegou ao fim tendo como atra-
ção o Trio do Brasil, conhecidos 
antigamente como Trio Parada 
Dura.

Além dos shows principais, a 
Festa da Batata 2015 teve um 
palco alternativo onde foi reali-
zado um verdadeiro bailão, com 
várias atrações regionais. Outra 
novidade que esquentou o cli-
ma no Recinto de Exposições é 
o espaço lounge. Após os shows 
principais, esta área foi o palco 
para uma verdadeira balada até 
altas horas com DJs convidados.

Liga Nacional de Rodeio
Com 22 competidores de 

todo o país, entre eles cam-
peões nacionais e regionais, 
a etapa vargengrandense da 
Liga Nacional de Rodeio/Cir-
cuito Barretos foi vencida por 
Alex Marcílio, de Macaubal. 
Após o título, ele representa-
rá Vargem Grande do Sul em 
Barretos 2016.

Alex Marcílio encerrou a com-
petição com 416,50 pontos e 
recebeu a premiação das mãos 
do prefeito Celso Itaroti.

Quem também esteve pre-
sente é o dono da voz mais co-
nhecida da Festa do Peão de 

Barretos, Adriano do Vale, o 
qual esteve acompanhado do 
comentarista Kaká de Barretos, 
que também é referência nos 
rodeios do país.

Estrutura
As quatro noites da festivi-

dade tiveram muita seguran-
ça e uma super infraestrutura 
com praça de alimentação, ar-
quibancadas, arena, camarotes 
e área VIP com boate, bailão, 
parque de diversões para as 
crianças, exposição agroindus-
trial, stands de empresas, esta-
cionamentos e atendimento de 
emergência.
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Na quarta-feira, 9 de setem-
bro, a Sicredi União PR/SP, por 
meio da loteria federal, reali-
zou o sorteio final da campanha 
‘União que dá Prêmios’, promo-
ção alusiva aos 30 anos da co-
operativa de crédito que serão 
completados no próximo dia 25 
de setembro.

Este segundo sorteio pre-
miou nove associados, com três 
caminhonetes Hilux 2015; três 
carros HB20 2015 e três pas-
sagens aéreas para Paris com 
direito a acompanhante, tudo 
igualmente dividido em cada 
uma das três regionais em que 
a instituição financeira atua: 
Norte e Noroeste do Paraná e o 
Centro Leste de São Paulo.

Sicredi PR/SP anuncia ganhadores da
 campanha ‘união que dá Prêmios’

O primeiro sorteio da campa-
nha, realizado em julho, já ha-
via sorteado 120 prêmios, tam-
bém divididos nas três regionais 
da cooperativa, que opera nos 
estados do Paraná e São Paulo. 
Na ocasião, foram distribuídas 
30 bicicletas aro 26; 30 micro-
-ondas; 30 smartphones e 30 
Tvs LED 40 polegadas.

Os sorteados receberam os 
prêmios durante a festa de co-
memoração dos 30 anos da Si-
credi União PR/SP que aconteceu 
em cada uma das regiões, a co-
meçar por Piracicaba (SP), que 
deu início as festividades no dia 
21 de setembro; seguindo para 
Londrina (PR) no dia 23 e encer-
rando em Maringá no dia 25.

Sobre o Sicredi União PR/SP
A Sicredi União PR/SP foi 

fundada em 1985 e desde en-
tão trilha um caminho sólido de 
crescimento. Hoje, possui mais 
de 100 mil clientes associados, 
agências em 71 municípios, 
com uma área de atuação em 
108 municípios e conta 639 co-
laboradores.

No Estado de São Paulo, a 
região do Centro Leste Paulista 
possui 13 unidades de atendi-
mento nos municípios de Ame-
ricana, Araras, Espírito Santo 
do Pinhal, Itapira, Leme, Limei-
ra, Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Pi-
racicaba, Rio Claro, São João da 
Boa Vista, São José do Rio Par-
do e Vargem Grande do Sul.
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O café da manhã de terça-
-feira, dia 29 de setembro, teve 
sabor especial. Foi inaugurado, 
com investimentos do Projeto 
de Desenvolvimento Rural Sus-
tentável – Microbacias II – Aces-
so ao Mercado, e com a presen-
ça da equipe do Banco Mundial, 
produtores rurais, autoridades 
e lideranças do setor, um barra-
cão com uma unidade de rebe-
nefício de café, da Associação 
dos Cafeicultores de Montanha 
de Divinolândia (Aprod).

As obras para a construção do 
barracão de 1.184 metros qua-
drados, sendo 960 metros qua-
drados destinados à estrutura 
do armazém e outros 224 me-
tros quadrados para a área ad-
ministrativa, tiveram início em 
agosto de 2014 com o foco de 
instalar, em um mesmo espaço, 
um armazém, uma  unidade de 
rebenefício de café – que fará a 
separação por peneira, ventila-
ção e catação eletrônica do café 
– e um escritório para acomo-
dar a equipe responsável pela 
administração do local.

O projeto para a construção 

Divinolândia inaugura Armazém de 
Rebenefício de Cafés

Projeto para a construção do barracão e aquisição de equipamentos contou com o apoio da CATI

do barracão e para a aquisição 
de equipamentos contou com o 
apoio da Casa da Agricultura de 
Divinolândia, vinculada à CATI 
Regional São João da Boa Vista, 
e integrou a 1ª Chamada Públi-
ca, realizada em 2011, em um 
total de R$ 1.142.000,00, sen-
do R$ 799.400,00 apoiados pelo 
Microbacias II e R$ 342.600,00 

de contrapartida. 
O diferencial é que a Aprod 

foi a primeira associação a cus-
tear a contrapartida via linha de 
crédito do Fundo de Expansão 
do Agronegócio Paulista (Feap), 
que é um fundo do governo do 
Estado, vinculado à Secretaria 
de Agricultura e Abastecimento 
(SAA), que fortalece e apoia o 

desenvolvimento de produtores 
rurais em linhas de crédito ofe-
recidas para diversas atividades 
agropecuárias de cooperativas 
e associações. Além do apoio 
do Microbacias II e do Feap, a 
Fundação Banco do Brasil doou 
uma máquina selecionadora ele-
trônica de grãos, no valor de R$ 
250.000,00, para a Associação.
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Unidade beneficiará cafeicultores associados
“Com essa estrutura poderemos agregar valor aos cafés produzidos pelos associados”, afirma Sérgio Luís Riccetto

A inauguração do Armazém 
de Rebenefício de Cafés foi bas-
tante comemorada por Sérgio 
Luís Riccetto, presidente da 
Aprod. De acordo com ele, a ex-
pectativa é de que seja produzi-
do um café de melhor qualidade 
e gerados novos postos de tra-
balho. “Com essa estrutura po-
deremos agregar valor aos ca-
fés produzidos pelos associados 
com o preparo de lotes de cafés 
para comercialização dentro do 
mercado de cafés especiais, de 
modo que os agricultores ve-

nham a permanecer na ativida-
de. Durante muito tempo sofre-
mos por termos de beneficiar 
nossos cafés em um armazém 
geral de Leme. Gastávamos 
muito com mão de obra, com o 
frete e com os prazos extensos 
para recebermos o produto de 
volta. Agora, com esse barra-
cão, tudo será diferente. Esta-
mos cientes de que realmente a 
união faz a força: primeiro orga-
nizamos a nossa associação, de-
pois contamos com a ajuda dos 
parceiros como a CATI e agora 

com essas máquinas de ótimos 
desempenhos, iremos ter condi-
ções de servir, com ainda mais 
qualidade, os mercados interno 
e externo”, avalia Ricetto infor-
mando que a média de produção 
dos 52 associados é de oito mil 
sacas de café arábica ao ano.

Para João Batista Vivarelli, di-
retor da CATI Regional São João 
da Boa Vista, além de investir 
nos cafeicultures, o projeto co-
labora para o desenvolvimento 
do município “Divinolândia já 
é reconhecida pela qualidade 

do café produzido. São 4.300 
hectares de café, produção em 
1.600 propriedades e mais de 
500 cafeicultores envolvidos na 
atividade. Mais de 50 cafeicul-
tores serão beneficiados, serão 
gerados novos empregos e o 
cafeicultor receberá um me-
lhor preço pelo seu café. Hoje, 
a saca do café é comercializada 
no mercado comum a R$ 480 
e pela Associação ele já pode 
ser vendido à R$ 550, ou seja, 
já há um ganho de R$ 70 por 
saca”, diz Vivarelli.
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A preocupação com a qua-
lidade do café não é novidade 
para os cafeicultores da Aprod.  
Os associados já produzem com 
critérios que levam em conside-
ração a preservação ambiental, 
aadoção de modernas técnicas 
agrícolas, as relações justas 
de trabalho e uma comerciali-
zação dentro dos padrões que 
cubram os custos de produção 
e proporcionem uma margem 
de lucro para investimentos. A 
Aprod tem o selo de certificação 

Investindo na qualidade do café produzido
“Com a unidade de rebenefício, iremos fortalecer e focar o acesso ao mercado”, destaca Sérgio lange

Fairtrade – comércio justo –, o 
que garante aos associados o 
acesso ao mercado internacio-
nal e a comercialização de seus 
cafés por um preço justo, pro-
porcionando-lhes renda extra e 
sustentabilidade da produção. 

“Oferecemos uma bebida de 
qualidade e um produto isento 
de agentes contaminantes. O 
mercado está seletivo e preo-
cupado com a saúde. Além de 
nossa produção já seguir os 
padrões de sustentabilidade, 

VENDO NEW HOLLAND MODELO 
8040, c/ plataforma VENCE TUDO 
de 06 linhas de 70cm, cabinada
(cabine ano 2009), ar condicionado 
e transbordo p/ 07 toneladas. 
EXCELENTE ESTADO. 
Apenas R$ 85.000,00. CONTATO:
HAROLDO  (19) 9 9772-3876
Email: hgazola@me.com

COLHEITADEIRA N.H. 88/88

agora, com o Microbacias II 
e com a unidade de rebenefí-
cio, iremos fortalecer e focar o 
acesso ao mercado, que será 
facilitado, devido à estrutura 
conquistada e da venda ser re-

alizada em grupo. O Microba-
cias II é uma mudança na vida 
dos produtores rurais”, finali-
zou Sérgio Lange, presidente 
do Sindicato Rural e secretário 
da Aprod.
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john Deere expande Centro de 
Distribuição de Peças

Montadora inaugurou Centro de Treinamento. Instalação fica em Campinas (SP) e
recebeu investimentos de uS$ 13 milhões

Como parte da consolidação 
dos investimentos no Brasil e 
para atender às necessidades 
de seus clientes com eficiência, 
a John Deere inaugurou na ter-
ça-feira, 6 de outubro, a expan-
são do Centro de Distribuição 
de Peças para a América do Sul, 
em Campinas (SP). Com esse 
investimento, o Centro de Dis-
tribuição de Peças praticamente 
dobrou de tamanho: passou de 
40.000 m² para 74.500 m². A 
expansão contou com participa-
ção da Bresco Investimentos.

Com a expansão, o espaço ga-
nhou uma novidade: um Centro 
de Treinamento destinado à capa-
citação de concessionários, distri-
buidores, funcionários e clientes. 
Os investimentos fazem parte de 
um plano de médio e longo prazo 
da John Deere no Brasil, com va-
lores que ultrapassaram US$ 200 
milhões nos últimos cinco anos, 
em todas as divisões em que a 
companhia atua.

“A expansão reforça o obje-
tivo da John Deere em oferecer 
soluções integradas ao mercado 
por meio do melhor desempe-
nho, garantindo disponibilidade 
e produtividade dos equipamen-
tos, que contam com tecnolo-
gias de última geração. É mais 
uma demonstração de como a 
John Deere acredita no poten-
cial do País. Neste caso, aposta-
mos na eficiência logística e na 
alta capacidade de entrega de 
peças como diferenciais que im-
pactam em nosso atendimento 
pós-venda. Desta forma estrei-
tamos cada vez mais o relacio-
namento com nossos clientes, 
valorizando a marca”, ressaltou 
Ilson Eckert, diretor de Opera-
ções de Peças, América do Sul.

Inaugurado em 2008, o CDP 
está localizado em uma região 

estratégica, com facilidade de 
acesso aos modais rodoviário 
e ferroviário, aos aeroportos 
de Viracopos e Guarulhos e aos 
portos como o de Santos. Além 
disso, está próximo do Escritó-
rio Regional da John Deere, em 
Indaiatuba (SP).

Centro de treinamento
Focado no ensino e apren-

dizagem, o Centro de Treina-
mento da John Deere é um es-
paço preparado para capacitar 
os participantes a conhecer a 
fundo as novas fronteiras tec-
nológicas disponibilizadas pela 
empresa. Com capacidade para 
até 64 pessoas, o local possui 
área de escritório, sete salas de 
aula, sala de reunião, salas vol-
tadas aos treinamentos à dis-
tância, sete oficinas, além de 
oficinas e painéis de ferramen-
tas e máquinas da companhia.

 “Nos últimos anos, uma cres-
cente procura pela melhoria da 
formação e atualização de co-
nhecimento levou a John Deere 
a tomar a decisão deste investi-
mento. Vimos oportunidade de 
aperfeiçoar os nossos serviços 
de capacitação para novas tec-
nologias, bem como aumentar o 
número de cursos oferecidos. Tal 
preocupação demonstra a busca 
contínua pela excelência que te-
mos na John Deere, de forma a 
garantir sempre produtividade 
e eficiência dos equipamentos”, 
disse Ariosto Moraes, gerente de 
Treinamento para América Latina.

Este é a segunda grande 
inauguração da John Deere em 
2015. Em agosto, a empresa 
inaugurou a expansão da fábri-
ca de Montenegro e nacionali-
zou a Série 8R de tratores de 
alta potência, cujo aporte foi de 
US$ 40 milhões.
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Na quinta-feira, 1º de outubro, a Mosaic em parceria com a 
empresa Agromazza promoveram um encontro entre produto-
res rurais para apresentar as principais tecnologias que estão no 
mercado de fertilizantes: as linhas MicroEssentials e o K-Mag.  O 
evento reuniu agricultores locais e da região nas dependências do 
Restaurante Braseiro, em Vargem Grande do Sul. 

Na ocasião, o supervisor regional de vendas - farmers da Mo-
saic, Mateus Ricardo Gadotti, apresentou aos participantes os 
produtos e explicou seus benefícios para a lavoura. 

O MicroEssentials é uma inovadora linha de fertilizantes fos-
fatados desenvolvida pela Mosaic. Seu processo patenteado de 
produção reúne em um único grânulo altas concentrações de ni-
trogênio, fósforo e enxofre, tanto na forma de sulfato, pronta-
mente disponível, quanto na forma elementar. De aplicação fácil 
e uniforme, este produto pode ser utilizado puro ou misturado a 
outras matérias-primas.

Já o K-Mag é um fertilizante mineral natural que contém três 
nutrientes altamente solúveis em água: potássio (21% de K20), 
enxofre (21% de S) e magnésio (10% de Mg). Sua ação potencia-
liza a produção, trazendo resultados positivos.

Logo após a apresentação dos produtos, representantes das 
empresas e convidados participaram de uma confraternização no 
restaurante. 

linhas de fertilizantes da Mosaic são
apresentadas a produtores 

evento foi promovido em parceria com a Agromazza em Vargem Grande do Sul
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Melhorar as condições de 
trabalho dos produtores e agre-
gar valor aos produtos oleríco-
las fornecidos pela Associação 
dos Produtores Rurais do Sítio 
Lambari de Casa Branca é a 
função do Packing House, ad-
quirido com o apoio do Proje-
to de Desenvolvimento Rural 
Sustentável – Microbacias II – 
Acesso ao Mercado, da Secre-
taria de Agricultura e Abasteci-
mento do Estado de São Paulo, 
que entrou em funcionamen-
to há poucos dias. No dia 25 
de setembro, o secretário de 
Agricultura e Abastecimento, 
Arnaldo Jardim, visitou o em-
preendimento, que custou R$ 
1.069.919,36, sendo que R$ 
746.843,55 foi subsidiado pelo 
Estado, e R$ 323.075,81 finan-
ciado pela Associação.

Arnaldo jardim visita Packing House 
em Casa Branca

Município recebe mais de R$ 1 milhão em investimentos para iniciativas de negócios dos agricultores familiares

Packing House foi adquirido através do projeto Microbacias IIArnaldo jardim foi recepcionado por autoridades do município

O galpão tem uma área de 
951 metros quadrados, abri-
gando ainda um escritório, ves-
tiário e depósito, totalizando 
1.098,70 metros quadrados de 
edificação. Foram adquiridas 
câmaras frias para a armazena-
mento dos produtos classifica-
dos e embalados, uma embala-
dora automática de bandejas, 
uma lona transportadora em 
correias, além da instalação de 
uma unidade de produção de 
olerícolas processadas.

Para o secretário de Agri-
cultura, o Projeto Microbacias 
é fundamental para criar uma 
nova estrutura para o pequeno 
e médio agricultor, que depen-
de das condições da Associa-
ção para produzir. “Queremos 
apoiar o pequeno e o médio pro-
dutor e fortalecer a agricultura 

familiar para garantir empre-
gos e criar riquezas. Assegurar 
uma alimentação mais barata e 
saudável para nossa gente. Não 
acreditamos em milagres, mas 
sim, em trabalho, e agora po-
demos oferecer condições dig-
nas para a Associação para que 
seus produtores possam traba-
lhar e gerar renda”, disse.

Arnaldo Jardim enalteceu o 
número de manifestações de 
interesse que quase triplicou, 
saltando de 61 na quinta cha-
mada para 167 na sexta – qua-
se a soma das cinco primeiras 
- um crescimento de 173,77%. 
Para o diretor do Escritório de 
Desenvolvimento Rural da Co-
ordenadoria de Assistência Téc-
nica Integral (Cati), de São João 
da Boa Vista, João Batista Viva-
relli, o trabalho com a Associa-

ção foi árduo, mas trouxe uma 
grande satisfação para a equipe 
do Escritório que atuou no pro-
jeto. “Contribuímos para que 
a Associação consiga melhorar 
sua capacidade de produção. É 
a fixação do homem no campo 
e trará bastante dignidade para 
a família”, ponderou.

“É a realização de um so-
nho. Antigamente tínhamos di-
ficuldades para escoar a nossa 
mercadoria. O caminhão não 
entrava no antigo barracão. En-
tão, tínhamos que carregar os 
produtos debaixo de sol e chu-
va. Agora estamos diante de 
uma realidade, que é esse belo 
galpão, e a nossa expectativa 
é melhorar a nossa produção, 
ajudando os nossos associa-
dos”, disse o presidente da As-
sociação, Fernando Maringolo.
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Para Fernando Maringolo, o 
Projeto Microbacias II foi bené-
fico para a Associação dos Pro-
dutores Rurais do Sítio Lambari 
para fomentar a produção. “O 
projeto tem por objetivo redu-
zir os desperdícios de produtos 
durante o processo de embala-
gem, melhorar a capacidade da 
produção, e assegurar a capa-
citação técnica de produtores 
associados”, afirmou.

A produtora Renata Apareci-
da Soares Marin destacou que 
a obra agilizará o trabalho dos 
associados. “Antigamente o tra-
balho era muito cansativo, por-
que tínhamos que colher, trazer 
o produto para o barracão, tirar 
caixa por caixa, embalar, e car-
regar o caminhão. Agora com 
as máquinas, o nosso trabalho 
ficou mais ágil, nos permitindo 
concentrar em outras formas de 
comercialização”, explicou.

Para o produtor Augusto Ce-
sar Antoliare, o Projeto Micro-
bacias II proporcionou uma me-
lhoria na qualidade do trabalho 

Packing House beneficiará o trabalho
dos associados

Através desta iniciativa, Associação poderá aumentar sua produção e expandir a
comercialização dos produtos olerícolas fornecidos

Arnaldo jardim e joão Batista Vivarelli confeririam os trabalhos desenvolvidos

ção”, destacou.
Para as produtoras Edna 

Benedita Bocaiuva Marigolo e 
Edineia Pereira Souza Costa, a 
nova estrutura melhorará mui-
to as condições de trabalho. 
“Antigamente precisávamos 
carregar as caixas nos ombros, 
jogar na carreta. Era muito di-
fícil e cansativo trabalhar. Ago-
ra ficou mais fácil e prático”, 
disse Edineia.  “Sem dúvida o 
nosso trabalho será mais efi-
caz, ajudando muitas famílias 
a produzir mais e a melhora-
rem suas condições”, ressaltou 
Edna.

Estiveram presentes na visita 
lideranças da região, como o vi-
ce-prefeito de Casa Branca, Eu-
rico Sassi, representando o pre-
feito, Ildebrando Zoldan, além 
do secretário de Agricultura e 
Meio Ambiente, João Cossulin, 
além de técnicos das unidades 
regionais da Cati, representan-
tes de Associações e Cooperati-
vas agrícolas da região de São 
João da Boa Vista.

realizado pela Associação. “An-
tes do Packing House, o nosso 
trabalho era muito artesanal. 

Agora melhorou muito. Que-
remos aumentar a produção e 
principalmente a comercializa-
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O prefeito em exercício de Es-
pírito Santo do Pinhal, João Ba-
tista Detore, e o diretor de Agri-
cultura e Meio Ambiente, Tiago 
Cavalheiro Barbosa, assinaram 
o convênio intitulado Melhor 
Caminho/Pontos Críticos, que 
viabilizará a melhoria das estra-
das rurais do município. A as-
sinatura ocorreu na terça-feira, 
15 de setembro, no Palácio dos 
Bandeirantes, em São Paulo. Na 
ocasião, eles estiveram acom-
panhados de produtores locais. 

Durante o encontro, o gover-
nador Geraldo Alckmin esteve 
presente e explicou que esse 
convênio é uma medida de pro-
porcionar a melhoria nas estra-
das rurais mesmo nos atuais 
tempos de crise, uma vez que 
serão trabalhados apenas os 
trechos críticos das estradas. O 
convênio foi firmado através da 
Secretaria do Estado de Agri-
cultura e Abastecimento, por 

espírito Santo do Pinhal receberá 
R$ 700 mil para estradas rurais

Convênio foi assinado na presença do governador Geraldo Alckmin, no Palácio dos Bandeirantes

Comitiva pinhalense junto com o secretário Arnaldo jardimGeraldo Alckmin esteve junto com as autoridades e produtores do município

intermédio da Companhia de 
Desenvolvimento Agrícola de 
São Paulo (Codasp).

Dos 645 municípios, apenas 
43 foram contemplados com 
esse convênio, dentre eles Es-
pírito Santo do Pinhal, que con-
tará com uma verba de R$ 700 
mil que será aplicada na melho-
ria de pontos críticos das estra-
das rurais.

O secretário de Estado da 
Agricultura e Abastecimento, 
Arnaldo Jardim, também esteve 
presente e ressaltou o empe-
nho de sua pasta em beneficiar 
os agricultores, principalmente 
os pequenos.

Para Detore, o prestígio de 
Espírito Santo do Pinhal fica 
evidente em momentos como 
esse. “Poucos foram os municí-
pios que conseguiram esse im-
portante investimento, e o Mu-
nicípio está entre eles”, disse. 
“Isso demonstra que o nome 

de Espírito Santo do Pinhal 
destaca-se entre 645 municí-
pios do Estado e que temos um 
importante papel em São Pau-

lo, motivo pelo qual recebemos 
muitos investimentos, nas mais 
diversas áreas, incluindo a Agri-
cultura”, complementou.


