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Um marco na política
agrícola brasileira

Mariana Proença

 Em uma disputa acirrada, o
café brasileiro blendado pela ex-
portadora Bourbon Specialty
Coffees ganhou o segundo lugar,
dentre outros 19 cafés, na prova
internacional promovida pelo
Let’s Talk Coffee, em Tarapoto,
Peru.

O primeiro lugar ficou com o
café da Etiópia, em terceiro,
Tanzânia, em quarto, El Salvador
e, em quinto, Nicarágua. Outros
cinco países também participa-
ram: Honduras, Guatemala, Co-
lômbia, Costa Rica e Peru.

O café brasileiro é um blend
das fazendas Recreio (89 pontos
pelo método SCAA) e Rainha (84
pontos), ambas de São Sebasti-
ão da Grama, e do Sítio Boa Vis-
ta (85 pontos), de Caconde.

De acordo com os juízes e o
provador Calixto Peliciari, que
junto com Mário Cesar Simão Fi-
lho fizeram o blend para a com-
petição, o café no espresso apre-
sentou acidez cítrica e doce, cor-
po cremoso, final prolongado,
textura fina e sabor de limão,
cravo e delicado vinho.

A torra foi realizada em cada
lote de forma separada pelos pro-
fissionais da Bourbon Specialty
Coffee e foi provado por oito
juízes de diferentes países, a
maioria deles certificados pelo
QGrader e Specialty Coffee
Association of America (SCAA).

A vitória foi comemorada pe-
los brasileiros presentes no even-
to e também elogiada pelos
baristas finalistas do mundial, que
aprovaram os sabores do
espresso.

(Portal Espresso)

Café brasileiro conquista segundo
lugar em prova internacional

Produto analisado foi das fazendas Recreio e Rainha de São Sebastião da Grama e do Sítio Boa Vista de CacondeHistor icamente a
comercialização da pro-
dução agrícola familiar
sempre gerou frustração
e desestímulo para os
pequenos agricultores,
entregues, invariavel-
mente, a intermediários
que, quando adquiriam
suas colheitas, o faziam
por preço vil.

A criação do Programa
de Aquisição de Alimen-
tos (PAA) representou
um marco na política
agrícola brasileira. De-
senvolvido pelo Governo
Federal, este projeto já
beneficia produtores de
diversas cidades da re-
gião, como Divinolândia
e São José do Rio Pardo,
por exemplo, porém, seu
reflexo na comunidade é
muito mais amplo.

Com este programa, os
alimentos são adquiridos
diretamente dos agricul-
tores familiares ou de
suas associações e coo-
perativas, sendo destina-
dos à formação de esto-
ques governamentais ou
à doação para pessoas
ou instituições atendidas
por programas sociais lo-
cais. Na região, esta
ação ajuda entidades em
Caconde, Divinolândia,
São José do Rio Pardo e
São Sebastião da Grama.

A implementação do
PAA revela a presença do
Estado na comercia-
lização da pequena pro-
dução familiar. Ao asse-
gurar aos pequenos agri-
cultores a aquisição de
seus produtos, o gover-
no lhes transmite segu-
rança e, como os preços
são remuneradores, eles
se sentem incentivados a
produzir mais e melhor.
Com isto – e em articu-
lação com outras ações
– eleva-se significativa-
mente o padrão de vida
do agricultor e de sua
família e promove-se o
desenvolvimento susten-
tável nas áreas menos
assistidas do meio rural.
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Programa de Aquisição de Alimentos em
Divinolândia entra no segundo módulo

A Casa da Agricultura de
Divinolândia já está no segundo
módulo do Programa de Aquisição de
Alimentos (PAA) do Governo Federal
em convênio com a Conab (Compa-
nhia de Nacional de Abastecimento).

O projeto teve início com a
participação de 20 produtores ru-
rais da agricultura familiar e hoje já
conta com quase 50 agricultores, os
quais vendem seus produtos à
Conab a preços estabelecidos anu-

Participação de produtores rurais tem aumentado no município

almente pela Ceagesp.
Os alimentos recebidos são doa-

dos todas as terças-feiras para a
Casa da Criança de Divinolândia,
asilo, escolas municipais de
Divinolândia e Caconde, hospital e
para as igrejas Evangélicas
Assembleia de Deus Meriti,
Assembleia de Deus Madureira,
Igreja Quadrangular de Divinolândia
e Igreja Quadrangular de São Se-
bastião da Grama.

O programa - O PAA tem por
objetivo incentivar a agricultura fa-
miliar, compreendendo ações vin-
culadas à distribuição de produtos
agropecuários para pessoas em si-
tuação de insegurança alimentar e
à formação de estoques estratégi-
cos, sendo constituído por instru-
mentos que permitem a
estruturação e o desenvolvimento
da agricultura familiar. É acionado
após a colheita, no momento da
comercialização, quando o esforço
do pequeno produtor precisa ser re-
compensado com a venda da sua
produção a preço justo, de forma a
remunerar o investimento e o cus-
teio da lavoura, incluindo a mão-

de-obra, e lhe permita ter recursos
financeiros suficientes para a sobre-
vivência de sua família com digni-
dade.

Considerado como uma das
principais ações estruturantes da
estratégia Fome Zero, o PAA cons-
titui-se em mais um mecanismo de
apoio à agricultura familiar, a exem-
plo do Programa Nacional de Agri-
cultura Familiar (Pronaf) e do
Proagro Mais, seguro específico para
os agricultores familiares.

O PAA tem como finalidade
precípua o apoio aos agricultores fa-
miliares, por meio da aquisição de
alimentos de sua produção, com dis-
pensa de licitação. Os alimentos ad-
quiridos diretamente dos agriculto-
res familiares ou de suas associa-
ções e cooperativas são destinados
à formação de estoques governa-
mentais ou à doação para pessoas
em situação de insegurança alimen-
tar e nutricional, atendidas por pro-
gramas sociais locais. A
operacionalização do PAA é simples,
pois a compra é feita diretamente
pela Conab, por preço compensador,
respeitando as peculiaridades e há-
bitos alimentares regionais e a situ-
ação do mercado local. (Conab)
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Nos dias 21 e 28 de outubro
foi realizado em São José do Rio
Pardo o Curso Básico de Irriga-
ção de Olerícolas e Pastagens.
O evento contou com a partici-
pação de 38 pessoas entre téc-
nicos da CATI (Coordenadoria
de Assistência Técnica Integral),
produtores rurais e profissionais
da área. Este curso foi propor-
cionado pela Casa da Agricultu-
ra de São José do Rio Pardo, em
parceria com APTA - Pólo Nor-
deste Paulista e Sindicato Rural
de São José do Rio Pardo.

Durante o curso, a pesquisa-
dora científica da APTA - Pólo
Nordeste Paulista, a engenheira
agrícola Jane Maria de Carva-
lho Silveira, realizou uma apre-
sentação bastante dinâmica e
ilustrativa sobre a relação água-
solo-planta-atmosfera e o ma-
nejo de irrigação. No Sítio San-
ta Manoela, onde o produtor
Claudine Minussi possui três
pivores nas quais estão planta-
dos repolho, cenoura e cebola,
a pesquisadora frisou a impor-
tância da regulagem, aferição,
manutenção do sistema de irri-
gação, haja vista que está é
uma tecnologia de custo inicial
elevado e que necessita de um
acompanhamento técnico espe-
cializado. Na ocasião, Jane de-
monstrou também os métodos

CATI promoveu curso de irrigação
em São José do Rio Pardo

para manejo da lâmina d’água
no solo para fins de irrigação su-
plementar. Ao final ela apresen-
tou dados experimentais do
manejo do pivô central da Fun-
dação de Pesquisa no ano de
2009/2010, enaltecendo a eco-
nomia de água durante o perío-
do experimental. Logo em se-
guida, os participantes puderam
observar como é feito o funcio-
namento e regulagem da lâmi-
na d’água num pivô central
moderno.

Já o engenheiro agrônomo
Valdo Prado Nunes da CATI
apresentou os aspectos que de-
vem ser avaliados desde o pla-
nejamento até a instalação de
projetos de irrigação de pasta-
gens, além de comentar sobre
a redução de custos que esta
tecnologia propicia se feita de
forma apropriada. No campo,
ele explicou sobre a importân-
cia da correta instalação do sis-

tema de forma que facilite o
manejo da pastagem e dos ani-
mais. Nesta parte acompanhou-
se um sistema de irrigação de
pastagens do projeto CATI-Lei-
te em São José do Rio Pardo.

De acordo com a pesquisa-
dora Jane, a agricultura irrigada
é, sem dúvida, protagonista no
cenário agrícola da região em
termos sócio-econômico-
ambiental, conforme constata-
do pelo diagnóstico da irrigação
por pivô central na sub-bacia
Tambaú-Verde realizado pela
mesma nos anos de 2007 a
2009. Esta sub-bacia apresenta
alto índice de irrigação por pivô
central nos municípios de Casa
Branca, Itobi, Mococa, São José
do Rio Pardo, Tambaú e Vargem
Grande do Sul, com mais de 16
mil hectares irrigados via pivô.
Nestes cultivos irrigados, há o
uso intensivo do solo com três
sucessões de culturas de gran-

de importância econômica como
a cebola, beterraba, cenoura,
batata, milho e feijão.

Segundo a pesquisadora,
esta tecnologia contribui para o
dinamismo econômico do
agronegócio da região pela alta
produção agrícola das culturas
irrigadas, geração de empregos
e renda e segurança na produ-
ção de alimentos. No entanto,
ela destaca que por outro lado,
sob o ponto de vista ambiental,
constatou-se falta de mecanis-
mos para monitoramento e con-
trole da quantidade de água a
ser aplicada via irrigação, o que
pode levar alguns municípios a
ter que proibir a expansão da
agricultura irrigada. Diante dis-
so, Jane afirma que estudos de
elementos básicos do clima, do
solo e da água tornam-se im-
prescindíveis na formação de
uma base de dados do meio fí-
sico para manejo da irrigação.
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A Cooperbatata (Cooperativa dos Bataticultores da Região
de Vargem Grande do Sul) obteve no dia 1º de outubro, após
auditoria realizada pela WQS - World Quality Services, o pa-
recer favorável a certificação de Unidade Armazenadora. Com
isso, ela passa a ser uma das primeiras unidades a obter este
certificado no Estado de São Paulo, atendendo a norma do
Ministério da Agricultura (IN 33).

Para se ter uma ideia da importância desse processo, o
Plano Safra 2009/10 estabeleceu que somente as unidades
certificadas podem prestar serviços remunerados de
armazenamento de produtos agropecuários, emitir títulos de
crédito e comercializar o que armazena.

A certificação é obrigatória para as pessoas jurídicas que
prestam serviços remunerados de armazenagem de produtos
a terceiros, inclusive ao governo federal, armazenando os
estoques públicos. O prazo final para que todas as unidades
armazenadoras se adéqüem a IN é até 2013.

De acordo com o coordenador do Comitê Técnico Consulti-
vo do Sistema Nacional de Certificação de Unidades
Armazenadoras, Pedro Beskow, o processo de certificação teve
início em 2007 e abrange de 10 a 12 mil unidades
armazenadoras em todo o Brasil, o que representa cerca de
85% da capacidade estática nacional, que é de 130 milhões de
toneladas. O sistema tem o objetivo de estabelecer um novo
padrão para os armazéns, quanto a equipamentos, processos
e qualificação de pessoal.

A certificação é um dos mecanismos de Avaliação de Con-
formidade, que propicia grau de confiança aos consumidores
de que um produto, serviço ou processo atende a requisitos
pré-estabelecidos em normas ou regulamentos. São avalia-
dos itens como:

-Localização, instalações e equipamentos existentes
-Segurança patrimonial e dos produtos armazenados
-Adequação a legislação ambiental e de segurança,

CETESB, IBAMA, DAEE, Corpo de Bombeiros etc
-Controle de insetos e roedores
-Capacitação dos funcionários via treinamentos periódicos
-Procedimentos aplicados para classificação,

beneficiamento, aeração, armazenagem, expedição entre
outros

-Aferições periódicas dos equipamentos de laboratório
(medidores umidade, balanças etc)

-Controles contábeis e fiscais dos produtos armazenados
-Controles de qualidade dos produtos armazenados
-Outros

Auditoria

A auditoria foi efetuada pelo auditor Mauricio Maluf Centurion
da WQS, enquanto que a consultoria para o processo foi feita
pela TESE “Treinamento em Ação”, através do consultor João
Batista G. Souza, e a adequação as normas pela Cooperativa
pelo gerente da Unidade de Armazenagem João Luis Joaquim,
sob a supervisão do gerente geral Renê D. Garcia Duarte.
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Produzindo campeões

Muito trabalho e dedicação.
Pode-se dizer que esta é a re-
ceita do sucesso do Haras
Amaral. Localizado na Fazenda
Bela Vista, em Vargem Grande
do Sul, o criatório ocupa atual-
mente o primeiro lugar geral
como Criadores não Expositores
no ranking da ABCCMM (Associ-
ação Brasileira dos Criadores do
Cavalo Mangalarga Marchador).

Priorizando uma boa genéti-
ca de seus animais, o haras re-
velou este ano três campeões
nacionais: Amaral Volante foi
campeão de marcha e também
pela categoria Cavalo Sênior, já
Amaral Zumbi também foi o ven-
cedor de marcha e ainda pela
categoria Cavalo, enquanto que
Amaral Danúbio foi o ganhador
pela categoria Potro.

Ter três animais campeões
em um evento de abrangência
nacional é um fato difícil, uma
vez que a competição reúne os
melhores criatórios do país. Até
então o Haras Amaral havia che-
gado à segunda posição neste
ranking, título obtido em 2006.
Agora com este novo resultado,
o haras despontou como uma

Haras Amaral está em primeiro lugar geral como
Criadores não Expositores no ranking da ABCCMM

das grandes referências nacio-
nais.

Hoje uma das grandes espe-
ranças do criatório
vargengrandense é o cavalo
Ginete da Imbauba. O garanhão
é pai de Amaral Danúbio e é um
dos animais mais apreciados do
haras. “Sempre trabalhamos
procurando obter animais de
uma boa genética”, comentou
José Flávio do Amaral.

História de sucesso
Fundado por João Batista do

Amaral, o criatório teve início em
1950, porém, somente a partir
de 1982 os animais passaram a
ser registrados em livro aberto.
O plantel do haras é composto
por animais pertencentes a João
Batista Neto, Marcos, José Flá-
vio e Gustavo Amaral, todos fi-
lhos do precursor do criatório.
“Quando registrei as éguas no
livro aberto em 1982 peguei o
total dos animais registrados, os
dividi em quatro lotes e fiz uma
doação, sorteando esses lotes
entre meus quatro filhos. Gra-
ças a Deus, eles criam juntos até
hoje e desta união só colhemos
bons resultados”, relatou João
Batista do Amaral durante en-
trevista dada a revista Toada
Marchador, em dezembro de
2006.

Com a tropa registrada, o
haras começou a buscar por
garanhões com três caracterís-
ticas fundamentais: bom anda-
mento, índole dócil e de tempe-
ramento forte. Zelando por uma
boa linhagem, o criatório foi fir-
mando boas parcerias ao longo
desses anos. Hoje, o Haras
Amaral também trabalha com a
transferência de embriões, vin-
te por cento dos animais nasci-
dos são TE. Esta técnica foi im-
plantada com o intuito de apro-
veitar melhor as éguas que ti-
nham produzido bons animais.

Ginete do Imbauba é um dos destaques do Haras Amaral

José Flávio do Amaral falou sobre os títulos conquistados pelo haras ao jornalista Bruno
de Souza
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A paixão por cavalos sempre foi
uma constante na família Amaral.
O dom e a dedicação de todos para
formar uma tropa de qualidade fa-
cilitaram muito a seleção de bons
animais. Os irmãos trabalham em
equipe. Flávio é agrônomo, Gustavo
é veterinário, João Batista e Marcos
cuidam de perto do plantel.

 O resultado deste minucioso tra-
balho pode ser visto através dos tí-
tulos conquistados ao longo desses
anos: Amaral Tula, escrita no livro
de elite, Amaral Batucada, cinco ve-
zes campeã estadual, Amaral Elei-
ta, campeã brasileira de marcha,
Amaral Escuna, campeã brasileira
de marcha, Amaral Juta com várias
premiações, Amaral Jangada, cam-
peã nacional de marcha, Amaral
Urânio com várias premiações,
Amaral Xarada, Amaral Espanha,
Amaral Imperatriz e Amaral Imbuia,
entre outras.

Mas não é só de paixão e bons
investimentos que se faz um cavalo
campeão. Para a família Amaral, os
peões são peças fundamentais na
parte de manejo, reprodução, doma
e principalmente no complemento
do conjunto cavalo-cavaleiro.

Um grande exemplo de que o tra-
balho em família realizado pelos ir-
mãos Amaral tem dado certo foi a
Exposição Estadual de Ribeirão Pre-
to em 1993. De última hora, eles
inscreveram três éguas, as quais
conquistaram bons resultados.
Amaral Batucada foi campeã de
marcha, sendo montada por João
Neto. Amaral Eleita foi reservada
campeã de marcha e foi montada
por Marcos. Amaral Espanha con-
quistou o terceiro lugar e foi monta-
da por Gustavo.

Os proprietários do Haras Amaral
procuram manter em seu plantel
uma genética que lhes ofereça co-
modidade com equilíbrio. Finalizan-
do, a família deixa um recado para
aqueles que estão iniciando na cria-
ção. “O criador precisa ser, em pri-
meiro lugar, apaixonado por cava-
los e pela raça. A partir daí, é bus-
car conhecimentos genéticos, co-
nhecimentos de manejo e procurar
se relacionar com criadores mais an-
tigos”, aconselhou João Batista do
Amaral.

Fonte: Revista Toada Marchador

Trabalho em família garante bons resultados
Resultado da dedicação da família Amaral pode ser visto através dos títulos conquistados ao longo desses anos

A égua Amaral Dança está entre os animais de boa genética do haras

Amor e dedicação pelos animais tem
garantido bom resultados ao Haras Amaral
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Feira Cooperbatata 2010 reuniu diversos expositores
Bruno de Souza

Difundir tecnologia e informa-
ções do setor agropecuário. Este
foi o principal objetivo da Feira
Cooperbatata 2010 que ocorreu
no dia 23 de outubro no Recinto
de Exposições “Christiano Dutra
do Nascimento”, em Vargem
Grande do Sul.

Promovida pela Cooperativa
dos Bataticultores da Região de
Vargem Grande do Sul
(Cooperbatata), a feira reuniu
produtores, entidades educacio-
nais, autoridades regionais e pes-
soas de diversas partes do país.
O evento teve a participação de
diversas empresas como a
Agristar, Agrossol, Basf, Bayer,
Café Pacaembu, Coperagro,
Dpaschoal, Du Pont, Fuzil,
Germânia, Germeck, Goodyear,
John Deere, Syngenta, entre ou-
tras mais, além do Unifeob e
também o Banco do Brasil.

Para receber os visitantes, o
Recinto de Exposições contou
com uma grande estrutura, de
área coberta, montada pela em-
presa Solução Eventos. Ao longo
do dia os convidados puderam
conferir as novidades de cada
expositor, concorrendo ao sorteio
de brindes e ainda se divertindo
com o tradicional bingo. Vale des-

Além de apresentar novas tecnologias aos produtores, evento contou com a participação do ex-ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues
tacar que a feira também teve
seu lado filantrópico, uma vez
que a área de alimentação teve
toda sua renda revertida às enti-
dades beneficentes Casa do Me-
nor “Dom Bosco”, CPDEX, Clube
das Mães e Grupo Mão Amiga.

Em meio a programação, a
Feira da Cooperbatata trouxe
palestras voltadas ao
agronegócio. Entre os participan-
tes, estava o ex-ministro da Agri-
cultura, Roberto Rodrigues. Pro-
dutor de cana-de-açúcar e de
grãos, ele também já foi secre-
tário da Agricultura do Estado de
São Paulo e presidente da OCB
(Organização das Cooperativas
Brasileiras), da SRB (Sociedade
Rural Brasileira) e da Abag (As-
sociação Brasileira de
Agrobusiness), do Conselho Su-
perior de Agronegócio da Fiesp,
além de ser coordenador do Cen-
tro de Agronegócio da FGV e pro-
fessor de economia rural da
Unesp. Durante sua palestra,
Rodrigues comentou a respeito
da expansão da agricultura no
Brasil, destacando a importância
da sustentabilidade e do
cooperativismo, os quais são fun-
damentais para organizar a agri-
cultura nacional.
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Apesar de ter ocorrido num
momento delicado para a
bataticultura – uma vez que os
preços praticados na venda da
batata não foram bons –, a Feira
Cooperbatata 2010 obteve bons
resultados. De acordo com a or-
ganização, estima-se que aproxi-
madamente 700 visitantes esti-
veram no Recinto de Exposições
ao longo do evento, mantendo as-
sim, uma de suas principais ca-
racterísticas: ser uma boa opor-
tunidade para fechar negócios e
difundir as novas tecnologias do
setor rural.

Com isso, a expectativa da or-
ganização é grande para a próxi-
ma edição da feira. “Nós temos
um desafio muito grande como
gestores da Cooperbatata que é
despertar em nossos cooperados
o interesse por novas tecnologias.
Nosso mercado é extremamente
competitivo e indica que no futuro
será ainda mais. Cada um é res-
ponsável pelo que acontecerá em
suas vidas dentro de suas ativida-
des. O que nós estamos fazendo é
dar um suporte para que eles con-
sigam um posicionamento melhor
nessas atividades”, comentou
Renê D. Garcia Duarte, gerente
geral da cooperativa.

“Tivemos a grata satisfação de
receber várias intenções de par-

Uma boa oportunidade para fechar negócios

ticipação para o evento do próxi-
mo ano, isto nos indica que ele é
viável e deve ser perpetuado.
Desde 2008 estamos procurando
encontrar a melhor fórmula para
a sua realização, cremos que já
temos essa noção e iremos ape-

nas ratificá-la em 2011. Agrade-
cemos muito a todos que nos apoi-
aram e ajudaram a realizá-lo e
desde já fica nosso convite para
que, se Deus assim permitir, es-
tarmos juntos na Feira da
Cooperbatata 2011”, finalizou.
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O primeiro Terraverde
Agroshow foi marcado por mui-
tas oportunidades únicas de bons
negócios. O evento foi realizado
no dia 9 de outubro na unidade
da empresa em Casa Branca. A
feira foi destinada para todos os
clientes das unidades da
Terraverde e contou a participa-
ção de 460 pessoas.

A Terraverde Agroshow foi o
primeiro evento de pós-vendas
da concessionária John Deere e
trouxe planos e preços com des-
contos especiais em peças e ser-
viços, além de acessórios como
óleo, filtros e pneus. Na ocasião,
também ocorreu a oferta de
máquinas e implementos agrí-
colas. Já a loja Collection trouxe
roupas, acessórios e brinquedos
da John Deere.

Durante o evento foram rea-
lizadas palestras técnicas. A pri-
meira abordou como tema os lu-
brificantes da linha John Deere
e a segunda focou a A.M.S - Agri-
cultura de Precisão,  explicando
aos presentes sobre a tecnologia
que melhora o plantio e a colhei-
ta através de sistema de nave-
gação por GPS. Após as pales-
tras ocorreu o sorteio de brin-
des e a apresentação de canto-
res sertanejos, além de alimen-
tação gratuita aos convidados.

Tecnologia marcou a Terraverde Agroshow

Na área externa do evento foi
preparado um espaço familiar
com brinquedos e monitores
para as crianças. Também hou-
ve um espaço feminino onde,
através da parceria com O Boti-
cário, as mulheres puderam re-
alizar tratamentos faciais e ad-

quirir os produtos da linha de
perfumaria.

Desta forma, dentre todas as
atividades realizadas, a
Terraverde proporcionou aos seus
clientes um dia especial para bons
negócios e ainda momentos de
muita descontração e alegria.
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Aftosa:
vacinação

segue até dia 30
de novembro

Tornar a produção leiteira mais
competitiva, por meio do aumento
da segurança e da qualidade do leite
produzido. Esse é o objetivo do Pro-
grama PAS Leite, desenvolvido e
executado pela Empresa Brasileira
de Pesquisa Agropecuária
(Embrapa) com apoio do Sebrae,
Senar e Senai. O programa encon-
tra-se em fase de implantação pi-
loto nos estados de Santa Catarina,
Paraná, São Paulo, Minas Gerais,
Goiás, Alagoas e Ceará, mas será
levado a todo o País. Para isso, es-
tão sendo capacitados produtores,
laticínios e transportadores de lei-
te.

O PAS Leite envolve todos os
segmentos da cadeia produtiva,
incluindo produção, processamento,
industrialização, armazenamento e
distribuição. A ação faz parte do Pro-
grama Nacional de Alimentos Se-
guros, que contemplou, em uma
primeira etapa, os setores de
processamento e distribuição dos
produtos de origem vegetal.

O leite é o primeiro produto de
origem animal a ser trabalhado. “A
metodologia do PAS Leite traz a
visão de cadeia produtiva. Ou seja,
a metodologia trabalha o produtor
de leite, a indústria, o transporte e
pretende futuramente chegar até
o consumidor”, explica a coordena-

Programa aprimora qualidade na
cadeia de leite e derivados

PAS Leite envolve todos os segmentos da cadeia produtiva, incluindo produção,
processamento, industrialização, armazenamento e distribuição

dora nacional da Carteira de Leite e
Derivados do Sebrae, Fátima Lamar.

Para o gerente da Unidade de
Agronegócios do Sebrae, Paulo
Alvim, o programa pode significar
um novo momento na atividade de
leite e derivados no País. “A partir
da massificação do PAS Leite, a ofer-
ta destes produtos terá um novo
referencial de qualidade, trazendo
ganhos para os produtores, já que
o leite é uma atividade que envol-
ve 80% dos empreendimentos ru-
rais brasileiros”, afirmou. A meta do
Sebrae é disponibilizar a solução
para todos os estados até 2011.

Implantação
O Sebrae, por meio das suas

unidades de Acesso a Inovação e
Tecnologia, e Agronegócios, desen-
volveu três cartilhas e um caderno
de campo, onde o produtor anota
os procedimentos da propriedade
relacionados à ordenha. Com o ma-
terial pronto e consultores capaci-
tados, o programa foi para rua. São
organizadas duas turmas em cada
estado selecionado. A turma é for-
mada por um representante de la-
ticínio e dez produtores. Participam
da implantação piloto estados com
projetos finalísticos na Carteira de
Leite e Derivados, laticínios que já
têm implantado boas práticas e 20

produtores.
“Com uso de linguagem simples

e ilustrações, as cartilhas mostram
as boas práticas na produção de
leite. Elas irão subsidiar as aulas
teóricas dadas pelos consultores,
com informações sobre higiene e
manutenção de equipamentos, se-
gurança da água, utensílios e ins-
talações, refrigeração e estocagem
de leite, manejo da ordenha, ma-
nejo sanitário, manejo alimentar e
manejo reprodutivo do rebanho. O
caderno de campo possibilita que,
posteriormente, o produtor rastreie
informações do processo de orde-
nha na propriedade”, explica Hulda
Oliveira Giesbrecht, analista técni-
ca da Unidade de Acesso a Inova-
ção e Tecnologia do Sebrae.

A metodologia do PAS Leite pre-
vê a realização de encontros du-
rante três meses. Os produtores
recebem aulas teóricas intercala-
das com visitas técnicas semanais
nas propriedades. Durante as visi-
tas, o técnico observa se o produ-
tor está seguindo as orientações
dadas e preenchendo o caderno de
campo, que, no final, se tornará o
Manual de Boas Práticas do produ-
tor. Será o material de consulta do
produtor após o fim da aplicação
do programa. Na fase piloto, o pro-
grama não tem custos para os pro-
dutores. Após a ampliação do pro-
grama para todo o território nacio-
nal, será cobrada do produtor uma
contrapartida de 50% dos custos.

Hulda destaca outra vantagem
do programa. “Os laticínios têm sido
sensibilizados para reconhecer e a
pagar mais pelo leite produzido nas
propriedades envolvidas no PAS
Leite. No início do programa, o lati-
cínio assina um termo confirman-
do sua participação e se compro-
metendo a remunerar esses pro-
dutores de forma diferenciada. Afi-
nal, leite com qualidade traz mais
rendimento.” Já os transportadores
do alimento recebem informações
que vão desde a coleta até a recep-
ção do laticínio. “São informações
como temperatura adequada do ali-
mento e higienização dos
vasilhames”, afirma. (Agência
Sebrae de Notícias)

A etapa de novembro
da campanha de vacina-
ção contra a febre aftosa
segue até o dia 30 no
Estado de São Paulo. Os
produtores de bovinos e
bubalinos terão de vaci-
nar todo o rebanho, di-
ferentemente da etapa
de maio, quando somen-
te os animais com até 24
meses de idade foram
imunizados.

Na etapa finalizada
em 31 de maio foram va-
cinadas quase 5 milhões
de cabeças com até 24
meses. O rebanho total
paulista é da ordem de
11,2 milhões de animais.
São Paulo historicamen-
te tem uma cobertura
vacinal de aftosa acima
de 95% do rebanho e não
registra casos da doen-
ça há 14 anos.

A Secretaria de Agri-
cultura e Abastecimen-
to se programa para re-
tirar gradualmente a
obrigatoriedade da vaci-
nação contra aftosa no
Estado, a exemplo do
que já ocorreu com a
raiva dos herbívoros. O
pecuarista terá até o dia
7 de dezembro para
comprovar a vacinação
e relatar todo o gado
existente na sua propri-
edade.
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Eventos agropecuários
programados para dezembro

Quinzenal (1º e 3º domingo) - Feira
Municipal de Produtos Agrícolas e Or-
gânicos e de Artesanato Rural de
Mairiporã. Informações: Secretaria do
Meio Ambiente e Agricultura da prefeitura
e CMDR

Dia 3 à 6 - 29ª EXPOVALE (Exposi-
ção Agropecuária do Vale do Ribeira)
- Registro. Informações: ACIAR - Associ-
ação Comercial, Industrial e Agropecuária
de Registro - (13) 3828-6800

Dia 5 à 8 - Festa do Peão - Parapuã.
Informações: Prefeitura - (18) 3582-9020

Dia 10 à 13 - 9ª Festa do Peão de
Boiadeiro - Nova Castilho. Informações:
Prefeitura, Associação Fivela de Prata

Dia 17 à 19 - Festa do Peão de Ro-
deio -  Ibirarema. Informações: Angelita
Pontremolez - (14) 3307-1254

Dia 18 à 20 - 20ª Festa do Peão de
Boiadeiro - Florínea. Informações: Pre-
feitura - (18) 3377-9020

Festa da Viola/Milho - Irapuru. In-
formações: Prefeitura - (18) 3861-9040

5ª FEAG (Festa do Agricultor de
Guapiara) - Guapiara - Mercado Produ-
tor Prefeitura, comércio local e cidades
vizinhas - (15) 3547-1142

9ª Festa do Peixe - Peruíbe. Infor-
mações: Prefeitura e CATI / Casa da Agri-
cultura

Festival de Violeiros e Encontro Re-
gional de Santos Reis - Gastão Vidigal.
Informações: Prefeitura, Câmara e Casa
da Agricultura

16ª Festa do Milho Verde - Itararé -
Vila Santa Terezinha. Informações: Asso-
ciação dos Produtores Vila Santa
Terezinha, São João, Santa Cruz e prefei-
tura - (15) 3532-4679

Obs: Antes de ir a qualquer um des-
ses eventos, procure sempre contatar
a organização para saber mais deta-
lhes

Fonte: Secretaria da Agricultura e
Abastecimento

Cerca de 120 alunos do colégio
Dom Pedro de Americana estive-
ram no dia 22 de outubro no muni-
cípio de São Sebastião da Grama. A
viagem fez parte de um projeto de-
senvolvido pelos professores da es-
cola e teve como objetivo conhecer
um pouco da história da cidade, bem
como seu principal produto: o café.
“Trata-se de um trabalho interme-
diário de aprendizagem, onde pre-
paramos de acordo com o conteú-
do que está sendo estudado nas sa-
las de aulas, atividades fora do
ambiente escolar, que estimulam e
intensificam o aprendizado”, expli-
ca a professora Glaucia Braga.

Logo pela manhã, os estudantes
foram até o Palácio do Empreende-
dor, sede da prefeitura gramense,
onde assistiram uma palestra so-
bre a Revolução Constitucionalista
de 32 ministrada pela jornalista
Andresa Gouvêa, autora do livro-
reportagem “Linda Jóia”, que relata
a história da revolução em São Se-
bastião da Grama. A jornalista nar-
rou como foi o dia-a-dia das famíli-
as gramenses, bem como os dra-
mas e os acontecimentos marcantes
do período que a cidade foi invadida
por tropas mineiras e paulistas. “A
Revolução de 1932 faz parte da his-
tória de São Sebastião da Grama.
O objetivo é fazer com que este im-
portante fato histórico não caia no
esquecimento, seja sempre estuda-
do, comentado e lembrado como
motivo de grande orgulho para o
município”, explicou.

Logo em seguida, o prefeito
Emilio Bizon Neto falou sobre o de-
senvolvimento econômico e
tecnológico de São Sebastião da

Fazendas de Café de São Sebastião da Grama
recebem visita de estudantes de Americana

Estudantes passaram o dia no município e conheceram um pouco
mais sobre sua história e sua produção de café

Grama, destacando as principais
empresas da área tecnológica e o
café como principal fonte de econo-
mia. Na ocasião, Emilio explicou aos
visitantes porque o café produzido
no município encontra-se entre os
melhores do mundo.

“Nossa localização geográfica, bem
como, nosso solo e clima, proporcio-
nam a produção de um dos melhores
cafés do mundo. Os famosos cafés
servidos nos requintados Cafés Euro-
peus são produzidos no ‘Vale da Gra-
ma’”, destacou o prefeito.

Conhecendo as fazendas
Durante sua passagem pelo por

São Sebastião da Grama, os estu-
dantes visitaram a Praça da Matriz,
tiraram fotos no Coreto Municipal e
na Escola Prof. Sylvio da Costa Ne-
ves, local onde por alguns anos es-
teve enterrado o corpo do soldado
morto durante a Revolução de 32.

Em seguida os estudantes conhe-
ceram a zona rural do município.
Na Fazenda Cachoeira os alunos vi-
sitaram a Escola Polo do Vale da
Grama “Dona Mathilde de Carva-
lho Dias” e saborearam o almoço
preparado pelas cozinheiras da pró-
pria escola. Logo após, eles segui-
ram para um passeio pelo Vale da

Grama e puderam observar as be-
lezas das paisagens formadas pela
extensa plantação dos pés de ca-
fés. Outra propriedade rural visita-
da foi a Fazenda Santa Alina, onde
eles conheceram o Clube Social, a
plantação de café e uma mina de
água potável georeferênciada pelo
Programa Mina Azul.

Ao regressarem para a Fazenda
Cachoeira os estudantes visitaram
o interior de uma torrefação de café.
No local foi apresentado todo o pro-
cesso de torra e empacotamento do
café. De volta à cidade, a progra-
mação foi fechada com a visita ao
Laticínio São Miguel, onde conhe-
ceram de perto as delícias dos mais
variados tipos de queijos e ricotas
aqui produzidos.  Como lembrança
da cidade os visitantes puderam le-
var um dos produtos confeccionados
por artesãos capacitados pelo Fundo
Social de Solidariedade do município.

“A história de São Sebastião da
Grama do passado e do presente
precisa ser lembrada sempre. Apre-
sentamos um conjunto de ações im-
plantadas no município e idéias que
deram certo. Hoje São Sebastião
da Grama não só é conhecida como
a Terra do Café de Qualidade, mas
como um município tecnologica-
mente desenvolvido”, conclui o pre-
feito Emilio Bizon.

Ao longo do dia, estudantes conheceram algumas propriedades, como a Fazenda Cachoeira

Alunos estiveram no interior de uma
torrefação de café


