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Boa leitura!

Segurança: direito 
e responsabilidade de 
todos

A palavra segurança nos remete a sensações de confiança, tranquilidade e proteção. Seu conceito é amplo 
e relaciona-se às mais diferentes situações vivenciadas pela humanidade. A segurança deve estar presente nos 
ambientes público e privado, no trabalho, nos transportes, nas estradas, na saúde, nas escolas, nas informações e 
em muitos outros segmentos das áreas urbana e rural.

Escolher a segurança para ser tema desta edição da Revista Casa da Agricultura vai ao encontro de uma 
das maiores preocupações da sociedade atual e dos cidadãos que, para desempenharem bem suas atividades, 
precisam se sentir confortáveis física e psicologicamente. Normalmente, vinculamos a falta de segurança com o 
avanço da violência. De fato, ela está presente até na zona rural, que por muito tempo teve sua imagem ligada 
à calmaria e segurança; mas importante destacar que a criminalidade não é a única responsável por ameaçar a 
tranquilidade da população. Outros fatores, que serão abordados nos artigos e nas reportagens das próximas 
páginas, apresentam a segurança em suas diversas vertentes, principalmente nos assuntos que envolvem o 
homem do campo, foco do trabalho da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI), órgão da Secretaria 
de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo.

Os leitores terão acesso aos textos e às experiências que mostram a importância dos equipamentos de proteção 
dos trabalhadores rurais e os cuidados para a prevenção de acidentes; conhecerão as ações da Secretaria de 
Agricultura em prol de mais segurança nas estradas rurais, no contato com os animais, no controle e na erradicação 
de doenças, no descarte adequado de embalagens de agrotóxicos e, entre outras iniciativas, será apresentado 
um projeto desenvolvido que foca o contato direto de produtores rurais com gestores de segurança municipal, 
por meio de ferramentas de comunicação e de um trabalho de identificação de propriedades rurais.

O debate sobre segurança, com seus mais diferentes focos, é de fundamental importância e, além de direito 
constitucional e dever de todos, não deixa de ser uma estratégia para se evitar o êxodo rural e manter cada 
vez mais famílias no campo, produzindo com segurança e qualidade de vida, alimentos saudáveis para toda a 
sociedade. 
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Entrevista
Th a r i c  G a l u c h i

Engenheiro agrônomo formado, em 2006, pela 
Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz", da 
Universidade de São Paulo (Esalq/USP), e mestran-
do em engenharia da produção pela Universidade 
Federal de São Carlos (UFSCar),  Tharic Galuchi é 
atualmente coordenador de certificação agríco-
la do Instituto de Manejo e Certificação Florestal e 
Agrícola (Imaflora) e atua no Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Rural (Comder) de Piracicaba. Com 
experiências em vários estados brasileiros e outras 
internacionais, Tharic sempre foi um observador e 
estudioso das condições de vida dos trabalhadores 
e moradores rurais, do meio ambiente e de aspectos 
produtivos. Nesta entrevista, o engenheiro agrôno-
mo afirma que a questão da segurança é um tema 
bastante relevante para a manutenção do homem 
no campo e que os órgãos de assistência técnica e 
extensão rural têm papel fundamental, junto a par-
ceiros, para colaborar com a qualidade de vida dos 
trabalhadores rurais.

Por: Roberta Lage – Jornalista – Centro de Comunicação Rural 
(Cecor/CATI) – roberta.lage@cati.sp.gov.br

Investimento 
na segurança: 
fundamental para 
a manutenção de 
famílias no campo

RCA - A questão da segurança na zona rural é 
ampla; relaciona-se com a prevenção da violên-
cia, com o correto uso de agrotóxico e equipa-
mentos de segurança, entre outros assuntos. Por 
que considera este um tema atual e importante?
TG - O conceito amplo de segurança pode ser con-
siderado o tema central da manutenção do homem 
no campo no Brasil, pois as necessidades fisiológi-
cas básicas já são atendidas na maior parte das re-
giões brasileiras, como acesso a água, comida, mo-
radia, instalações sanitárias, educação e tratamento 
médico. Infelizmente, não podemos dizer o mesmo 
das necessidades de segurança, na zona rural, onde 
estamos mais suscetíveis à violência contra os bens 
e a família, a riscos à saúde e segurança ocupacional 
e à desinformação. Assim, oferecer maior seguran-
ça é estratégico ao País, se queremos manter parte 
da sociedade trabalhando e morando no campo e, 
assim, oferecendo alimentos e atraindo mais divisas 
ao Brasil.

RCA – Quais os maiores riscos e perigos que ame-
açam o meio rural, e quais as melhores maneiras 
de preveni-los, administrá-los ou até mesmo evi-
tá-los?

TG - O meio rural corre o risco de ser ainda mais 
esvaziado de pessoas, perdendo moradores e tor-
nando mais difícil encontrar sucessores aos empre-
endedores rurais, por falta de segurança. As sensa-
ções de insegurança e impunidade são os maiores 
perigos. Isso faz com que o trabalhador se sinta 
obrigado a mudar-se para a cidade em busca de 
segurança e torna o jovem menos interessado em 
ir para o campo. Assim, entendo que para reduzir 
a violência no campo, a sociedade rural precisa co-

nhecer os órgãos de segurança, 
exigindo-lhes uma presença mais 
próxima, com troca de informações 
e colaboração mútua. Com relação 
à segurança ocupacional, acredito 
no mesmo caminho, de que em-
pregadores e trabalhadores rurais 
precisam buscar órgãos públicos 
de assistência técnica que lhes au-
xiliem na implantação de medidas 
de segurança como, por exemplo, 
os programas de saúde e seguran-
ça ocupacional, conhecidos como 
Programa de Prevenção de Riscos 
Ambientais (PPRA) e Programa de 
Controle Médico de Saúde Ocupa-
cional (PCMSO).

RCA - A área rural já foi sinônimo 
de tranquilidade e segurança, no 
entanto, atualmente o cenário 
está diferente. A modernização 
da lavoura, com equipamentos 
de alta tecnologia, com alto valor 
comercial, bem como máquinas, 
implementos agrícolas, veículos 
e até os animais de grande por-
te, se tornou um dos fatores que 
passaram a atrair os criminosos 
para o meio rural. Quais os itens 
mais furtados? Existe algum le-
vantamento com estatísticas das 
propriedades rurais paulistas? 
Como mudar esta situação?

TG - Notadamente, os itens mais 
furtados têm sido os de maior valor 
e fácil comercialização, como trato-
res e implementos, ou os mais fá-
ceis de serem transportados, como 
agroquímicos e fertilizantes folia-
res. Porém, essa é uma afirmação 
baseada na percepção, pois dados 
estatísticos com detalhes do meio 
rural são muito difíceis de serem 
conseguidos devido a três motivos. 
Primeiro, porque a polícia civil pau-
lista, responsável por registrar os 
boletins de ocorrência, não divide 
os dados de criminalidade da zona 
rural dos da zona urbana, nem in-
clui no boletim de ocorrência cate-
goria de itens furtados que permita 
fazer a identificação do produto 
por se tratar de material agrícola. 

Segundo, alguns produtores não 
fazem boletins de ocorrência por 
dificuldade de acesso à polícia, que 
fica na cidade, falta de internet ou 
sinal de celular ruim no campo para 
fazer o processo on-line. Terceiro, os 
dados de segurança são, em gran-
de parte, confidenciais por motivos 
óbvios e não se permite que insti-
tuições externas tenham muitos 
detalhes. A mudança dessa realida-
de de insegurança virá de uma in-
teligência dos órgãos de segurança 
pública voltados para a zona rural 
e de esforços da sociedade em se 
autovigiar. 

RCA – Cercas, iluminação mais 
potente e câmeras são algumas 
das ferramentas aliadas da segu-
rança na propriedade. Também 
está sendo colocado em prática, 
em algumas regiões do Estado 
de São Paulo, o georreferencia-
mento da propriedade que mui-
to pode colaborar na questão da 
segurança, a partir do momento 
que, com a localização correta e 
com a parceria com a Guarda Mu-
nicipal, as prefeituras e outras 
entidades, é possível oferecer 
mais segurança aos proprietários 
rurais. A Secretaria de Agricultu-
ra, por meio da CATI, inclusive já 
desenvolveu um projeto em Bo-
tucatu, que foi aproveitado pela 
Prefeitura de Campinas (Rural 
Inteligente) e por outras. De que 
forma avalia projetos como esse 
e quais os resultados já perceptí-
veis na zona rural?

TG - Os resultados diretos espe-
rados dessa ação de georreferen-
ciamento associado à troca de 
informações com a Polícia Militar 
e Guarda Municipal são de uma 
maior agilidade no atendimento a 
uma ocorrência. Mas, notamos que 
o mapeamento não é suficiente se 
não houver sinal de celular no cam-
po, se as estradas rurais não estive-
rem em condições adequadas e, o 
mais importante, se a polícia não 
colaborar com seriedade. Porém, 

independente do bom funciona-
mento, há impacto indireto muito 
forte no aumento da confiança do 
rural na ação da polícia e de trazer 
o tema de policiamento e segu-
rança para o centro das discussões 
junto aos produtores. Os modelos 
de mapeamento implantados em 
municípios do Estado de São Paulo 
poderiam ser padronizados. 

RCA – Nas propriedades rurais 
há máquinas, equipamentos, 
energia elétrica, armazenagem, 
trabalho em altura, condições 
ambientais, convivência com ani-
mais, produtos tóxicos. A Organi-
zação Internacional do Trabalho 
(OIT) afirma que o trabalho rural 
é mais perigoso que outras ativi-
dades e estima que agricultores 
sofram com problemas de saúde. 
Quais os maiores índices de aci-
dentes no campo e quais as me-
lhores formas de minimizá-los?

TG - O risco à saúde e segurança 
ocupacional do trabalhador rural 
é bastante complexo de ser mini-
mizado devido à diversidade de 
atividades que um trabalhador 
executa, retratada muito bem na 
NR-31 – norma que regulamenta 
a prevenção de riscos no meio ru-
ral no Brasil, por isso acredito que 
a OIT esteja certa. Por exemplo, em 
fazendas de pecuária o vaqueiro 
está exposto a riscos físicos quase 
incontroláveis de levar um coice 
ou cair de um cavalo, e não vejo 
outras formas de minimizar esse 
risco, que não seja por meio de 
treinamento sobre como prevenir 
e atender com primeiros socorros. 
Por outro lado, um produtor de 
hortaliças está mais suscetível a 
riscos químicos de contaminação 
por agroquímicos pela frequência 
de uso desses produtos, sendo que 
acidentes podem ser minimizados 
com a simples utilização correta de 
Equipamentos de Proteção Indivi-
dual (EPIs). Assim, independente 
dos acidentes mais comuns, o mais 
importante seria os produtores sa-
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berem exatamente quais os riscos 
ocupacionais que existem em sua 
propriedade e quais medidas são 
necessárias tomar para evitá-los. 
Fazer isso não é simples para um 
produtor que tem uma diversidade 
de atividades produtivas para exe-
cutar e exige conhecimento de, no 
mínimo, um técnico de segurança. 
Por isso, acredito que a melhor for-
ma de minimizar acidentes está na 
execução de um Programa de Pre-
venção de Risco Ambiental (PPRA), 
mais corretamente chamado de 
Programa de Gestão de Segurança 
e Saúde no Meio Ambiente do Tra-
balho Rural (PGSSMATR), por técni-
cos qualificados que conheçam a 
fundo a NR-31 e ofereçam um trei-
namento de qualidade.

RCA – O uso de equipamentos de 
proteção individual é extrema-
mente necessário para garantir 
a segurança e preservar a saúde 
do trabalhador. Percebe-se resis-
tência ainda no uso desses equi-
pamentos mesmo sendo uma 
exigência trabalhista? 
TG – A utilização de EPI é um tema 
de alta relevância para a seguran-
ça, unicamente porque ainda há 
muito desconhecimento e resis-
tência no seu uso. Se o uso do EPI 
dos aplicadores de agroquímicos 
estivesse institucionalizado no pro-
cesso produtivo como a luva cirúr-
gica está para um enfermeiro, não 
estaríamos falando mais nesse as-
sunto. Ainda encontro produtores 
familiares e médios que não usam 
o EPI pelo simples fato do custo do 
equipamento. Por isso acredito que 
a exigência trabalhista não resolva 
por completo o problema. Temos 
que fazer um massivo processo de 
conscientização, desde os técnicos 
que dão assistência aos familiares 
dos produtores, e penso em algo 
como foi feito com a devolução de 
embalagens de agrotóxicos, que 
hoje é um sucesso no Brasil. 

RCA – O descarte adequado das 
embalagens de agrotóxicos é 

uma preocupação da CATI volta-
da não só ao homem do campo, 
mas ao meio ambiente e aos cida-
dãos, que consomem a produção 
agrícola e prezam pela seguran-
ça alimentar. Qual a importância 
desse trabalho ser realizado de 
forma constante?

TG - A logística reversa de emba-
lagens de agroquímicos no Brasil 
é um sucesso inquestionável, pois 
colocou o nosso País em primeiro 
lugar no ranking de coletor de em-
balagens vazias em todo o mundo, 
com 94% das embalagens vazias, 
que são retiradas do campo para 
o destino correto. Hoje, o campo 
está mais limpo de embalagens e 
se tornou raro ver o reuso de em-
balagens contaminadas. Um avan-
ço tremendo que pode ser notado 
ao se conversar com produtores e 
técnicos dos anos 70 e 80, os quais 
facilmente se lembram dos frascos 
de veneno serem usados para tudo, 
até consumo humano de água. 
Esse trabalho precisa ser continua-
do para evitar o risco de darmos um 
passo para trás e voltarmos a ver o 
que gerações anteriores viveram.

RCA - Na área rural, as doenças 
do trabalho estão relacionadas 
principalmente aos agrotóxicos, 
mas o trabalhador rural tam-
bém tem contato com animais 
doentes e outras situações que 
apresentam riscos para sua saú-
de. Quais as principais doenças e 
como preveni-las? 

TG - Nas realidades que tenho vi-
venciado, em diversos estados 
brasileiros, as principais doenças 
no campo são pressão alta e diabe-
te, depois as associadas aos riscos 
trabalhistas, como problemas de 
coluna e surdez em tratoristas e 
mecânicos. As contaminações com 
agroquímicos são mais silenciosas 
e podem estar acontecendo, mas 
os atuais exames médicos periódi-
cos não detectam. Por exemplo, o 
exame de acetilcolinesterase, fre-
quentemente exigido por médicos 
do trabalho para averiguar o nível 
de exposição aos agrotóxicos e pro-
blemas de saúde, detectam apenas 
carbamatos e organofosforados, 
que são moléculas cada vez menos 
usadas, restando que não há tecno-
logia suficiente para detectar todas 
as moléculas existentes e, em ou-
tras situações, os exames são ina-
cessíveis por custo ou distância do 
local de análise.

RCA – Quais os maiores desafios 
para que haja mais segurança, 
em seus vários aspectos, no am-
biente rural e na produção agro-
pecuária?

TG - Em resumo, os maiores desa-
fios estão na maior participação da 
sociedade nas decisões públicas e 
privadas sobre o meio rural. Acredi-
to que quem melhor pode respon-
der às necessidades de segurança 
do meio rural são os que vivem 
ou trabalham dia a dia no campo. 
Para reduzir a violência, é preciso 
conhecer que tipos de crime estão 
acontecendo na área rural e pensar, 
junto com as pessoas do meio ru-
ral, as formas de combatê-los. Nos 
aspectos de segurança ocupacio-
nal, os empregados e agricultores 
familiares precisam ser envolvidos 
e ouvidos sobre riscos rotineiros 
das atividades, enquanto os em-
pregadores precisam levar com se-
riedade suas demandas aos órgãos 
oficiais ou assessores privados, e 
o atendimento a eles deve ser de 
excelência, feito por técnicos quali-
ficados, que auxiliem na resolução 
de problemas eminentes.

"O conceito amplo 
de segurança pode 

ser considerado 
o tema central da 

manutenção do 
homem no campo 

no Brasil."

Cuidar do produtor rural e do 
campo, proteger a sociedade

Arnaldo Jardim - Secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo
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A segurança individual e coletiva 
tanto para o trabalho, como para 
o comércio ou para a busca de 

educação e saúde compreende uma visão 
mais global. A Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento do Estado de São Paulo trata 
disto ao desenvolver programas de sanida-
de e uso correto de equipamentos, ao asse-
gurar a logística de transporte adequada, ao 
pesquisar e difundir novas práticas seguras 
de manejo e assim por diante.

Mas, aqui, me concentro em comentar 
alguns aspectos da segurança pessoal, dos 
indivíduos, dos nossos produtores, da nossa 
gente do campo.

Infelizmente, nos dias de hoje, a violên-
cia integra o nosso cotidiano. Ainda que em 
menor proporção, a insegurança é um pro-
blema grave enfrentado também pelo ho-
mem do campo. 

A nossa realidade atual é de um esvazia-
mento do ponto de vista populacional da 
zona rural, onde as pessoas migraram para 
a cidade em busca de novas oportunidades.

Isso significou uma mudança cultural de 
modo de vida dos trabalhadores rurais que, 
na maior parte das vezes, residem nas cida-
des e trabalham no campo. Há, ainda, a triste 
situação de alguns que, com baixa escolari-
dade e formação e sem alternativa de renda, 
acabaram engrossando a criminalidade, por 
falta de oportunidades dignas.

Fato recente na região de Ribeirão Preto 
foi a mecanização da colheita da cana. Era 
um desejo comum o fim da queima da cana 
e a assinatura do Protocolo Agroambiental, 
em 2007, acelerou este processo. Era uma 
reivindicação generalizada, porque a quei-
mada trazia a questão da poluição e o incô-
modo da fuligem, mas tivemos cautela pelo 
lado social que foi o desafio de empregar 
essa mão-de-obra. 

Essa mudança ocorreu de forma gradu-
al para que não fosse abrupta, mas foi feita. 
Foram 60 mil pessoas que tinham uma fonte 
de renda e que se viram na urgência de con-
tinuar garantindo seu sustento. 

Esse momento coincidiu com o desen-
volvimento que o País teve há seis anos, que 
absorveu parte dessa mão-de-obra. Mas 
agora, estamos vivendo uma nova situação 

de crise econômica, onde a mecanização quase que 
se completa, e isso gera uma pressão urbana.

O cotidiano do trabalhador rural mudou comple-
tamente. O que parecia algo muito típico das cidades, 
vem crescendo consideravelmente, como a incidên-
cia do uso de drogas no campo. E quando chega a 
droga, chega também o tráfico, o crime organizado e 
o consequente aumento da criminalidade.

Uma segunda questão são os roubos de equipa-
mentos na zona rural. Não são equipamentos simples. 
Na grande maioria são maquinários sofisticados e ca-
ros, muito valiosos e imprescindíveis para o desenvol-
vimento da produção. 

Estamos dialogando com a Secretaria de Segurança 
Pública para recuperar o conceito de patrulha rural. 

Estamos buscando restabe-
lecer esta forma de vigilância, 
ampliando as ações que já são 
realizadas com sucesso em al-
guns municípios paulistas como 
Tarumã, Dracena e Piracaia.

Outra dificuldade que iden-
tificamos é a falta do “CEP rural”. 
Muitas vezes o produtor liga 
para a polícia e fala quem é e 
em que propriedade está, mas 
não se tem exatamente a loca-
lização da propriedade onde 
está a ocorrência. Quem é da vi-
zinhança sabe muito bem onde 
ficam as propriedades, mas nem 
sempre os policiais conhecem o 
local para chegar rapidamente.

Uma solução já praticada no 
Estado é a realização de um geor-
referenciamento das propriedades 
no sentido de, com isso, ter maior 
facilidade de contato e de orientar 
a resposta policial também. 

Há uma experiência muito 
bem-sucedida, que nós estamos 
tomando como referência no mu-
nicípio de Botucatu, onde foi feito 
o georreferenciamento de todas 
as propriedades e isso, afora ou-
tras vantagens, implicou também 
em maior segurança para os pro-
dutores rurais.

A experiência internacional 
tem demonstrado que a polícia só 

pode ser eficiente se contar com a confiança da co-
munidade, seja porque precisa de dados, denúncias, 
registros de ocorrência e orientações da população, 
seja porque segurança inclui uma dimensão subjeti-
va, que exige o reconhecimento da legitimidade e da 
confiabilidade da polícia por parte da população.

Enfrentar a violência, tanto no campo quanto na 
cidade, exige uma modernização tecnológica e ge-
rencial, especialmente na área da Polícia Técnica, e 
qualificação policial. Sofisticar os controles da atuação 
policial. Buscar a participação comunitária, porque 
sem essa contribuição e presença, nada acontecerá. 
É esta visão que deve se desdobrar no campo para a 
tranquilidade da nossa gente. 

João Luiz – SA
A
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Segurança no Campo 
        é prioridade para o Estado
Alexandre de Moraes – Secretário da Segurança Pública do Estado de São Paulo

O Estado de São Paulo possui recordes na 
agropecuária brasileira: é o maior produtor 
brasileiro de açúcar e etanol, maior expor-

tador nacional de carne bovina, lidera a produção de 
laranja (74% da produção nacional e maior produtor 
mundial), suco de laranja (56% da produção mundial), 
ovos, borracha natural, limão, abacate, tangerina, 
goiaba e figo. É o segundo maior produtor nacional 
de café arábica e o terceiro maior produtor de carne 
de frango.

 Atualmente, a cultura mais frequente em São 
Paulo é a da cana-de-açúcar, cultivada em 30,7% das 
Unidades de Produção Agropecuária (UPAs). Hoje, te-
mos 324.601 UPAs que contribuíram para os U$ 18,18 

bilhões arrecadados pelas exportações do agronegó-
cio paulista. E por todos esses números, o Estado prio-
riza a segurança no campo.

 A Secretaria da Segurança Pública está atenta ao 
processo de evolução da sociedade, de forma a detec-
tar, no menor espaço de tempo possível, os proble-
mas e anseios relacionados à preservação da ordem 
pública.

 Nesse contexto, destaca-se a dinâmica de migra-
ção de atos delituosos para ambientes rurais, atingin-
do tanto o agronegócio como os de lazer e turismo, 
além dos delitos característicos dos ambientes rurais, 
como o abigeato (furto de gado), o furto e roubo de 

insumos e equipamentos agrícolas e o furto e roubo 
de propriedades rurais, chácaras de veraneio e pousa-
das. O campo também tem sofrido com o tráfico de 
entorpecentes, o uso de espaços para a realização de 
desmanche de veículos etc.

 Pensando na necessidade da segurança na área 
rural, a Polícia Militar tem ações integradas com 
as unidades de policiamentos Metropolitano, do 
Interior, Ambiental e Rodoviário, para executarem o 
patrulhamento rural que pode ser conceituado como 
a atividade policial ostensiva, voltada à preservação 
da ordem pública em ambientes rurais, objetivando 
satisfazer às necessidades básicas de segurança, tran-
quilidade e salubridade inerentes à comunidade rural.

 Portanto, além das ações relacionadas com a sal-
vaguarda dos recursos naturais do Estado e proteção 
ao meio ambiente, a Polícia Militar Ambiental desen-
volve atividades de prevenção e repressão imediata 
das infrações penais cometidas em ambientes rurais, 
de forma complementar àquelas realizadas pelos ba-
talhões de policiamento.

 Essas ações resultaram, somente em 2014, com a 
apreensão de 791 armas de fogo, prisão em flagrante 
de 299 pessoas e fiscalização de 39.592 propriedades 
rurais pelo patrulhamento rural.

Hoje, a Secretaria está com o projeto-piloto em co-
munidade rural, realizado pelo 2.º Batalhão de Polícia 
Ambiental, da região centro-oeste do Estado de São 
Paulo, que consiste, basicamente, na análise criminal 
dos registros de ocorrência da Polícia Civil na área ru-
ral. Isso permite que se extraia do Sistema Infocrim, 
diariamente, cópias dos registros de ocorrências para 
serem encaminhados às Companhias de Policiamento 
Ambiental, responsáveis pelo patrulhamento na área 
do registro.

Cada local no qual houve o registro de ocorrência 
recebe a visita de uma patrulha que coleta informa-
ções que não estão presentes nos registros oficiais, 
pois a aproximação da polícia com o proprietário rural 
é de fundamental importância para se criar o vínculo 
de confiança. Essas informações e percepções mais 
detalhadas das ocorrências traduzem a realidade da 
criminalidade, imprescindível para se formular um 
diagnóstico mais confiável e oportuno para o desen-
volvimento de ações preventivas decorrentes.

Além disso, esse tipo de policiamento possibilita a 
obtenção de dados pontuais em determinados casos, 
tais como modus operandi dos criminosos, principais 
suspeitos, prováveis receptadores de produtos de 
ilícito, entre outras informações, o que permite uma 
análise criminal mais profunda dos locais de ocorrên-
cias na área circunscricional de cada Companhia, dire-
cionando as patrulhas para locais de maior incidência 
criminal.

Os oficiais também participam de reunião do 
Conselho Comunitário de Segurança e Conselho 
Comunitário de Segurança Rural. Assim como nas áre-
as rurais, onde os Conselhos de Segurança (Consegs) 
propiciam um estreitamento de laços entre comuni-
dade e autoridades da área de segurança, a sociedade 
rural é ouvida sobre os índices criminais. O assunto 
também é debatido mensalmente nas Reuniões de 
Análise Crítica, as quais visam à análise qualitativa e 
quantitativa dos dados estatísticos.

Como se pode perceber ao analisar todas as ações 
da Secretaria, o governo estadual está atento ao cam-
po, aos seus benefícios e às suas necessidades. Ainda 
há muito por fazer, mas o foco da pasta e todos os 
seus órgãos vinculados é com a segurança dos paulis-
tas, dos quatro cantos do Estado de São Paulo. 
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Projeto de Atendimento de 
Emergência na zona rural: a 
experiência do município de 
Botucatu

Ricardo Chiarelli – Engenheiro Agrônomo – CATI Regional Botucatu – ute.botucatu@cati.sp.gov.br

No Estado de São Paulo, a população rural 
dos municípios tem dificuldade de acesso 
aos serviços de emergência em saúde e se-

gurança, pela falta de um sistema de localização das 
propriedades, como existe na zona urbana. Esse aten-
dimento é dificultado ainda pela extensão territorial, 
pela grande quantidade de estradas rurais e pelo ele-
vado número de propriedades rurais existentes.

Na grande maioria dos municípios, as viaturas são 
orientadas por mapas municipais (muitas vezes desa-
tualizados) e pelo conhecimento das pessoas que es-
tão na viatura; as estradas não possuem nenhum tipo 
de identificação, muito menos as propriedades. Essas 
condições fazem com que os condutores das viaturas 
usualmente fiquem “perdidos” no momento do aten-
dimento à emergências, cuja eficiência está relacio-

nada com o tempo de deslocamento da viatura até 
o local da ocorrência. Quanto menor for este tempo, 
maior a chance de sucesso em um atendimento de 
saúde ou segurança. 

Baseado na tecnologia de localização GPS, foi cria-
do no município de Botucatu, um sistema que permi-
te a localização facilitada das propriedades rurais, nor-
teando as viaturas nas ocorrências de emergência na 
zona rural, melhorando assim a eficiência nesse tipo 
de atendimento. 

O sistema permite que os condutores das viaturas 
equipadas com aparelhos GPS de navegação veicular 
tenham a mesma facilidade para encontrar uma pro-
priedade na zona rural como têm para encontrar uma 
casa na zona urbana.

Para isso, o sistema funciona 
da seguinte maneira:

a) Em caso de uma ocor-
rência na zona rural do municí-
pio, o morador liga para o telefone 
de emergência do órgão de segurança 
ou saúde e informa o código de sua pro-
priedade;

b) A atendente acessa o banco de dados do 
Projeto, confirma as informações cadastrais do mora-
dor e faz um atendimento preliminar, para obter al-
guns detalhes da ocorrência; depois repassa as infor-
mações, juntamente com o código da propriedade, 
para a viatura via rádio;

c) O motorista da viatura insere o código da pro-
priedade no GPS de navegação e o aparelho 
traça a melhor rota até o local da ocorrência.

A metodologia de implantação do sistema 
é dividida em etapas:
• Cadastro das propriedades rurais – preen-
chimento de um formulário com dados de 
identificação da propriedade (incluindo sua 
coordenada de localização), do proprietário 
e dos moradores. No município de Botucatu 
esse cadastramento foi realizado pela Guarda 
Civil Municipal, mas pode ser realizado por 
outras instituições do município como Polícia 
Militar, Casa da Agricultura, Sindicato Rural, 
entre outras;
• Atualização do mapa das estradas rurais – 
essa etapa pode ser feita de diversas manei-
ras, ou seja, pode ser coletado o traçado da 

estrada com GPS no momento de 
elaboração do cadastro da pro-
priedade e depois elaborado o 
mapa; pode ser aproveitada a rota 
do aparelho GPS de navegação 
veicular ou pode ser elaborado 
por meio do Google EarthTM;
• Processamento das informações 
do cadastro dentro do banco de 
dados – para automatizar o siste-
ma, foi criado um banco de dados 
onde são inseridas as informações 
do cadastro. Esse banco permite 
realizar buscas de informações 
dentro das propriedades cadas-
tradas, sendo que para cada pro-

priedade é gerado um número 
único de identificação;

• Elaboração do mapa para 
o GPS de navegação vei-
cular – com o mapa atua-
lizado e a localização das 
propriedades, utiliza-se 

um software para gerar um 
mapa roteável capaz de ser 

utilizado no GPS de navega-
ção da viatura. O sistema de fun-

cionamento desse mapa é igual aos que 
são utilizados na cidade. A única diferença é que tem 
queser  digitado o número de identificação da pro-
priedade e não o endereço;
• Elaboração das placas de identificação das proprie-
dades – com base nas informações do banco de da-
dos, são elaboradas placas de identificação das pro-
priedades. Essas placas são instaladas na porteira de 
acesso, onde foram coletadas as coordenadas com o 

Os responsáveis pelo 
Projeto: Ricardo Chiarelli, 
engenheiro agrônomo da 
CATI Regional Botucatu; 
Carlos Eduardo Rodrigues 
de Paula, inspetor do Grupo 
de Proteção Ambiental 
da Guarda Municipal; 
Priscila M. V. de Almeida, 
coordenadora-geral do 
Samu.
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Mecanização – atenção 
às Normas reduz acidentes

 Dr. Murilo Mesquita Baesso – Professor da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da Universidade de São Paulo (USP),
Campus de Pirassununga – baesso@usp.br (www.fzea.usp.br)

A modernização da agricultura tem sido 
acompanhada pelo desenvolvimento dos 
tratores agrícolas, visto que a maioria das 

atividades realizadas em campo conta com o uso 
dessa máquina. A mecanização agrícola é essencial 
na agricultura, permitindo melhores índices de pro-
dução, produtividade e qualidade das operações re-
alizadas, além de maior velocidade, uniformidade de 
trabalho e utilização de maiores áreas. No entanto, 
existem também desvantagens na utilização de má-
quinas agrícolas, como a exposição do operador à po-
eira, insolação, vibração, ao calor, a gases do motor, 
aos insetos, defensivos agrícolas e a um forte ruído 
oriundo dessas máquinas.

O aumento na utilização dos tratores na agricul-
tura deu-se logo após a Segunda Grande Guerra 

(1939-1945) e, no início dos anos 1950, foi oferecida 
ao mercado grande diversidade de marcas e modelos. 
No entanto, tais modelos apresentavam configuração, 
como na motorização, e aspecto, quanto a materiais 
e componentes, rudimentares se comparados ao que 
se observa na atualidade. As pesquisas têm demons-
trado que alguns tratores agrícolas em circulação no 
País apresentam problemas relacionados à ergono-
mia e à segurança para os operadores. 

Quanto aos itens de segurança, as proteções, os 
dispositivos e os sistemas de segurança previstos em 
Normas Regulamentadoras (NRs) devem integrar as 
máquinas agrícolas desde a sua fabricação, não po-
dendo ser considerados itens opcionais para quais-
quer fins. É de conhecimento que no mercado brasilei-
ro existe a obrigatoriedade quanto ao seguimento das 

GPS; elas são importantes para que as viaturas consi-
gam identificar as propriedades;
• Elaboração da cartilha – para divulgação e conheci-
mento dos proprietários da zona rural, foi elaborada 
uma cartilha ilustrada com uma situação hipotética, 
na qual estão descritos o funcionamento do Projeto e 
os procedimentos em caso de emergências;
• Implantação do sistema – para facilitar a implanta-
ção do sistema, é aconselhável que se faça a divisão 
do município em setores. Dessa maneira, a implanta-
ção ocorrerá de forma parcelada, otimizando a logísti-
ca de distribuição dos materiais (placas e cartilhas), o 
que irá agilizar os resultados.

Essa etapa é subdividida em:
• instalação do banco de dados e explicação de seu 
funcionamento aos atendentes das chamadas de 
emergência, dos serviços de 
saúde e segurança;
• ensinamento do funcionamen-
to do GPS, para os motoristas de 
viaturas;
• entrega das placas e cartilhas 
para os moradores rurais, as reu-
niões nos setores são a forma 
mais eficiente de se realizar essa 
etapa.

Esse Projeto usa tecnologias 
gratuitas disponíveis, para o 
benefício da população rural, 
proporcionando uma melho-
ria importante na eficiência 
dos serviços de atendimento à 
emergências no município, tra-
zendo mais qualidade de vida e 

cidadania a esses moradores. 
Qualquer município, seja ele 
de grande ou pequeno porte, 
poderá implantar esse projeto. 
A tecnologia está disponível, 
é acessível e não necessita de 
grandes investimentos em 
sua implantação, podendo 
ser adaptada para municípios 
com características diferentes.

As ações do projeto atin-
gem a população mais carente 
em políticas públicas no muni-
cípio. O morador da zona rural, 
muitas vezes, não possui nem 
veículo para deslocamento até 
a cidade e, em caso de neces-
sidade de atendimento médi-
co de urgência, por exemplo, 

fica na esperança de que a ambulância chegue até 
sua propriedade rapidamente. O objetivo principal 
do Projeto é fornecer condições para que esse aten-
dimento seja realizado da maneira mais eficiente pos-
sível e que os moradores da zona rural tenham a pos-
sibilidade de acesso a esses serviços, assim como os 
moradores da zona urbana. 

Atualmente, o Projeto está na terceira etapa de im-
plantação no município de Botucatu. Em 2013, ele foi 
certificado como “Tecnologia Social” pela Fundação 
Banco do Brasil de Tecnologia Social. No ano de 2012, 
ele compôs o Programa Municipal de Acessibilidade 
Rural, vencedor do Prêmio Mário Covas, na categoria 
Inovação em Gestão Municipal.

A iniciativa está sendo implantada por vários        
municípios paulistas. 
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Guardas municipais fazem o cadastramento 
da propriedade de Ayrton Luiz Rossetto.

O casal João e Ana 
J. V de Lego recebe 
visitas regulares dos 
guardas municipais 
da Patrulha Rural e do 
extensionista da CATI, 
Ricardo Chiarelli.
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Agricultura Familiar e a igualdade 
de direitos no trabalho, na saúde 
e na previdência social

Aparecida de Jesus Rosa – Assistente Social – Analista de Desenvolvimento Agrário,  especialista em Saúde do Trabalhador e 
Ecologia Humana –  Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo (Itesp) – ajrosa@itesp.sp.gov.br

Os agricultores familiares brasileiros com-
põem a classe de trabalhadores rurais in-
formais e, na Previdência Social, são con-

siderados segurados especiais, desde que exerçam 
suas atividades agropecuárias, individualmente ou 
em regime de economia familiar, podendo ser meei-
ro, arrendatário, parceiro, pequeno proprietário ou as-
sentado, desde que pessoa física. Esses trabalhadores 
conquistaram reconhecimento pela importância de 
seu papel na segurança alimentar, oferecendo uma 
produção diversificada, desempenhando atividades 
que os expõem a riscos e agravos tanto quanto os 
trabalhadores rurais com vínculo formal de trabalho, 
empregados em grandes propriedades rurais como as 
de produção canavieira e de soja. 

Já os trabalhadores empregados estão amparados 
pela legislação brasileira trabalhista, previdenciária e 
de saúde. Nesse caso, as relações de saúde e trabalho 
são fiscalizadas e tratadas mediante normas, regula-
mentos e políticas de atendimento, por intermédio 
de fiscalizações do Ministério do Trabalho e Emprego 
(MTE) e da Vigilância Sanitária (VS), o que gera uma 
fonte de dados importante na execução das políticas 

públicas voltadas a eles. Mesmo assim, a ausência ou 
insuficiência de dados sobre a situação de saúde e 
doença afeta a todos os trabalhadores, agravando-se 
quando se trata do trabalhador informal, principal-
mente quando a informalidade na relação de trabalho 
está relacionada à agricultura familiar e ao trabalho 
rural. Isso acontece devido às políticas públicas e/ou 
aos serviços de saúde estarem voltados aos trabalha-
dores empregados e à população urbana. 

Historicamente, as políticas públicas de saúde, as-
sistência social e de previdência social abrangiam a 
população urbana com vínculo de trabalho formal, 
ou seja, eram para empregados e empregadores. E os 
trabalhadores informais e os trabalhadores e traba-
lhadoras rurais estavam sujeitos à caridade e filantro-
pia. Desde a publicação da Constituição Federal, em 
1988, observa-se uma mudança nas políticas públicas 
e, especificamente, nos direitos previdenciários do 
agricultor familiar, que passa a ser qualificado como 
segurado especial, conforme consta no Regulamento 
Geral da Previdência Social, com alterações dadas pela 
Lei n.º 11.718 , de 20 de junho de 2008, e na Instrução 
Normativa n.º 77, de 2015. Com essas alterações, o ca-
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NRs e NBRs (Normas Brasileiras Regulamentadoras) na 
inspeção de máquinas, porém nem sempre as mes-
mas são seguidas, o que acaba reduzindo a qualidade 
ocupacional dos operadores das máquinas. Entre os 
fatores ergonômicos que prejudicam os operadores 
das máquinas, o ruído e a vibração podem ser consi-
derados os principais.

Durante os últimos anos, o bem-estar dos traba-
lhadores passou a ser uma das preocupações nas 
indústrias e agroindústrias para o adequado desem-
penho das atividades. A preocupação com o conforto 
e a segurança do operador tem chamado a atenção 
de profissionais de diversas áreas, no sentido de con-
siderar os fatores humanos (ergonomia) na concep-
ção projetual de tratores agrícolas. Podemos afirmar 
que o rendimento do trator, bem como a ocorrência 
de acidentes dependem, também, do nível de fadi-
ga à qual o operador está submetido. Nesse sentido, 
a principal preocupação da ergonomia é o elemento 
humano, sendo seu objetivo a satisfação e a saúde do 
trabalhador. 

Sendo assim, detectou-se que os principais fatores 
relacionados aos acidentes no meio rural são: falta de 
atenção; fadiga; preocupação; falta de treinamento 
e incompatibilidade homem-máquina. Nossas pes-
quisas demonstram que 80% dos acidentes no meio 
rural são causados por falha humana, ou seja, inúme-
ros acidentes podem ser evitados utilizando-se nor-
mas básicas de segurança, como o uso do calço no 
trator; a proteção das partes móveis; o uso do cinto 
de segurança; a utilização adequada do Equipamento 
de Proteção Individual (EPI), que são algumas delas, 
aliadas às atitudes como não dar carona no trator, res-
peitar os limites operacionais das máquinas e dos im-
plementos agrícolas, que estão entre os demais itens 
que devem ser observados pelo tratorista.

É importante lembrar que, sempre que for possí-
vel, devem ser utilizadas máquinas homologadas (tes-
tadas) e que é fundamental sempre refletir que uma 
máquina pode ser reparada ou substituída; o que 
nem sempre é possível quando o erro causa um dano 
ao corpo humano. 
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sal de proprietários, seus filhos dependentes, na idade 
entre 16 e 21 anos, e os que se casaram e que possuí-
rem contrato de arrendamento com seus pais, forem, 
com seus cônjuges, meeiro ou parceiro, com exceção 
da aposentadoria por tempo de contribuição, podem 
acessar os seguintes benefícios: Aposentadoria por 
Idade Rural, após compro-
vados 15 anos de trabalho 
rural, tendo a mulher 55 
anos e o homem 60 anos 
de idade; Auxílio Reclusão; 
Salário Maternidade às 
mulheres trabalhadoras 
rurais por um período de 
quatro meses; Pensão por 
Morte que, pela nova legis-
lação, passa a exigir tempo 
mínimo de dois anos de 
casamento ou união está-
vel e de contribuição, com 
exceção para casos de aci-
dentes de trabalho depois 
do casamento, bem como 
para cônjuge ou companheiro incapaz ou inválido; 
Aposentadoria por Invalidez; Auxílio Doença para 
qualquer tipo de enfermidade, diferenciando-se ape-
nas por gravidade e risco; e Auxílio Acidentário, que 
está relacionado ao acidente de trabalho, de percurso 
ou de qualquer natureza. Já o Benefício de Prestação 
Continuada (BPC) Idoso ou Pessoa com Necessidades 
Especiais é um benefício assistencial, garantido pela 
Constituição Federal, que pode ser requerido tanto 
por idoso que não comprove nenhum tipo de con-
tribuição previdenciária, assim como para crianças e 
adultos com necessidades especiais que os impeçam 
de cuidarem de si mesmos. 

Para cada benefício listado é necessária uma docu-
mentação específica, que se encontra disponível no 
site ou nas próprias agências da Previdência Social. 
Para comprovar contribuição, o agricultor familiar ne-
cessita ter em mãos a escritura da propriedade ou o 
contrato de arrendamento, parceria ou meeiro; talão 
de nota produtora; cadastro do Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária (Incra). É importante 
ressaltar que o agricultor familiar não necessita re-
colher contribuição mensal, pois isso já ocorre quan-
do são emitidas suas notas de compra e venda, bem 
como não precisa contratar serviço de terceiros para 
requerer seu benefício junto à Previdência Social. 
Essas informações podem ser levadas, gratuitamen-
te, aos grupos de agricultores familiares por meio de 
parceria entre o Programa de Educação Previdenciária 
(PEP) e associações de produtores, ou prefeituras 

municipais ou, ainda, pelo Estado, via Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento, por intermédio das 
Casas da Agricultura da Coordenadoria de Assistência 
Técnica Integral (CATI), assim como ocorre na parce-
ria com a Fundação Instituto de Terras (Itesp) para as-
sentados e quilombolas, desde 1999. As agências da 

Previdência Social são as 
intermediárias.

Mesmo com muita 
informação, o agricultor 
familiar ainda encontra 
dificuldades ao requerer 
auxílio doença ou auxílio 
acidente, pois em mui-
tos casos são indeferi-
dos pela perícia médica 
da Previdência Social, 
principalmente quando 
se trata de problema ou 
doença da coluna e dos 
braços, isso ocorre por 
não ser constatada “in-
capacidade laborativa”, 

ou seja, não fica comprovado que a doença ocorre e 
pode se agravar pelo esforço no trabalho diário des-
ses agricultores.  Esse é um dos reflexos da ausência 
de dados a respeito dos postos de trabalho informal, 
como é tratada a agricultura familiar. Esse problema 
vem sendo discutido entre poucos pesquisadores no 
processo de implantação e implementação da Política 
Nacional de Saúde dos Trabalhadores e Trabalhadoras, 
que tem como um de seus sujeitos de direito o traba-
lhador rural informal. 

Em pesquisa realizada recentemente, avalio que 
para a fixação da relação entre saúde-doença-traba-
lho, bem como para constatação técnica de que algu-
mas doenças relacionam-se com o trabalho na agri-
cultura familiar, é preciso que as equipes da Estratégia 
Saúde da Família (ESF) realizem ações da Vigilância à 
Saúde do Trabalhador (Visat), para identificação dos 
postos informais de trabalho, formados pelo trabalho 
em regime de economia familiar, uma das caracterís-
ticas da agricultura familiar, garantindo assim a esses 
trabalhadores a igualdade na saúde, com reflexos po-
sitivos também no atendimento previdenciário.

 Finalizando, entendo serem essas as pos-
sibilidades e os caminhos que permitirão ao agri-
cultor familiar usufruir de seus direitos estabeleci-
dos na Política Nacional de Saúde do Trabalhador e 
Trabalhadora (PNSTT) e na Política Previdenciária, re-
duzindo assim as desigualdades.    
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Crédito e Seguro Rural: 
o produtor preparado para o Sinistro

Alexandre Manzoni Grassi – Engenheiro Agrônomo – Divisão de Extensão Rural (Dextru/CATI/SAA) – amgrassi@cati.sp.gov.br
Alexandre Mendes de Pinho – Engenheiro Agrônomo – Divisão de Extensão Rural (Dextru/CATI/SAA) – almendes@cati.sp.gov.br

Sinistro é o termo usado pelas seguradoras 
para designar uma ocorrência que impacta 
negativamente na renda esperada de um ne-

gócio ou bem. Essa ocorrência tem intensidade variá-
vel e já começa a ser considerada quando há frustra-
ção de parte da renda esperada, podendo estender-se 
à sua totalidade. Antigamente, a contratação de segu-
ro no meio rural era ligada à possibilidade de perdas 
causadas por eventos climáticos, contudo, nos dias 
atuais, infelizmente, a violência também chegou ao 
campo, com um aumento significativo nas estatísticas 
de furtos, roubos e assaltos a propriedades rurais. Não 
existe uma política pública na área de crédito rural 
voltada diretamente para aquisição de equipamen-
tos de segurança que ajudem a prevenir a violência, 
entretanto, para minimizar as perdas, o produtor rural 
pode se utilizar de seguros, pois atualmente existem 
modalidades que cobrem benfeitorias, máquinas e 
equipamentos agrícolas, possibilitando ao produtor 
rural proteger-se contra eventuais prejuízos em seu 
patrimônio.

Para preservar os bens diretamente relacionados 
às atividades agrícola, pecuária, aquícola e florestal 
dados em garantia nas operações de cré-
dito rural, o produtor pode optar pelo 
Seguro de Penhor Rural.

Apesar das linhas de crédito rural 
existentes não tratarem especificamente 
do financiamento de sistemas de seguran-
ça, existe uma linha do Fundo de Expansão 
do Agronegócio Paulista (Feap) que pode 
ser utilizada para implantação de melho-
rias na propriedade, dentro das quais é pos-
sível incluir itens relacionados à segurança: tra-
ta-se da linha de financiamento Desenvolvimento 
Regional Sustentável Paulista.  Podem acessar essa 
linha de crédito, os produtores rurais do Estado de 
São Paulo enquadrados como beneficiários 
do Feap, que apresentem a elabora-
ção de Projeto Integral da 
Propriedade (PIP), 
aprovado pelo téc-

nico da CATI, contemplando aspectos gerais de sus-
tentabilidade, indicando as práticas de adequação 
ambiental e social necessárias, além da análise de 
viabilidade econômica do empreendimento a ser fi-
nanciado.

Poderão ser financiados investimento e custeio 
para melhoria das condições tecnológicas e da infra-
estrutura produtiva das explorações agropecuárias, 
sendo que o custeio é limitado a 30% do valor total do 
projeto. O prazo para pagamento é de 84 meses, es-
tando inclusos nesse prazo até 36 meses de carência. 
Os produtores rurais beneficiários do projeto deverão 
se comprometer com a adequação da propriedade, 
em relação às questões ambientais e sociais, além da 
questão econômica.

Os produtores interessados em acessar a linha 
Desenvolvimento Regional Sustentável Paulista de-
vem procurar a Casa da Agricultura de seu município, 
para obter mais informações. Para contratarem algum 
seguro, devem procurar uma corretora de seguro ou 
uma instituição financeira que opere esse serviço, so-
licitando mais informações sobre as regras e condi-
ções vigentes. 
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Segurança no campo: 
projetos e ações da Defesa Agropecuária
Fernando Gomes Buchala – Coordenador – Coordenadoria de Defesa Agropecuária (CDA/SAA) – gabinete@cda.sp.gov.br

DEFESA SANITáRIA ANIMAl

A Coordenadoria de Defesa Agropecuária (CDA) 
executa diversas ações em prol da segurança no cam-
po, sempre objetivando promover, por intermédio da 
fiscalização dos agentes envolvidos na cadeia pro-
dutiva de alimentos, a manutenção e valorização do 
patrimônio agropecuário, a saúde animal e vegetal, a 
idoneidade dos insumos e serviços utilizados na agro-
pecuária e a identidade e segurança higiênico-sanitá-
ria e tecnológica dos alimentos.

A segurança no campo é tratada como fruto de um 
conjunto de ações que visam tanto à garantia da ca-
pacidade do produtor rural em conseguir produzir seu 
produto e obter retorno finan-
ceiro com a sua comercialização 
como da qualidade sanitária 
desse produto, o que garantirá a 
manutenção da saúde dos con-
sumidores. A seguir, trataremos 
sobre algumas das áreas de atu-
ação da CDA e a importância de 
cada uma delas, com enfoque 
na segurança no campo.

A erradicação da febre aftosa
O trabalho visa à manuten-

ção do Estado como área livre 
de febre aftosa, por meio da re-
alização de diversas atividades, 
tais como: vacinação obrigatória 
dos bovídeos (bovinos e bubali-
nos), realização de inquéritos 
soroepidemiológicos, controle 
do trânsito de animais, manu-
tenção de um sistema de vigilância epidemiológica 
e capacitação do corpo técnico da CDA para atuação 
em emergências sanitárias. Para verificar as condições 
de vacinação, especialmente em propriedades consi-
deradas de maior risco, são realizadas as vacinações 
assistidas. 

Sanidade dos equídeos
Visando à proteção da saúde do rebanho equídeo 

com relação às doenças de notificação obrigatória, 
como a anemia infecciosa equina (AIE) e mormo, a 
CDA desenvolve ações no sentido de atendimento a 
suspeitas, detecção de focos e saneamento dos mes-
mos com o sacrifício dos animais positivos e a realiza-
ção da colheita de material para exames diagnósticos 
dos contactantes. Esse trabalho torna-se ainda mais 
importante pelo fato de o mormo ser uma zoonose, 
podendo atingir as pessoas que lidam com os animais 
doentes.

Combate à raiva dos herbívoros

A raiva é objeto de atenção pela CDA para a redu-
ção na frequência de sua ocorrência, pois causa sé-
rios prejuízos à agropecuária e riscos à saúde pública, 
sendo uma das mais importantes zoonoses fatais. As 
armas profiláticas disponíveis permanecem aquelas 

tradicionalmente conhecidas e recomendadas no 
controle da raiva dos herbívoros, quais sejam: imuni-
zação ativa (vacinação) dos animais suscetíveis, para a 
redução da frequência de casos, e controle da popu-
lação de morcegos hematófagos, para a redução da 
atividade viral. A vacinação obrigatória foi abolida de-
vido ao bom controle da doença, sendo apenas reco-
mendada em casos de agressão pelo morcego e nas 
áreas de perifoco.
Controle e erradicação da brucelose e tuberculose

 A brucelose e a tuberculose são doenças que aco-
metem os bovídeos e que podem, também, afetar as 
pessoas envolvidas na criação desses animais ou que 
venham a consumir produtos oriundos de animais 
portadores dessas doenças, portanto é imprescindí-
vel que seja realizado o controle das mesmas, visando 
à erradicação. As medidas utilizadas para atingir esses 
objetivos são: a vacinação contra a brucelose das fê-
meas de bovídeos entre três e oito meses de idade e o 
controle do trânsito dos animais. É incentivada, tam-
bém, a adesão voluntária dos criadores ao desenvol-
vimento de ações a fim de que tenham suas proprie-
dades certificadas como livres ou monitoradas para 
estas doenças. Como a vacinação contra a brucelose 
exige a responsabilidade de médicos veterinários, a 
CDA credencia esses profissionais da iniciativa priva-
da para tal atividade.

Sanidade avícola
A CDA realiza um trabalho de intensa vigilância 

da influenza aviária, dentre outras ações, por meio da 

captura de aves migrató-
rias para detecção da do-
ença em uma região deno-
minada Complexo Lagunar 
de Iguape, Cananeia e Ilha 
Comprida (local de des-
canso de aves migratórias). 
Na criação de aves de pos-
tura, um dos pontos de 
atenção da CDA é a larin-
gotraqueíte infecciosa das 
aves (LTI), doença exótica 
que assolou a região de 
Bastos e Guatapará no pas-
sado. Nessas áreas, estão 
sendo tomadas medidas 
preventivas como fiscali-
zação do trânsito, reuni-
ões de educação sanitária 
com produtores e medidas 
de biosseguridade. A CDA 
atende à cadeia produtiva 
de aves de corte e postu-

ra, além das granjas de reprodução fornecedoras de 
matrizes para essas cadeias. Todas as granjas de aves 
estão cadastradas e atendem às exigências sanitá-
rias para salmoneloses, micoplasmoses, doença de 
Newcastle e combate à influenza aviária.

Sanidade dos suídeos
O plantel suídeo paulista se destaca pela sua im-

portância genética, existindo muitos criadores espe-
cializados na criação de reprodutores. Considerando 
este importante nicho de mercado, a CDA aderiu, em 
2014, ao plano instituído pela Nota Técnica 05, do 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 
em que o Estado deve cumprir todas as atividades e 
os levantamentos preconizados, para pleitear o reco-
nhecimento internacional como livre da peste suína 
clássica a partir de 2016, condição que garantirá a co-
mercialização de reprodutores com os outros estados, 
promovendo, além da abertura de mercado e ganhos 
financeiros, a garantia de uma maior segurança rela-
tiva à qualidade dos produtos fornecidos por essa ca-
deia produtiva. 

Fiscalização dos produtos e insumos 
veterinários

Existem cerca de 4.800 revendedores de produ-
tos e insumos veterinários registrados junto à CDA 
que, bianualmente, têm seus processos analisados e 
seus registros renovados e/ou cancelados. Além do 
registro, a CDA realiza constantes fiscalizações a fim 
de assegurar o correto armazenamento e a conserva-
ção desses insumos, garantindo, assim, suas perfeitas 
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características de fabricação, para que produzam os 
efeitos esperados quando aplicados ou fornecidos 
aos animais e não causem danos a quem os manipula.

Inocuidade dos alimentos
O Centro de Inspeção de Produtos de Origem 

Animal (Cipoa), responsável pelos registros dos esta-
belecimentos no Serviço de Inspeção de São Paulo 
(SISP), atua no registro de estabelecimentos processa-
dores de produtos de origem animal. A atuação des-
se Centro e dos fiscais da CDA na fiscalização desses 
estabelecimentos corrobora com a garantia da quali-
dade e inocuidade dos produtos fornecidos à popula-
ção, além do combate à produção de produtos clan-
destinos, que figuram como 
importante causa de prejuízos 
à saúde pública. O Cipoa atua, 
ainda, dando apoio logístico e 
de pessoal em ações conjuntas 
com outros órgãos estaduais 
contra o abate clandestino.

Além das atividades cita-
das, a CDA desenvolve ações 
de fiscalização do trânsito de 
animais, bem como de seus 
produtos e subprodutos. Essas 
fiscalizações objetivam, prin-
cipalmente, coibir o trânsito 
de animais, para os quais não 
tenham sido obedecidos os re-
quisitos sanitários mínimos, e o 
trânsito de produtos de origem 
animal, pois deve ser respeita-

da a área de abrangência de 
seu comércio, a qual é deter-
minada pelo serviço de ins-
peção responsável.

DEFESA SANITáRIA 
VEGETAl: vigilância dos 

agrotóxicos e afins
Na agricultura atual, os 

produtos agrotóxicos consti-
tuem insumos de fundamen-
tal importância no manejo de 
pragas, plantas daninhas e 
agentes causadores de doen-
ças. Todavia, o uso inadequa-
do pode causar sérios trans-
tornos à população rural, ao 
meio ambiente e à saúde dos 
consumidores dos produtos 
oriundos dessa agricultura.

O Programa Estadual de 
Vigilância dos Agrotóxicos e Afins, da Coordenadoria 
de Defesa Agropecuária do Estado de São Paulo, atua 
no sentido de coibir o uso indevido e inadequado 
desses insumos, assegurando à população produtos 
de boa qualidade e reduzindo riscos ao trabalhador 
rural e ao meio ambiente.

A Coordenadoria de Defesa Agropecuária realiza, 
por intermédio do Centro de Fiscalização de Insumos 
e Conservação do Solo (CFICS), a fiscalização de agro-
tóxicos, que está amparada pela Lei Federal n.º 7.802, 
de 11 de julho de 1989 (regulamentada pelo Decreto 
Federal n.º 4.074, de 4 de janeiro de 2002). 
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Entre as ações voltadas para a fiscalização e o 
controle do uso de agrotóxicos está a exigência da 
receita agronômica, que deve ser prescrita por um 
engenheiro agrônomo ou técnico agrícola, com as es-
pecificações da área a ser plantada, o tipo de cultura, 
o diagnóstico e as recomendações de uso. A receita 
agronômica tem como principal objetivo orientar 
o uso racional de agrotóxicos. A aplicação da quan-
tidade correta é importante para se evitar resíduos 
de agrotóxicos nos alimentos que serão consumidos 
pela população.

O uso de equipamentos de proteção individual 
(EPI) durante a aplicação também é alvo da fiscaliza-
ção de agrotóxicos em propriedades rurais. O uso de 
EPI é a única forma que o trabalhador do campo tem 
para se prevenir contra intoxicações e acidentes que 
podem colocar sua vida em risco. Sua utilização é ne-
cessária em todas as etapas de uso dos agrotóxicos, 
desde o início do preparo da calda até a limpeza dos 
equipamentos de pulverização após a aplicação.

A destinação final correta para as embalagens va-
zias dos agrotóxicos é verificada pela fiscalização du-
rante a inspeção da propriedade rural e é muito im-
portante para diminuir o risco para a saúde das pesso-
as e a contaminação do meio ambiente.
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No processo de fiscalização, 
o armazenamento de agrotó-
xicos é um item importante 
a ser verificado, pois as reco-
mendações do fabricante de-
vem ser seguidas à risca, afinal,               
tratam-se de produtos perigo-
sos e é necessário todo o cui-
dado para se evitar acidentes.

Para assegurar que o ali-
mento colhido não possua re-
síduos acima do limite máximo 
permitido, a fiscalização está 
atenta ao período de carên-
cia, que é o número de dias 
que deve ser respeitado entre 
a última aplicação e a colheita. 
Esse período está indicado na 
bula do produto.

Há ainda outros itens que 
são verificados durante a fisca-
lização de agrotóxicos na pro-
priedade rural:

• regulagem de equipamentos 
de aplicação de agrotóxicos;

• aplicação de agrotóxicos de acordo com a receita 
agronômica;
• culturas existentes na propriedade conferem com a 
receita agronômica;
• produto indicado na receita agronômica é registrado 
para a cultura;
• produto dentro do prazo de validade;
• tríplice lavagem de embalagens vazias ou técnica 
equivalente;
• respeito pelo intervalo de segurança ou período de 
carência.

Além das ações fiscalizatórias, a Coordenadoria de 
Defesa Agropecuária tem realizado diversas palestras 
sobre uso e armazenamento correto de agrotóxicos, 
com o objetivo de desenvolver ações educativas para 
promover a segurança do trabalhador rural, dos ali-
mentos e do meio ambiente.

Estamos em período de execução da fase de reco-
lhimento, em todo território do Estado de São Paulo, 
de aproximadamente 400 toneladas de agrotóxicos 
obsoletos, ou seja, aqueles proibidos por lei e que se 
tornaram passivos ambientais, como BHC e outros 
clorados. A campanha de recolhimento dos agrotó-
xicos obsoletos tem como meta a melhoria da qua-
lidade ambiental, da saúde pública e a segurança da 
população rural. 
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palavra de ordem no campo
Na cidade de cerca de 140 mil habitantes, segurança é sinônimo de qualidade de vida, fixação 
do homem no campo e ampliação da produção de forma sustentável com seguridade social, 

econômica e ambiental.

Cleusa Pinheiro – Jornalista – Centro de Comunicação Rural (Cecor/CATI) – cleusa@cati.sp.gov.br

Localizado no centro-sul do Estado, a pou-
co mais de 200km da capital, Botucatu, 
município cujo nome vem do termo tupi 

ybytukatu, que significa “bons ares”, tem levado 
esse significado para as relações sociais no cam-
po, com garantia de acesso às políticas públicas 
de segurança, que na maioria das cidades estão 
mais disponíveis para a população urbana. As 
mudanças começaram pela segurança alimentar, 
com incentivo à agricultura orgânica, redução no 
uso de agrotóxicos e produção com responsabili-
dade ambiental – haja vista que a cidade está lo-
calizada na região que abrange parte do Aquífero 
Guarani (maior reservatório de água subterrânea 
do mundo) –, Desde 2011, o poder público está 
investindo para garantir aos moradores da zona 

rural acesso à segurança pública, com atendimentos na 
área de polícia e emergências de saúde. 

Nesse contexto, parceria é a palavra de ordem em 
Botucatu. Segundo o prefeito João Cury Neto, o tra-
balho conjunto do poder municipal com o estadu-
al, pela cooperação com a Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento (SAA), por meio da atuação da CATI, bem 
como as ações desenvolvidas com o Conselho Municipal 
de Desenvolvimento Rural (CMDR), as entidades de pro-
dutores, as universidades, entre outras, tem proporciona-
do uma mudança cultural, que tem levado à transforma-
ção do conceito segurança no município com enfoque 
na área rural. “Nosso principal parceiro é a SAA que, por 
meio da CATI, elabora projetos, faz a interlocução, sensi-
biliza e levanta as demandas dos produtores. O Conselho 
é muito importante, pois congrega os atores que vivem 
a realidade do campo. É por essa multiplicidade de vozes 
que vemos os resultados aparecendo. Entendemos que 
segurança é uma palavra abrangente, que estabelecida 
como política aproxima o poder público e os moradores 
da área rural. Por isso, temos investido em segurança de 
forma multidisciplinar: com o Projeto que ficou conhe-
cido como CEP Rural, levamos os agentes de segurança 
pública para fazer patrulhamento e estabelecer laços 
com o produtor e o acesso rápido ao serviço de atendi-
mento de emergências da saúde; investimos em estra-
das rurais bem conservadas e monitoradas para garantir 
o transporte das pessoas e o escoamento da produção; 

com a produção orgânica, o uso racional de agrotóxicos 
e um código ambiental inovador investimos na seguran-
ça hídrica e na segurança alimentar. Esse é o legado que 
queremos deixar para as futuras gerações”.

Idealizado pelo engenheiro agrônomo Ricardo 
Chiarelli, da Unidade Técnica de Engenharia (UTE) da CATI 
Regional Botucatu, o CEP Rural, mencionado pelo pre-
feito, é o oficial Projeto de Atendimento a Emergências, 
que integra o Programa Municipal de Acessibilidade 
Rural, implementado em 2012. “Aqui em Botucatu, ele é 
fruto da demanda do CMDR, que identificou como maio-
res problemas dos produtores rurais as questões ligadas 
à conservação de estradas rurais, à segurança pública e 
ao acesso à saúde. No fim de 2001, o então presidente 
Henrique Monteferrante nos procurou, fez a interlocu-
ção com a Prefeitura, que disponibilizou o Grupo de 
Proteção Ambiental da Guarda Municipal para participar 
e o Serviço de Atendimento Móvel às Urgências (Samu). 
A partir daí, com base na tecnologia de localização GPS, 
implementamos um sistema que permite a localização 
facilitada das propriedades rurais, norteando as viaturas 
nas ocorrências de emergência na zona rural, melhoran-
do assim a eficiência nesse tipo de atendimento”, con-
ta Ricardo,  explicando o fluxo para a implantação: “os 
guardas municipais fazem o cadastro dos produtores e 
propriedades, bem como um mapeamento das estradas. 
Esses dados são enviados para a CATI, onde transforma-
mos em uma planilha de busca das propriedades e ge-
ramos um número de identificação para cada uma delas. 
Com o levantamento das estradas, criamos um mapa 
para o GPS, os quais são instalados nas viaturas, e fazem 
o roteamento  para os atendimentos.. A Prefeitura con-
fecciona as placas de identificação que são instaladas 
nas propriedades”. Para acessar os serviços de emergên-
cia, da Guarda Municipal e do Samu, basta que o produ-
tor ligue e fale o número da propriedade”. (informações 
detalhadas sobre o projeto estão disponíveis na página 
12, desta edição)

O Projeto de Botucatu se destaca por usar tecnolo-
gias gratuitas disponíveis, proporcionando uma melho-
ria importante na eficiência dos serviços de atendimento 
à emergências, trazendo mais qualidade de vida e cida-
dania aos moradores da área rural. “Como a tecnologia 
está disponível e é acessível, esse projeto não necessi-

ta de grandes investimentos financeiros, mas é preciso 
disposição e comprometimento das entidades parceiras 
e da sociedade organizada”, avalia Ricardo, informando 
que vários municípios paulistas e até de outros estados 
têm feito visitas ao município para conhecer e adaptá-lo 
para suas regiões. “Diante dos benefícios gerados para a 
população do campo, como extensionista é gratificante 
trabalhar com um projeto que gera qualidade de vida 
e segurança para as famílias rurais; pois o importante é 
atender às necessidades da população do campo, mes-
mo que elas não estejam relacionadas à produção agro-
pecuária”. 

Atualmente, o Projeto está na terceira etapa de im-
plantação no município de Botucatu. “Até o momen-
to, foram cadastradas cerca de 60% das propriedades. 
Nosso objetivo é abranger as 1.300 (total do município) 
até o primeiro trimestre de 2016”, informa Adjair de 
Campos, secretário municipal de Segurança Pública.

Projeto de Atendimento a Emergências – relatos de 
quem participa e de quem se beneficia

Nos últimos dois anos, a cena tem sido comum em 
bairros da zona rural de Botucatu. Por estradas de ter-
ra, faça chuva ou sol, o carro azul da Guarda Municipal 
trafega, e os membros, que já conhecem os moradores 
pelo nome, param nas propriedades para um dedo de 
prosa e estreitar os laços de confiança. Carlos Eduardo 
Rodrigues, inspetor do Grupo de Proteção Ambiental da 
Guarda Municipal e entusiasta do Projeto desde o come-
ço, revela o orgulho em participar da atividade. “Como 
o prefeito disse para nós: para fazer parte desse Projeto 
é preciso gostar de gente e nós gostamos. Temos pra-
zer em servir. Somos um grupo de quatro soldados, mas 
chegamos a rodar 250km em um dia. O pneu da viatura 
está sempre com terra. Quando começamos as rondas 
e o cadastramento, os produtores eram muito fechados 
e desconfiados; tivemos que conquistá-los aos pou-
cos, mostrando a seriedade do Projeto”, conta o guarda 
Carlos, que ao lado dos colegas Marcelo Rocha, Rafael 
de Santi e Carlos Eduardo de Camargo, após quase três 
anos de atuação, já parecem parte integrante das famí-
lias rurais as quais atendem.

Segundo o casal João e Ana J. V de Lego, que culti-
vam pêssego, goiaba, figo e ameixa orgânicos na pe-
quena propriedade da família, há dois anos o número 
de furtos e roubos no Bairro da Roseira, onde moram, 
era grande. “Sentíamos medo e vivíamos inseguros. Aqui 
tem muita encruzilhada e as estradas não eram conheci-
das; então chamávamos a polícia, mas eles não vinham. 
Acabou que a gente nem ligava mais quando precisava, 
pois parecia que segurança pública era só para o pessoal 
da cidade. Hoje, ficou tudo mais fácil. Os roubos prati-
camente acabaram e a gente nem houve mais relatos. 
Agora, os guardas são nossos amigos, sentam à nossa 
mesa e nos chamam pelo nome. Nos sentimos mais se-
guros e cidadãos com direitos iguais aos da população 
urbana”, conta o casal.

Quanto ao atendimento das emergências médicas, 
os relatos também são animadores. Seu João conta uma 
passagem que aconteceu com a sua e com a família de 
uma vizinha que tiveram desfechos diferentes, antes e 
após a implementação do Projeto. “Um dia minha sogra, 
que já é bem idosa, passou mal e ainda não existia esse 
Projeto. Chamamos o Samu, que demorou uma hora e 
meia para chegar, pois eles acabaram indo parar no bair-
ro Capão Bonito de Rubião Jr., um distrito de Botucatu 
localizado no outro lado da cidade, e não no nosso Sítio 
Capão Bonito”, relata o produtor, contando outro acon-
tecimento, agora após a implementação do Projeto. “A 
mãe da nossa vizinha caiu, quebrou o fêmur e na casa 
dela ainda não estava instalada a placa de identificação; 
ela correu aqui, anotou o nosso número, passou para 
a equipe do Samu, que chegou em 15 minutos. Olha a 
diferença!”, comemora, fazendo um agradecimento: “A 
CATI, a Prefeitura, a Guarda Municipal e o Samu estão de 
parabéns. Esse Projeto é uma benção”.

O produtor Ayrton Luiz Rossetto, de 76 anos, do Sítio 
Jequitibá, que recebeu a visita dos guardas municipais 
para fazer o cadastramento da sua propriedade, no dia 
da nossa entrevista, se mostrou animado com o Projeto. 
“Nosso bairro já conta com a ronda da Guarda Municipal, 
o que trouxe mais segurança para os moradores, mas 
ainda não temos a placa e o número de identificação. 
Após concretizar esse serviço, vai melhorar ainda mais e 
não acontecerão mais episódios como o que passamos 
há algum tempo, quando minha esposa Odete precisou 
de um atendimento de urgência do Samu e eles não 
conseguiam achar a propriedade. Tivemos que deslocar 
uma pessoa de carro para ir até a estrada e, no escuro, 
ficar tentando sinalizar para a ambulância e trazê-los até 
aqui”.

A coordenadora geral do Samu de Botucatu, Priscila 
de Almeida, atesta a eficácia do Projeto. “Fazemos cerca 
de 600 atendimentos por mês. A maioria é na zona ur-
bana, mas os registrados na zona rural, via de regra, são 
mais complexos, necessitando muitas vezes de uma uni-
dade de atendimento avançado. Por isso, agilizar o aten-
dimento é um fator que pode determinar o salvamento 
de uma vida”, avalia a coordenadora, informando que ao 

Carlos Rodrigues, guarda municipal; Ricardo Chiarelli, CATI; João Cury 
Neto, prefeito municipal; Sérgio Luis Bavia, comandante da Guarda 
Municipal e Adjair de Campos, secretário de segurança pública: parceria 
é a chave do sucesso em Botucatu.
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ligar para o 192 do Samu, os produtores se identificam 
com o número da propriedade, os atendentes colhem 
os dados iniciais e passam para o médico de plantão que 
acionará a equipe mais adequada para atender a ocor-
rência. 

Segurança no uso de agrotóxicos e prevenção
de acidentes

Parte integrante dessa força-
tarefa, que está mudando a realida-
de dos produtores rurais, a Casa da 
Agricultura (CA) de Botucatu formada por 
uma equipe pequena, mas muito atuante, da 
qual fazem parte o engenheiro agrônomo Marcelo 
Leonardo (responsável) e a oficial de apoio agropecuá-
rio Camila Ramos, presta orientação técnica aos produ-
tores do município e executa projetos e programas que 
promovem o desenvolvimento rural sustentável.

No âmbito da segurança alimentar e da saúde do 
produtor e do trabalhador rural, a CA tem sido um 
instrumento de difusão de conhecimento para o uso 
racional de agrotóxico, incentivado à produção orgâ-
nica e orientado quanto à prevenção de acidentes. 
“Realizamos cursos de capacitação para aplicadores de 
defensivos, apoiamos iniciativas que garantam a segu-
rança e a saúde de quem trabalha no campo. Há alguns 
anos, atuamos para fortalecer a organização dos produ-
tores orgânicos, que se estabeleceu no município com a 
formação de uma Associação, que tem agregado produ-
tores de diversas culturas”, explica o agrônomo Marcelo.
Chácara Santo Antonio: segurança com a produção 

e a vida de quem produz
Após se formar em agronomia, o jovem Vinicius, de 

28 anos, tomou a decisão: voltar para o sítio do pai e 
garantir, ao lado da irmã Antoniela, a continuidade da 
atividade que, por mais de três gerações, assegura o 
sustento da família Baldini. Tendo no pai Joaquim, de 62 
anos, o exemplo de que trabalhar com segurança traz 
qualidade de vida para quem produz e quem consome, 
o jovem produtor incrementou a produção de hortaliças 
com o uso mínimo de agrotóxicos, enquanto não faz a 

transição para a agricultura orgânica, e a prevenção de 
acidentes entre os trabalhadores. 

Ao olhar para as pessoas trabalhando é possível 
ver que o cuidado com a segurança está no centro das 
ações do Sítio Santo Antônio. Em cada atividade, os pro-
dutores usam o Equipamento de Proteção Individual 
(EPI) adequado. Quem planta usa botas, luva, chapéu 
e roupas adequadas; quem faz a lavagem das plantas 
para a comercialização usa aventais impermeáveis e 
botas, bem como tem à disposição lavatórios regulados 
de acordo com a altura de cada um – um investimen-
to em ergonomia para afastar a dor nas costas, mal que 
segundo as organizações de saúde é um dos principais 
fatores do afastamento no ambiente de trabalho – a di-
reção dos tratores só é permitida a quem tem capacita-

ção para manuseá-lo; para utilizar as roçadeiras 
costais no debaste do mato, o trabalhador 

tem que usar óculos, luvas, perneiras e 
avental. 

Para aplicação dos agrotóxicos, 
utilizados apenas na fase de pro-
dução de mudas (trabalho feito 
apenas por ele), o senhor Joaquim 
explica as normas que garantem 

a segurança. “Fiz muitos cursos na 
CATI e conto sempre com a orienta-

ção do técnico da Casa da Agricultura, 
pois ele tem um conhecimento que a gen-

te não tem e que é importante para fazer as coi-
sas direitinho no sítio. Para aplicar o produto de forma 
responsável, é preciso estar com o EPI completo desde a 
preparação. Aqui, utilizamos uma bomba para cada pro-
duto, respeitamos as datas de validade, guardamos os 
produtos em ambiente adequado, colocamos anúncios 
em lugares visíveis avisando a data da pulverização e o 
período no qual o local não pode ser manuseado. Além 
disso, procuramos usar o mínimo possível, respeitando 
a distância dos mananciais de água”, explica o produtor, 
com a sabedoria de quem entende a necessidade de se-
guir a orientação técnica. 

Responsável pela comercialização da produção, ao 
lado do marido Leandro e da mãe Aparecida, Antoniela 
salienta os cuidados nesta etapa para garantir a segu-
ridade dos alimentos disponibilizados à população em 
feiras, mercados, Centrais de Abastecimento (Ceasas) e 
lojas de hortifruti. “Fizemos a adequação das caixas de 
transporte, investimos em uma câmara fria e embala-
mos cada planta em sacos plásticos, com informações 
que garantem a rastreabilidade. Além disso, adquirimos 
veículos para otimizar o transporte, para que as verduras 
cheguem frescas ao consumidor”.

Ao final da entrevista, recebemos amostras das hor-
taliças produzidas pela família Baldini. Além da satis-
fação em consumir alimentos saudáveis, a equipe da 
Revista ficou feliz em consumir e levar para a família um 
produto que é fruto do respeito a quem os produz. 

Estimular a produção familiar para garantir a 
soberania e a segurança alimentar e nutricional

Soraia de Fátima Ramos – Pesquisadora do Instituto de Economia Agrícola (Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios – Apta)  e 
doutoranda da Faculdade de Saúde Pública (Universidade de São Paulo) –  soraia@iea.sp.gov.br

Diante das transformações aceleradas e pro-
fundas no planeta, o mundo vivencia de 
modo perplexo incertezas em relação ao 

futuro. A crise contemporânea, derivada do modo de 
produção hegemônico, pode ser analisada por diver-
sos ângulos. Neste contexto, a segurança alimentar e 
nutricional é um tema a envolver a sociedade e nos 
remete à indagação sobre os rumos da globalização e 
suas implicações socioespaciais.

A Declaração Universal de Direitos Humanos 
(1948) assegurou a alimentação como direito funda-
mental. A Conferência Mundial da Alimentação (1974) 
e a Cúpula Mundial da Alimentação (1996) trouxeram 
o compromisso contra o risco da fome e desnutrição. 
Desde então, acordos internacionais aperfeiçoaram 
o conceito de segurança alimentar, ocorrendo trans-
formações significativas nas condições de vida, ali-
mentação e nutrição. Mas, a despeito de todo avanço 
técnico-científico, em especial na produção agrícola, 
o mundo ainda se defronta, em pleno século XXI, com 
a fome e a subnutrição. Atualmente, 795 milhões de 
pessoas padecem de carência alimentar, segundo a 
Organização das Nações Unidas para Alimentação e 
Agricultura (FAO, 2015). 

O Relatório Estado da Insegurança Alimentar no 
Mundo (FAO, 2015) diz que uma em cada nove pes-
soas segue subalimentada. Contudo, o documento 
aponta que a meta em reduzir pela metade a porcen-
tagem de pessoas que padecem de fome, segundo os 
Objetivos do Milênio, foi alcançada em nível mundial. 
O crescimento inclusivo resulta de incentivos a comu-
nidades tradicionais, agricultores familiares e pesca-
dores, e sua integração aos mercados.

Desde a década de 1990, 200 milhões de pessoas 
saíram das estatísticas da fome em razão dos esforços 
de governantes em alocarem recursos em programas 
sociais. Em países da América Latina como o Brasil, re-
ferência internacional, os recentes investimentos em 
políticas sociais nos permitiram sair do mapa da fome. 

Entretanto, as mudanças no estilo de vida e no pa-
drão alimentar sugerem outra face do cenário mun-
dial da alimentação. Em países ricos, emergentes e até 
mesmo nos mais pobres, o atual perfil alimentar cor-
responde à ingestão excessiva de gorduras, açúcares, 
sódio e produtos industrializados de baixo valor nutri-
cional. Ao mesmo tempo, o baixo consumo de frutas, 
verduras e legumes frescos leva a que 200 milhões de 
pessoas tenham carência em nutrientes como ferro, 

zinco e vitamina A (OMS, 2015). A alimentação inade-
quada reflete a tentativa de homogeneização dos ter-
ritórios com a expansão da área para commodities e a 
artificialização dos gostos.

A fome e a obesidade são problemas mundiais 
interdependentes, indicativos do persistente quadro 
de insegurança alimentar. A Organização Mundial da 
Saúde adverte: não é raro encontrar a desnutrição e a 
obesidade coexistindo em um mesmo país, lugar ou 
uma comunidade. São fenômenos que sinalizam para 
o esgotamento do paradigma dos sistemas agroali-
mentares hegemônicos, onde os usos dos territórios 
são socialmente excludentes e ambientalmente pre-
judiciais ao futuro do planeta. 

Questionam-se, portanto, os modelos de produ-
ção agrícola e o consumo de alimentos que põem em 
risco a saúde e a soberania alimentar das nações. A 
especialização produtiva no campo é dispendiosa e 
inviável no longo prazo. O alimento entendido como 
mercadoria, dirigido ao lucro de grandes corporações, 
e a privatização das sementes destroem culturas mile-
nares, causa a erosão genética e repercute em dietas 
alimentares monótonas. A logística de abastecimento 
condicionado a grandes distâncias reforça os desma-
tamentos e a emissão de poluentes.

Superar o estado de insegurança alimentar e nu-
tricional requer o resgate de saberes tradicionais, uni-
dos aos conhecimentos técnico-científicos. A lógica 
centrada nas pessoas, e não no dinheiro, orientará 
para usos do território que atendam às necessidades 

Ana Zilda, Agricultora - Feira de 
Produtos Orgânicos do Parque 
do Ibirapuera, São Paulo.
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Marcelo Leonardo, CA Botucatu; Joaquim e 
Vinícius Baldini: extensionista e produtores 
empenhados na prevenção de acidentes.
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Segurança no campo:
o que pode ser feito para conter 
a escalada da violência?

Cleusa Pinheiro – Jornalista – Centro de Comunicação Rural (Cecor/CATI) – cleusa@cati.sp.gov.br

Pensar na paisagem rural sempre foi sinôni-
mo de tranquilidade e segurança. A visão 
que a maioria das pessoas tem da zona ru-

ral normalmente está relacionada a uma paisagem 
bucólica, sossegada, com pessoas hospitaleiras. Um 
lugar onde se pode dormir com a porta ou janelas 
abertas, com a brisa fresca a embalar o sono de 
quem trabalhou duro o dia inteiro.

A hospitalidade e a paisagem exuberante con-
tinuam intactas em muitas cidades, apesar de uma 
certa desconfiança que a aproximação dos grandes 
centros trouxe aos moradores. No entanto, esse ce-
nário tem mudado em diversas cidades do interior 
de São Paulo, principalmente nas áreas de produção 
periurbanas. Até há alguns anos, as ocorrências re-
latavam brigas, normalmente motivadas por álcool 
ou discórdias entre vizinhos. Hoje, se multiplicam os 
boletins de ocorrência de furtos, assaltos, utilização 
de propriedades para cárcere de sequestros, refina-
rias de drogas e desmanches de carros, além de um 
avanço do uso de drogas entre jovens e trabalha-
dores rurais, bem como de violência doméstica. “Em 
algumas regiões, os relatos de violência no campo 
estão ligados aos conflitos de posse da terra mas, 
nos últimos tempos, o que vemos é o avanço da cri-
minalidade, dita urbana, nas áreas rurais atingindo 
uma população que carece de políticas públicas in-

clusivas e específicas, dada a sua realidade singular”, 
comenta José Carlos Rossetti, coordenador da CATI, 
que tem colocado a instituição à disposição dos pro-
dutores para auxiliar os processos de organização so-
cial em busca não apenas de maior produtividade e 
renda, mas de qualidade de vida e segurança para si e 
as futuras gerações de moradores do campo.

Atualmente, não existem dados quantificados so-
bre as ocorrências no meio rural. No entanto, os re-
latos se intensificam em cidades e regiões de todo o 
Estado. Diante disso, alguns municípios estão desper-
tando para a insegurança no campo, como um fator 
de êxodo rural e de diminuição da área produtiva, 
como é o caso de Ribeirão Preto, descrito a seguir. No 
entanto, em alguns municípios – como Campinas, o 
poder público, junto com a sociedade civil organizada 
e entidades ligadas ao segmento agropecuário, tem 
implementado projetos que levam mais segurança 
para quem produz e quer continuar produzindo ali-
mentos, gerando divisas e empregos.

Região de Ribeirão Preto: insegurança está 
mudando a paisagem rural

Na região de Ribeirão Preto têm se multiplicado as 
ocorrências de saques de produção, furto de fiações e 
de animais, roubos de máquinas e residências, inclusi-
ve com atentado à vida das famílias rurais.

de uma produção de alimentos saudáveis à popula-
ção com a preservação da biodiversidade e das cul-
turas locais. 

Segundo o pesquisador Miguel Altieri, a agricultu-
ra sustentável depende da revalorização da agricul-
tura familiar, o verdadeiro caminho para a segurança 
alimentar e nutricional. Daí, a importância da irradia-
ção das experiências com os sistemas técnicos de pro-
dução familiar orgânica e agroecológica, bem como 
a aproximação entre produtores e consumidores com 
os circuitos curtos de comercialização, pois garantem 
o uso econômico e a função social da terra.

A agricultura familiar agroecológica praticada no 
campo ou nas cidades tem por princípio a autonomia 
dos sujeitos, a diversificação da produção, o respeito 
à natureza e à cultura local. O principal foco da pro-
dução é a segurança da família. As tecnologias sociais 
incorporam insumos orgânicos existentes na unidade 
de produção. Ao dispensar o uso dos agrotóxicos, eli-
minam os gastos e impactos na saúde. A comerciali-
zação gera renda e a segurança alimentar da comu-
nidade, pois prioriza os circuitos curtos com as feiras 
de produtores ou os programas institucionais, dispo-
nibilizando alimentos frescos por meio de bancos de 
alimentos, escolas e entidades assistenciais.

No Brasil, as ações dos ministérios do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) e 
do Desenvolvimento Agrário (MDA) têm garantido a 
segurança alimentar a grupos vulneráveis. A agricul-
tura familiar e as comunidades tradicionais são alvo de 
diversas políticas públicas no País, como o Programa 
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 
(Pronaf ), Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) 
e Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), 
em âmbito federal. No Estado de São Paulo, o governo 
estadual acrescentou, ainda, o Programa Paulista da 
Agricultura de Interesse Social (PPAIS).
Marco legal para a segurança alimentar no Brasil

A construção do marco legal brasileiro para a segu-
rança alimentar e nutricional desponta como conquis-
ta política e luta dos movimentos sociais pelo direito 
inalienável à alimentação. A recriação do Conselho 
Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 
(Consea), em 2003, impulsionou a articulação entre 
o governo e a participação da sociedade civil na for-
mulação de políticas públicas. Em São Paulo, o Consea 
estadual está inserido na Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento e segue a composição abrangente 
com um terço de representantes do poder público e 
dois terços de representantes da sociedade civil. 

A lei Orgânica de Segurança Alimentar e 
Nutricional (losan), n.˚ 11.346, de 2006, tem como 
princípio e eixo norteador o Direito Humano à 
Alimentação Adequada (DHAA). O poder público, 
em suas distintas escalas, tem o dever de assegurar 
uma política de segurança alimentar e nutricional 

considerando as dimensões ambientais, econômi-
cas, culturais, regionais e sociais. O Sistema Nacional 
de Segurança Alimentar e Nutricional (Sisan) traz 
orientações para a criação dos Planos de Segurança 
Alimentar nas esferas estadual e municipal.

O conceito de Segurança Alimentar e Nutricional 
refere-se à realização do direito de todos ao acesso 
regular e permanente a alimentos de qualidade, em 
quantidade suficiente, sem comprometer o acesso 
a outras necessidades essenciais, tendo como base 
práticas alimentares promotoras da saúde, que res-
peitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, 
cultural, econômica e socialmente sustentáveis. (Art. 
3.º, Losan 2006)

O Plano Nacional de Segurança Alimentar e 
Nutricional 2012/2015 prevê o acesso universal em 
quantidade e qualidade a grupos vulneráveis, o for-
talecimento de sistemas descentralizados e sustentá-
veis de base agroecológica e a necessidade de educa-
ção alimentar e nutricional. Recentemente, a Política 
Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica 
(Pnapo) e a Política Nacional de Assistência Técnica e 
Extensão Rural (Pnater) contribuem para a produção 
e o consumo de alimentos saudáveis. Diante disso, o 
envolvimento social desde a base - municípios, regi-
ões e estados - é essencial para a realização das políti-
cas de segurança alimentar e nutricional. 

Papel das políticas públicas na promoção da se-
gurança alimentar em São Paulo

No País, as políticas territoriais devem se pautar 
pela participação social em ações voltadas à sobera-
nia alimentar. A estratégia do poder público estadual 
deve partir do estímulo e apoio ao empoderamento 
e envolvimento da comunidade local na tomada de 
decisões com os Conselhos Municipais, favorecendo o 
acesso à alimentação saudável e a segurança alimen-
tar e nutricional. Necessita incentivar as políticas in-
tersetoriais; fortalecer as compras institucionais, am-
parar a construção de equipamentos públicos para 
alimentação e feiras de orgânicos, disseminando o 
comércio justo e solidário.  

O governo do Estado de São Paulo alçará a me-
lhoria da qualidade de vida em seu território com a 
construção do marco legal, de políticas e planos dire-
cionados a superar a pobreza, a fomentar a produção 
agroecológica urbana e periurbana. O apoio técnico e 
institucional à cadeia de produção de orgânicos deve 
repousar no incentivo ao cooperativismo e associa-
tivismo, à transição agroecológica e educação nutri-
cional. Para tanto, urge fortalecer as redes de atores 
e a estrutura de extensão rural, o ensino e a pesquisa 
pública para que se obtenham dados, informações e 
diagnósticos que deem visibilidade aos grupos vul-
neráveis, aos casos exitosos de produção local, e ao 
instrumental necessário para traçar as prioridades e 
metas visando à segurança alimentar e nutricional. 
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Segundo Luiz Fernando Zorzenon, da CATI Regional 
Ribeirão Preto, a pecuária de leite é uma das atividades 
mais atingidas pela falta de mão de obra, intensificada 
pela insegurança na área rural.

Esses acontecimentos têm redesenhado, 
de forma negativa, não apenas a geografia 
rural, mas transformado os hábitos dos mo-
radores e até a atividade de muitos agriculto-
res familiares. “Nos últimos anos, houve uma 
grande especulação imobiliária na área rural 
da cidade, com a venda de sítios e chácaras 
para a construção de condomínios residen-
ciais. Aliado a isso, o aumento da violência no campo 
tem feito com que muitos produtores mantenham a 
propriedade, mas transfiram a residência para as áreas 
urbanas. Também tem ocorrido um êxodo de traba-
lhadores rurais, que, com medo, têm procurado servi-
ço na cidade”, explica Luis Fernando Franco Zorzenon, 
engenheiro da Casa da Agricultura de Ribeirão Preto, 
relatando um caso ocorrido que exemplifica esse ce-
nário. “Há algum tempo, um produtor sofreu um as-
salto em sua propriedade e teve o funcionário morto. 
Após alguns meses, outro ladrão foi furtar a fiação 
do sítio e morreu eletrocutado. Traumatizado com os 
acontecimentos, o produtor desistiu da atividade ru-
ral e se mudou para a cidade”.

Segundo o agrônomo, a escalada da violência na 
zona rural de Ribeirão Preto está impactando ativida-
des que necessitam de mão de obra contínua, como 
é o caso da pecuária de leite e da olericultura. “O caso 
do leite é alarmante, pois a atividade está quase desa-
parecendo no município. A área de olericultura tam-
bém sofreu uma retração, pela falta de mão de obra 
e pela mudança de agricultores para a cidade”, avalia 
Zorzenon.

O produtor rural José Eduardo do Val, que tem a 
agricultura como atividade há gerações na família, 
relata sua desolação diante do “panorama negro” que 
está escurecendo o verde que caracterizou o municí-

pio de Ribeirão Preto, como um dos 
principais polos agrícolas do País. 
“Há algum tempo minha família 
passou por um assalto que trouxe 
marcas para todos. Os bandidos 
invandiram a propriedade e agre-
diram meu irmão e um funcionário; 
só não foi pior, porque o meu pai de 
mais de 80 anos, em um momento 
de lucidez e iluminação, se sentou 
ao piano e tocou para acalmar os 
assaltantes. Vivemos inseguros e 
com muitos prejuízos, pois toda se-

mana constatamos o roubo de 
algum equipamento ou insu-
mo”, conta o produtor, dizendo 
que é preciso uma união de es-
forços para conter a escalada de 
violência na área rural, que traz 
traumas pessoais e prejuízos 
materiais – inclusive para outros 
segmentos ligados à agropecu-
ária – os quais contribuem cada 
vez mais para o encolhimento 
da produção e de geração de 
renda e emprego no campo. 

Diante desse cenário, quanto ao papel da agricul-
tura – em um assunto de competência de segurança 
pública –, o diretor da CATI Regional Ribeirão Preto, 
Michel Calixto, e o agrônomo da CA, são categóricos: 
é fundamental a parceria entre as entidades ligadas 
ao segmento agropecuário e a organização dos pro-
dutores com as entidades responsáveis pelas políticas 
públicas de segurança. “Como extensionistas, esta-
mos em contato direto com os produtores, conhece-
mos a sua realidade e temos a sua confiança. Portanto, 
podemos fazer a interlocução direta com eles e os ór-
gãos responsáveis pela segurança pública, bem como 
o poder público municipal, para buscar soluções que 
atenuem esses problemas”.

Para Luiz Zorzenon, o trabalho conjunto com 
a prefeitura municipal e o Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Rural também é imprescindível 
para que ações concretas sejam estabelecidas. “Uma 
das ferramentas mais importantes neste momento 
chama-se Plano Diretor Municipal, o qual contém as 
diretrizes para a implementação de políticas públicas 
que abranjam todo o município, inclusive com a alo-
cação de recursos. Por meio do Conselho, é possível 
aos produtores se articularem para garantir o acesso 
a ações e projetos, que modifiquem a realidade de in-
segurança que está instalada não apenas em Ribeirão, 
como em outras cidades da região”. 

Campinas: Projeto Rural Inteligente traz mais 
segurança para a zona rural 

Campinas, cidade de mais de um milhão de ha-
bitantes, localizada a 100km da capital paulista, tem 
sido manchete nos meios de comunicação muitas ve-
zes pelas ocorrências policiais. E, infelizmente, a zona 
rural também tem sofrido. Segundo o secretário mu-
nicipal de Segurança Pública, Luiz Augusto Baggio, o 
aumento de crimes nas áreas rurais tem relação com 
a proximidade dessas áreas com os centros urbanos, 
mas também com a configuração geográfica das pro-
priedades. “A maioria das áreas rurais tem casas dis-
tantes uma das outras e, por serem locais de grande 
extensão territorial, não tem muita iluminação, além 
disso, há um grande número de estradas de terra que 
dificultam o acesso. Sendo assim, as políticas de se-
gurança devem ser priorizadas de forma a atender, da 
melhor forma possível, os moradores, nessas condi-
ções adversas”. 

Em bairros essencialmente rurais (apesar da forte 
industrialização, 53% da área do município é con-
siderada rural, delimitada pelo Plano Diretor e pela 
Legislação), os moradores e produtores têm sofrido 
com furtos de equipamentos, animais – principal-
mente de gado, que as autoridades e os produtores 
classificam como graves, pois não geram apenas pre-
juízos materiais, mas também insegurança alimentar, 
afinal existe a suspeita de que a carne chegue a mata-
douros clandestinos e seja vendida para a população. 
Além disso, existem relatos de roubos, inclusive com 
indícios de violência física em alguns casos, tráfico de 
drogas, sequestros e utilização de sítios para cárcere 
privado, entre outros.

Para atenuar esse quadro e otimizar o atendi-
mento à emergências na área rural, a Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento, por meio da CATI, esta-
beleceu uma parceria com a Prefeitura para o mape-
amento das propriedades e das estradas rurais, utili-
zando a tecnologia de georreferenciamento. Nasceu 
então, em 2013, o Projeto Rural Inteligente, tendo 
como base o Projeto de Atendimento a Emergências 
desenvolvido pela CATI Regional Botucatu, o qual, 
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Secretário de Agricultura participa de Seminário 
sobre Segurança Pública

Em agosto passado, o secretário de Agricultura 
e Abastecimento, Arnaldo Jardim, participou do 
Seminário Agenda Ribeirão, promovido no município, 
por uma TV local, com o objetivo de discutir segurança 
pública e violência. Na ocasião, o secretário destacou 
que a criminalidade também é um problema enfren-
tado pelo homem do campo e defendeu uma nova 
visão sobre o tema, com uma integração maior entre 
as forças policiais e a sociedade. “A violência também 
existe na área rural, por isso estamos pensando em 
ampliar a execução de iniciativas como a Patrulha 
Rural e o CEP rural, as quais permitem à polícia uma 
melhor localização da propriedade para atender a 
ocorrência. Também temos um problema das drogas 
acentuado no campo, que precisa ser combatido”.

Uma das saídas apontadas por Arnaldo Jardim, 
para reverter esse quadro de insegurança, é uma in-
tegração definitiva dos aparatos policias e o fortale-
cimento das ações de inteligência e estratégia. “A so-
ciedade como um todo e os poderes públicos cons-
tituídos devem apoiar a ação policial. Outra solução 
é a criação de políticas públicas com perenidade e 
planejamento”, avaliou o secretário.

Durante o Seminário, a forma maniqueísta com a 
qual a questão da violência é tratada também foi criti-
cada pelo secretário, que pediu mais consenso e me-
nos disputas ideológicas como forma de se chegar a 
um resultado contra a criminalidade. “É preciso buscar 
o aperfeiçoamento dos sistemas de controle do crime 
e um maior envolvimento da sociedade com o tema 
– questões fundamentais para se pensar em uma po-
lítica de combate à violência”, ressaltou o secretário, 
frisando a importância de um olhar diferenciado para 
a questão da segurança pública na área rural e assu-
mindo o tema como uma prioridade para a Secretaria.

A postura do secretário vem ao encontro das dire-
trizes do governador Geraldo Alckmin, para a integra-
ção das ações entre as diversas secretarias e os órgãos 
governamentais.
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Integrantes da Patrulha Rural da Guarda Municipal de Campinas.
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em 2012, foi agraciado com o Prêmio Mário Covas de 
Inovação e Gestão Municipal. “O Projeto vem sendo 
realizado por meio de uma parceria entre a Secretaria 
de Desenvolvimento Econômico e Social, a Secretaria 
de Segurança Pública e a Casa da Agricultura, a fim 
de identificar as propriedades rurais por meio do 
Georreferenciamento (GPS). O objetivo é dotar de 
maior agilidade os atendimentos emergenciais de 
unidades como a Guarda Municipal (GM) e o Serviço 
de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Com este 
cadastramento, é gerado um código, ou seja, um nú-
mero que codifica as coordenadas geográficas para 
cada propriedade, no intuito de facilitar a localização 
das propriedades rurais”, explica Francisco Martins, 
zootecnista da Casa da Agricultura da CATI Regional 
Campinas, responsável pelo Projeto, no âmbito da 
instituição, informando que os guardas participantes 
do Projeto foram capacitados pelos técnicos da CATI 
Campinas, com supervisão dos técnicos do Projeto 
original de Botucatu. 

Para o secretário de Segurança, o Projeto pode-
ria se chamar “Rural Tecnológico”. “Esse Projeto traz a 
tecnologia como aliada do poder público para levar 
políticas necessárias à melhor qualidade de vida à po-
pulação rural. Tanto as viaturas da GM, quanto ambu-
lâncias do Samu serão equipadas com aparelhos GPS 
programados para atender às propriedades rurais ca-
dastradas. Dessa forma, atendimentos e ocorrências 
emergenciais serão mais rápidos e eficientes”.

Visão semelhante tem o diretor da CATI Regional 
Campinas, José Augusto Maiorano. "Apesar de as es-
tradas rurais terem números e/ou nome, nem sempre 
é possível encontrar facilmente as propriedades. Com 
essa localização, os veículos vão conseguir chegar até 
na porta. No cadastro haverá também questões rela-
cionadas à saúde dos moradores, que irão ajudar no 
atendimento das emergências ligadas a essa área”.

Para que o projeto saísse do papel e ganhasse as 
ruas dos bairros rurais, membros da Patrulha Rural e 
Ambiental da Guarda Municipal de Campinas foram 
capacitados a realizar o cadastramento, que segundo 
a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Social e 
Turismo, pasta responsável pelo Projeto, já chegou a 
mais da metade das propriedades do município. “Até o 
momento, foram cadastradas cerca de 500 proprieda-
des, de um total de aproximadamente 1.000 existen-
tes na cidade, de acordo com dados do Levantamento 
Censitário das Unidades de Produção Agropecuária 
(Lupa), realizado pela CATI. O cadastramento já está 
concluído nos bairros Pedra Branca, Carlos Gomes 
e Gargantilha, Friburgo e na região dos distritos de 
Sousas e Joaquim Egídio. Atualmente, ele está sendo 
feito em Sousas e Joaquim Egídio. As próximas eta-
pas serão realizadas nos Amarais e em Barão Geraldo”, 
informa Juliana Leite, responsável pelo acompanha-
mento do Projeto no âmbito da Secretaria, dizendo 
que o objetivo é implementar o Projeto de forma 
integral até o primeiro semestre de 2016, levando as 
políticas públicas para as mais de 18 mil famílias que 
moram nas áreas rurais da cidade.

O Projeto de Campinas já está despertando o inte-
resse em outros municípios da Região Metropolitana, 
que enfrentam problemas semelhantes. “Mostramos 
que, com poucos recursos, é possível melhorar a efi-
ciência dos serviços públicos emergenciais”, salienta 
Juliana.

Projeto-piloto no Bairro Pedra Branca
O Projeto teve início no Bairro Pedra Branca, o qual 

abriga uma grande população e uma tradicional área 
de produção de frutas. “Temos muito problemas de 
furtos e assaltos, principalmente por conta da nossa 
localização, próxima a grandes aglomerados que fo-
ram invadidos e também por conta da proximidade 
com a rodovia. Chamávamos a polícia ou a Guarda, 
mas era difícil achar os sítios. Agora isso está mu-
dando”, avaliam as produtoras rurais Dirce e Noêmia 
Kumagai, que residem no Bairro há 50 anos.

Ao lado do Projeto Rural Inteligente, o Bairro tam-
bém ganhou uma nova sede para a Guarda Municipal, 
que atua há cerca de 10 anos na área. “Iniciamos o 
patrulhamento nessa área de forma tímida, com um 
efetivo pequeno, que tinha apenas um pequeno cô-
modo em uma área cedida. Agora, com a instalação 
dessa Base Rural, onde mantemos um efetivo de mais 
de 10 guardas e estamos transferindo outras áreas da 
GM, intensificamos o patrulhamento e o relaciona-
mento com os moradores e produtores, conseguin-
do com rondas diuturnas coibir ações criminosas na 
região”, salienta Edson Rizzo, comandante da Guarda 

Municipal de Campinas, avaliando que o novo prédio, 
construído pela Associação dos Produtores Rurais e 
Moradores do Bairro Pedra Branca, e o projeto Rural 
Inteligente são duas grandes conquistas para região. 
“E essas conquistas se devem, em muito, ao sentido 
de comunidade da população dessa área, que tem se 
organizado para reivindicar melhorias”.

Essa visão é corroborada pelo presidente da 
Associação, José Otávio Bigatto. “Sem a organização 
dos produtores e a parceria com o poder público, 
não é possível ter acesso às políticas públicas de for-
ma adequada. Sem saber o que necessitamos, para 
unidos reivindicarmos, é muito difícil conquistar me-
lhorias. Investimos na sede para a Guarda Municipal, 
porque entendemos também o nosso papel como 
integrantes responsáveis da sociedade para o bem 
comum”.

Para os guardas municipais Naum de Brito, Marina 
Faustino e Agnaldo Silva, que integram a Patrulha 
Rural, trabalhar com os produtores é gratificante, não 

apenas por estarem cumprindo 
o seu dever de promover a segu-
rança, mas pelo relacionamento 
amistoso que se formou. “As pes-
soas são receptivas e entendem o 
nosso trabalho. A partir do cadas-
tramento que realizamos nas pro-
priedades nos tornamos amigos 
das famílias e vencemos as barrei-
ras que muitos tinham quanto ao 
trabalho de atendimento na área 
de segurança pública e, hoje, cha-
mamos e somos chamados pelo 
nome; temos um relacionamento 
de afinidade”.

 “Fizemos boas conquistas 
nos últimos tempos, mas ainda 

há muito a se fazer, haja vista que a cada dia 
estamos sujeitos à realidade da criminalidade 
que avança nas áreas rurais. Ter esse projeto e a 
Base Rural da Guarda aqui é um grande avanço, 
porém queremos deixar registrada mais uma 
solicitação: que o carro que patrulha a área 
permaneça aqui em tempo integral, sem sair 
para atender ocorrências em outras regiões; sa-
bemos que o efetivo é pequeno, mas lutamos 
muito por isso”, solicitam as produtoras Dirce e 
Noêmia Kumagai, enfatizando que apesar des-
sa “reivindicação”,  enaltecem o trabalho feito 
até o momento.

No início do mês de dezembro foram entre-
gues 263 placas de identificação para as pro-

priedades do Bairro, em uma cerimônia realizada na 
sede da Guarda, que se tornou uma confraternização 
entre os membros do poder público e os produto-
res rurais; a integração entre eles ficou evidente. Os 
guardas e representantes da Prefeitura arrumaram e 
decoraram o local, já os produtores trouxeram frutas 
frescas produzidas no Bairro, suco natural e muitas 
comidas para celebrar mais uma etapa cumprida na 
implantação do Projeto. 

Bairro Pedra Branca
 A região do Bairro Pedra  Branca reúne, aproxi-

madamente, oito mil pessoas. A associação dos mo-
radores foi criada em 1999 e congrega cerca de 130 
produtores. A região é conhecida como uma das mais 
importantes produtoras de figo e goiaba do Estado 
de São Paulo. Além dessas frutas, também são produ-
zidas outras como carambola, pêssego e acerola, bem 
como hortaliças. 

José Augusto Maiorano, diretor da CATI Regional Campinas, falou 
sobre a importância do trabalho conjunto da instituição com a 
prefeitura e entidades ligadas ao segmento agropecuário para 
conter a violência na área rural. (evento realizado no bairro Pedra Branca)

Produtores recebem placas de identificação para suas 
propriedades, no âmbito do Projeto Rural Inteligente.

O secretário municipal de Segurança Pública, Luiz Augusto 
Baggio, fez a entrega de uma das placas durante evento 
realizado em dezembro no bairro Pedra Branca.
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Comunicação: ferramenta 
indispensável à vida, ao agronegócio 
e à segurança no campo
Graça D’Auria – Jornalista – Centro de Comunicação Rural (Cecor/CATI) – gdauria@cati.sp.gov.br

Já vai longe o tempo de o 
campo ser considerado 
um local bucólico e se-

guro. Infelizmente, vários são os 
casos relatados em diversas regi-
ões do Estado de São Paulo e fora 
dele, relativos a furtos e roubos de 
maquinários, produção, animais. 
Enfim, a área rural tem enfrenta-
do problemas parecidos aos das 
áreas urbanas quando o assunto 
é segurança. Geralmente onde a 
área urbana apresenta problemas, 
o campo não costuma ficar “fora” 
dessas ações criminosas. Um dos 
meios de proteção, além de dicas 
de segurança apresentadas por 
alguns sites, como o do Sindicato 
Rural de Mogi das Cruzes, alerta 
para a colocação de cercas eletrifi-
cadas, o uso de apenas uma portei-
ra de acesso, a implantação de ve-
getação próxima às cercas, como 
o sansão do campo, com espinhos 
que dificultam a entrada de pesso-
as e animais, o uso de mourões de 
cimento, entre outras. As estradas 
também são outro fator de segu-
rança. Quando bem cuidadas, fa-
vorecem a passagem de ambulân-
cias, transportes públicos e escola-
res, e a comercialização, mas tam-
bém pode levar insegurança pela 
facilidade de acesso. Políticas pú-
blicas, como o Projeto Microbacias 
II – Acesso ao Mercado, trabalham 
para as estradas serem readequa-
das permitindo o fluxo e a logística 
de distribuição; mas conservadas 
elas passam literalmente a “abrir 

caminhos”, tornando necessárias 
maiores precauções em relação à 
segurança. 

Entre essas precauções, está a 
busca por uma maior facilidade de 
comunicação no meio rural, com o 
uso de variadas ferramentas, seja 
para que os produtores rurais pos-
sam incrementar seus negócios, 
serem informados sobre tecnolo-
gias, eventos e pesquisas voltadas 
às suas áreas, seja para informar  
suas ações e/ou fortalecer laços e 
aumentar a sua rede social. Mas, se 
tudo isso ainda é difícil para algu-
mas áreas urbanas, com todos os 
seus apelos e demandas, torna-se 
ainda mais complicado para a zona 
rural. Hoje, cada vez menos pesso-
as vivem na zona rural, justamen-
te pelas dificuldades levantadas e 
pela falta de opções para os jovens. 
É necessário que sinais de rádio, in-
ternet e telefonia (fixa ou celular) 
cheguem até essas comunidades, 
mas as distâncias, topografia, falta 
de informação sobre tecnologias 
de comunicação disponíveis, mas 
principalmente falta de união, es-
pírito de colaboração e de uma 
política pública contribuem para 
que essas populações não tenham 
maior acesso aos meios de comu-
nicação. “A união em torno desse 
objetivo é fundamental, embora 
muito difícil de ser conquistada”, 
relata o presidente da Associação 
dos Viticultores e Fruticultores de 
Atibaia, Jaime Scarelli. 

Em Atibaia, na região de Bragança Paulista, depois 
de muitos casos de violência, a questão foi resolvida 
“via rádio”; os aparelhos portáteis são usados em cir-
cuito fechado pelos moradores e produtores rurais, 
um serviço pago por cada produtor e/ou morador. 
Jaime, que é produtor de uva de mesa, laranja pon-
cã e eucalipto, conta que a região é de transição, com 
muitas chácaras de veraneio e cada vez menos pro-
dutores rurais. “Oitenta por cento dos moradores tra-
balham na cidade, mas a Associação ainda conta com 
55 associados. Há cinco anos, depois de muita dis-
cussão em torno do assunto segurança e de termos 
usado por um tempo o rádio amador como forma de 
comunicação, os produtores rurais e demais morado-
res da região optaram por contratar uma empresa de 
segurança patrimonial, que atua em condomínios e 
empresas, com a utilização de rádios como forma de 
comunicação”, explica Jaime. “A contratação ficou por 

conta de cada interessado, assim foi cria-
do um bolsão onde temos maior sensa-
ção de segurança”, afirma o presidente. A 
empresa faz rondas no bairro rural e tem 
contato direto com as polícias militar e 
civil e, segundo Jaime, já houve cerca de 
80% de melhoria em relação à seguran-
ça. “É a mesma torre de transmissão do 
sinal de radio amador que retransmite 
sinal de internet via rádio”, explica o pre-
sidente. 

“Embora muitos produtores de re-
giões próximas às grandes metrópolis 
estejam usando o aplicativo WhatsApp 
para comercializarem seus produtos e 
outros já tenham sites próprios para di-
vulgação e comercialização, em relação 
à segurança ainda há muito a ser con-
quistado pelos moradores e produtores 
das áreas rurais, para que eles fiquem 
em pé de igualdade com a população 
urbana, tendo os mesmos benefícios e 
direitos”, enfatiza o engenheiro agrôno-
mo José Augusto Maiorano, diretor da 
CATI Regional Campinas, à qual o muni-
cípio de Valinhos é vinculado. Maiorano 
cita o caso da  Calusne Farms, proprieda-
de comandada, atualmente, por Sergio 
Ricardo Donófrio, de Campinas/Valinhos 
que comercializa, por meio do site da 
empresa, cerca de 80 itens entre ervas 
aromáticas, flores comestíveis e produ-
tos da horta.

Jaime Scarelli, de Atibaia, tem toda 
a razão ao frisar a importância da união 
para a conquista de objetivos e diz: 

“onde há uma tradição cooperativista é mais fácil 
obter resultados, caso de estados do Sul, como Rio 
Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Mas na re-
gião de Botucatu, mais precisamente no município de 
Pratânia, o qual, felizmente, não convive com a inse-
gurança de assaltos e violência na área rural, a con-
quista do acesso aos meios de comunicação, como 
sinal aberto e gratuito de internet e de telefonia mó-
vel (nesse caso pago), foram conquistas da Associação 
de Produtores Rurais da Microbacia Hidrográfica do 
Rio Claro, ou Associação Giocondo Bassetto, como 
é mais conhecida. À frente da Associação por vários 
mandatos, o cafeicultor Luís Carlos Josepetti Bassetto, 
conhecido como Japão Bassetto, fala sobre projetos 
que resultaram em benefícios para os associados. O 
primeiro e que deu início à criação da Associação foi 
o Programa Estadual de Microbacias Hidrográficas 
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(PEMH), tocado pela CATI de 2000 a 2008, visando, 
principalmente, à preservação dos recursos naturais 
que teve também, como um dos componentes, a me-
lhoria da infraestrutura das associações que ganha-
ram um kit informática.

Japão conta que, a princípio, usavam a internet 
discada: “caia toda hora e, quando não caia, levava 
duas horas para baixar um simples aplicativo ou abrir 
um arquivo”. Na mesma época, em 2008, junto com 
um lote de sucata adquirida da antiga usina, veio uma 
torre de 12m de altura que devia servir para iluminar 
um pátio e Japão, que já enxergava longe, pensou em 
usar a torre para levar o sinal (já havia um provedor de 
livre acesso na área urbana) até à sede da Associação. 
Naquele momento, por meio de uma parceria fei-
ta com o Banco do Brasil, a Giocondo Bassetto havia 
criado um centro de treinamento em informática com 
alguns desktops cedidos pelo Banco do Brasil. Essa ini-
ciativa proporcionou a 63 associados receberem certi-
ficados de um curso básico de informática. 

Estava dado o pontapé inicial e como diz o ditado: 
a gente se acostuma logo ao que é bom. Aí outras de-
mandas foram surgindo e, com outros produtores ru-
rais instalando torres repetidoras, o sinal foi sendo le-
vado de propriedade em propriedade. “Nossa facilida-
de foi a topografia que permitiu que não tivéssemos 
barreiras naturais (morros) cortando o sinal”, conta o 
presidente. Hoje, 30% da área rural têm pontos fixos 
de internet e outros usam via celular (Japão dá essa 
entrevista no campo, por celular, e diz estar avistando 
a 2km de distância a torre da internet, sinal inequívoco 
que deu certo). “Hoje, tudo o que acontece corre rapi-
damente pela vizinhança via WhatsApp. A Associação 
tem um grupo (são 127 associados) e a Cooperativa 
Prata de Cafés Especiais, surgida no rastro do sucesso 
da Associação, tem outro para atender os 23 coope-
rados.  Os desktops foram há muito aposentados e o 
que mais se vê são tablets, notebooks e celulares por 

aí; nem é preciso ir até a sede, 
do campo mesmo, debai-
xo de uma árvore é possível 
acessar a internet”.

A questão de segurança 
usando os meios de comuni-
cação como ferramenta fun-
ciona não apenas nas ocor-
rências policiais, mas como 
segurança na saúde, no caso 
de algum acidente de traba-
lho ou doméstico, doença, e 
esse é o lado bom. No lado 
melhor ainda, permite que 
os jovens fiquem e desfru-
tem no campo dos mesmos 
benefícios da área urbana. 

“Recentemente, tivemos o caso de uma família de 
trabalhadores rurais que, ao aceitar o emprego, levou 
em consideração o fato de os filhos terem acesso livre 
à internet e poderem estudar, fazer pesquisas, se co-
municar com amigos, ter lazer garantido”, conta Japão 
Bassetto, que sempre lutou pela união dos proprietá-
rios rurais em torno de ideias e ideais e vem conse-
guindo uma conquista após outra, garantindo que as 
famílias não só permaneçam no campo, mas perma-
neçam com qualidade de vida, em todos os sentidos.

Depois do Programa Estadual de Microbacias 
Hidrográficas, a Associação Giocondo Bassetto e 
a Cooperativa Prata de Cafés Especiais continuam 
participando das ações propostas pela Secretaria 
de Agricultura e Abastecimento, via CATI Regional 
Botucatu, à qual o município de Pratânia tem vínculo. 
Na primeira Chamada Pública do Projeto Microbacias 
II – Acesso ao Mercado foram beneficiados com a 
aquisição de uma colheitadeira, que permitiu que 
passassem a colher um café especial, de qualidade, 
com isso vieram os prêmios de qualidade e as cer-
tificação Fair Trade para exportação; em mais uma 
Chamada Pública, a torrefadeira de café, agregando 
valor ao produto, e na última Chamada (6.ª Chamada 
Pública para Manifestação de Interesse) a propos-
ta para o preparo dos grãos de café por via úmida. 
“Estamos fechando toda a cadeia produtiva do café e 
a nossa maior ferramenta foi a comunicação entre os 
associados, os parceiros, a SAA, a CATI e, para isso, ti-
vemos que lutar para ter as ferramentas fundamentais 
para se trabalhar: acesso à internet e à telefonia, aces-
so à informação, que sem elas não é possível chegar a 
lugar algum. É indispensável que o meio rural se orga-
nize para essas conquistas”, ensina com a experiência 
de quem tem muito para mostrar, o produtor rural de 
Pratânia, Japão Bassetto. 

Atuação conjunta CATI e CDA 
garante maior segurança no campo

Graça D’Auria – Jornalista – Centro de Comunicação Rural (Cecor/CATI) – gdauria@cati.sp.gov.br

Até o ano de 1998, a Coordenadoria de 
Defesa Agropecuária (CDA), embora atu-
ando de forma bastante independente em 

relação às suas atribuições, era um departamento 
da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral. 
Juntas, completavam um mesmo órgão da Secretaria 
de Agricultura e Abastecimento do Estado de São 
Paulo (SAA). Era assim na sede, nos escritórios regio-
nais e também nas Casas da Agricultura. Os técnicos, 
em sua maioria engenheiros agrônomos e médicos 
veterinários, dividiam o mesmo espaço, porém com 
atribuições diferentes. A cisão se deu justamente em 
função das diferentes naturezas de cada órgão, um 
empenhado em garantir a sanidade animal e vegetal 
e o outro em desenvolver ações de assistência técnica 
e extensão rural, porém ambos buscando a sustenta-
bilidade nas atividades agropecuárias e o melhor de-
sempenho para o Estado de São Paulo. 

Hoje, embora divididas como diferentes coor-
denadorias, CDA e CATI continuam se complemen-

tando, principalmente quando o assunto é segu-
rança. Segurança que é fornecida pela Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, 
responsável por oferecer ferramentas, capacitação, 
orientação e fiscalização para que sejam produzi-
dos, comercializados e exportados os mais diversos 
alimentos in natura e/ou processados. A segurança 
proporcionada pela SAA vai do campo, onde são pro-
duzidos os alimentos de origem animal e vegetal, até 
a mesa, com a fiscalização da produção dos produtos 
e subprodutos de origens animal e vegetal. 

“Somos da mesma Secretaria, não podemos agir de 
forma dissociada, mas complementar, com a mesma 
sinergia em prol do produtor rural. Fazemos isso des-
de os órgãos centrais, até a base, dividindo, inclusive, 
o mesmo espaço nas Regionais e Casas da Agricultura, 
com a única missão de valorizar o trabalho do homem 
do campo, para que ele possa se manter na ativida-
de”, afirma José Carlos Rossetti, coordenador da CATI. 
O médico veterinário Fernando Buchala é da mesma 

Japão Bassetto fez 
o movimento  para 
aumentarcomunicação na 
área rural de Pratânia.
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opinião: “A integração entre a Defesa Agropecuária 
e a extensão rural é fundamental para a melhoria da 
qualidade dos serviços prestados pela Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. 
As não conformidades (auto de infração, multas, in-
terdições, etc.) podem ser evitadas ou corrigidas por 
um trabalho integrado e dirigido de educação sani-
tária. Como exemplo, podemos citar que o traba-
lho da CATI em promover a adoção de Boas Práticas 
Agropecuárias proporciona o uso correto de defensi-
vos, evita danos ao solo e, consequentemente, reflete 
na qualidade dos alimentos produzidos, na segurança 
do trabalhador e preserva o meio ambiente”, afirma o 
coordenador da CDA.

O controle e monitoramento do uso e da conserva-
ção do solo agrícola também é parte das atribuições 
da CDA. Atribuições, na maioria das vezes, entrelaça-
da com os projetos e as ações propostos pela SAA e 
executados pela CATI, como o Projeto Integra SP; o 
incentivo às Boas Práticas Agropecuárias em todas as 
cadeias produtivas; a aquisição de mudas sadias e cer-
tificadas; as agroindústrias, como forma de agregação 
de valor e inserção de produtos da agricultura fami-
liar em novos nichos de mercado, proposta do Projeto 
Microbacias II – Acesso ao Mercado; ao esclarecimen-
to quanto ao uso correto de defensivos agrícolas, tan-
to em relação às recomendações de um receituário 
agronômico, ao uso de Equipamentos de Proteção 
Individual (EPIs), quanto ao descarte das embalagens 
vazias de agrotóxicos. 

Na mais recente ação para a eliminação de agro-
tóxicos obsoletos, um convênio foi assinado em maio 
deste ano pelo governo de São Paulo com o Instituto 
Nacional de Processamento de Embalagens Vazias 
(inpEV), visando à destinação adequada desses pro-

dutos como meio de evitar contamina-
ção, tanto ao meio ambiente quanto à 
saúde. Foram elaborados projeto, plano 
de ação e realizados vários treinamen-
tos conjuntos entre técnicos da CDA e 
da CATI para dar início às ações concre-
tas de recolhimento no ano de 2016, li-
vrando a área rural de todo esse perigo 
e garantindo a segurança.

E é justamente nos treinamentos que 
a parceria entre CATI e CDA mais é no-
tada. “As capacitações do Projeto CATI 
Olericultura na região de Bauru sempre 
tiveram a participação do técnico da 
CDA, engenheiro agrônomo Marcelo 
Zonta, e algumas vezes do engenheiro 
agrônomo Marcelo Chaim, que ficaram 

responsáveis pela parte de legislação em relação ao 
tema Educação Sanitária. Dentro dessa temática, é 
abordada a segurança do aplicador, com maior orien-
tação sobre o uso de Equipamentos de Proteção 
Individual (EPIs). “Embora muitos produtores saibam 
da obrigatoriedade, muitas vezes acabam sendo ne-
gligentes neste aspecto tão importante para a saúde 
do trabalhador”, comenta o engenheiro agrônomo 
Sergio Mitsuo Ishicava, responsável pelo Projeto CATI 
Olericultura na CATI Regional Bauru. Nas capacitações 
para os produtores rurais também são frisados o cor-
reto manuseio, a importância da recomendação ade-
quada de agrotóxico para cada cultura, o armazena-
mento, a necessidade da tríplice lavagem das emba-
lagens e o descarte correto após o uso, inclusive com 
a participação dos técnicos nas várias ações para o 
recolhimento de embalagens na área rural. “Enquanto 
Zonta e Chaim falavam sobre a legislação, eu expli-
cava a parte prática. A parceria foi perfeita e acaba-
mos sendo chamados por outras Regionais para dar 
as mesmas palestras. Em algumas ocasiões, damos 
maior atenção a uma ou a outra cadeia, conforme a 
demanda ou necessidade, mas trata-se de uma ação 
contínua que mostra que a Defesa não atua somente 
como órgão fiscalizador, mas também tem uma fun-
ção educadora; estas capacitações são um trabalho 
continuado entre CATI e Defesa”, argumenta Sérgio 
Ishicava. 

 Não só no dia a dia, nas capacitações e nos Dias de 
Campo se percebe esta parceria, as campanhas tam-
bém contam com atuação mútua entre as duas coor-
denadorias, como no caso do combate ao cancro cítri-
co e ao greening, doenças importantes que implicam 
na segurança e manutenção da atividade para muitos 
citricultores. Ou a segurança na produção de mudas 
sadias, na divulgação de uma normativa a ser segui-
da, caso das mudas de seringueiras que passaram 

por recente alteração na forma de produção e CDA e 
CATI se uniram para divulgar as regras na publicação 
“Produção de Mudas de Seringueira em Bancadas e 
Substratos”.

Em relação à Lei de Uso e Conservação do Solo, a 
parceria entre CATI e CDA também apresenta alguns 
bons resultados em favor do agricultor. “No caso de 
uma autuação, sempre orientamos o produtor a pro-
curar a CATI e se, via um projeto elaborado pela Casa 
da Agricultura, for possível reverter o quadro, o pro-
dutor terá a chance de não receber a multa”, conta 
o engenheiro agrônomo Rafael de Melo Pereira, di-
retor do Escritório de Defesa Agropecuária (EDA) de 
Pindamonhangaba. 

O caso do produtor Rogério da Cunha Pereira, de 
Redenção da Serra, embora tendo acontecido há al-
guns anos, ainda serve de exemplo dessa ação con-
junta. Desde 2006, o engenheiro agrônomo Ricardo 
Manfredini Requejo, responsável pela Casa da 
Agricultura de Tremembé, área de atuação da CATI 
Regional Pindamonhangaba, vinha divulgando a téc-
nica da sobressemeadura de sementes forrageiras na 
recuperação de área de pastagem degradada. Mas foi 
com a autuação de Rogério, em 2009, que o trabalho 
ganhou visibilidade. Orientado pelo técnico da CDA, 
o produtor procurou a Casa da Agricultura e, com o 
projeto elaborado pelo técnico da CATI, teve início o 
processo de recuperação, que levou em torno de seis 
meses para oferecer os resultados. “A proposta para 
conter a erosão foi iniciada com a análise de solo, a 
calagem apropriada, posteriormente o mato foi des-
secado e sobre a palha foi feita a semeadura da pasta-
gem com capim Brachiaria brizantha. Em seis meses, 
com o pasto recuperado, foi possível colocar o gado 
de corte novamente”. O risco de a terra que descia das 
encostas sedimentar a represa ou chegar à estrada 
foi contido, a segurança foi garantida, e com isso, o 
produtor voltou a ter renda na atividade e nada ficou 
a dever ao Estado, conta Ricardo Manfredini Requejo, 
técnico que realizou e acompanhou todo o procedi-
mento na propriedade. 

Com isso o produtor deixou de ser autuado em 100 
Ufesp (Unidade Fiscal do Estado de São Paulo) e pas-
sou a servir de exemplo a outros. “Um exemplo do que 

a ação conjunta da Secretaria pode fazer pelo produ-
tor. Não basta autuar, é preciso corrigir e ensinar a fa-
zer direito e aí a parceria entre os dois órgãos passa a 
ser perfeita, com resultados visíveis”, dizem Rafael, da 
CDA, e Ricardo, da CATI. Convidados a dar palestras, 
eles já levaram este e outros exemplos a várias loca-
lidades no Estado de São Paulo e Ricardo Manfredini 
Requejo extrapolou as fronteiras e vem divulgando a 
técnica da sobressemeadura para produtores rurais e 
técnicos de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, Paraná, 
Maranhão e de Tocantins, cujos terrenos tenham ca-
racterísticas parecidas, como regiões montanhosas 
onde a declividade favorece a erosão. “No caso de 
Redenção da Serra, a represa Paraibuna–Paraitinga, 
que abastece a Bacia do Rio Paraíba do Sul, estava 
próxima, assim como as estradas, e era preciso uma 
rápida intervenção, pois se tratava de uma questão de 
segurança que extrapolava a propriedade”, confirma 
Manfredini. 

O produtor conta que sozinho não teria consegui-
do reverter o quadro. “Quando comprei a propriedade 
não encontrei um pasto, mas apenas grama batatais, 
cupim e formiga. Sem saber o que fazer (Rogério é 
médico), acabei por realizar uma operação perigosa e 
ilegal: arar morro abaixo. Os técnicos da Defesa foram 
generosos, entenderam que eu não tinha noção do 
que estava fazendo e que queria acertar. Aí fiz o que 
eles me propuseram: procurar a Casa da Agricultura 
e traçar um plano/projeto para reverter a situação. Vi 
que os órgãos da Secretaria de Agricultura, enfim, do 
governo do Estado, queriam me ajudar. Hoje somos 
parceiros, e eu auxilio a divulgar e a repassar a outros 
produtores a mesma tecnologia quando abro a por-
teira para os Dias de Campo”, afirma Rogério Pereira, 
médico e pecuarista.

 É dessa segurança de evitar que maiores danos 
possam ser causados e de poder reverter um qua-
dro negativo, que viemos falando. Esta é a seguran-
ça que o Estado pode oferecer ao produtor rural via 
Secretaria de Agricultura e seus órgãos atuando em 
parceria para controlar, fiscalizar, mas também para 
educar e propor ações. E, depois, divulgar os resulta-
dos e estendê-los para que outros possam ser bene-
ficiados. 

Finalidade da Coordenadoria de Defesa Agropecuária definida pelo Artigo 2.º:
I - preservar e assegurar a qualidade sanitária dos rebanhos e das culturas vegetais, de interesse econômico;
II - controlar e monitorar a qualidade e utilização dos insumos agropecuários;
III - controlar e fiscalizar a produção tecnológica e a qualidade dos produtos e subprodutos de origem animal e 
vegetal;
IV - certificar o padrão de qualidade sanitária das espécies animais e vegetais, utilizadas nas cadeias produtivas;
V - controlar e monitorar a preservação, o uso e a conservação do solo agrícola.

Missão da CATI 
"Promover o desenvolvimento rural sustentável, por meio de programas e ações participativas com o 

envolvimento da comunidade, de entidades parceiras e de todos os segmentos dos negócios agrícolas."
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Trafegar por um caminho seguro, bem sina-
lizado, sem buracos, quedas de barreiras e 
alagamentos. O estado de conservação das 

estradas influi diretamente na segurança das popula-
ções urbana e rural, que fazem das estradas, caminhos 
para as mais diversas necessidades: trabalho, educa-
ção, saúde e lazer. 

Trechos de estradas inadequados, além de colo-
car em risco a vida do motorista, apresentam outros  
comprometimentos, principalmente quando o foco é 
a área rural. As estradas vicinais, que são vias não pavi-
mentadas que interligam zonas rurais à zona urbana, 
se mal conservadas, afetam a qualidade dos produtos 
que saem do campo e seguem para os mercados para 
abastecer a população urbana e faz com que o maior 
tempo gasto no transporte tenha impactos negativos 
no preço final da mercadoria, que não chega tão fres-
ca e bonita nas gôndolas dos comércios.

A manutenção das estradas de terra está relacio-
nada, também, às questões ambientais, pois com ela 
é possível controlar erosões e perda de solo, conser-
var e recuperar áreas marginais às estradas, diminuir o 
assoreamento de córregos e rios, entre outros fatores 

Por um caminho seguro
As estradas rurais em condições adequadas garantem mais segurança à 

população e um melhor escoamento da produção agropecuária
Roberta Lage – Jornalista - Centro de Comunicação Rural (Cecor/CATI) – roberta.lage@cati.sp.gov.br

que afetam a composição da paisagem local e a pre-
servação do meio ambiente. 

São muitos os fatores que levam à degradação das 
estradas mas, em geral, a maioria das vias situadas 
nas zonas rurais foi aberta de forma inadequada pe-
los colonizadores. Estes se orientaram, basicamente, 
pela estrutura fundiária e pelas facilidades do terreno, 
o que favorece, em períodos de chuvas intensas, o de-
senvolvimento de processos erosivos extremamente 
prejudiciais à pista de rolamento, às áreas marginais e 
à sua plataforma como um todo.

Atenta a esse cenário, a Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento do Estado de São Paulo, por meio da 
Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI), 
constantemente insere em suas ações o cuidado com 
as estradas rurais. Assim foi entre 2000 e 2008, duran-
te o Programa Estadual de Microbacias Hidrográficas, 
quando foram investidos R$ 69 milhões e executa-
dos serviços de adequação de trechos críticos em 
1.633km de estradas rurais, que beneficiaram direta-
mente mais de 25 mil produtores e controladas 2.138 
voçorocas, favorecendo 1.494 produtores rurais.

Também no Projeto de Desenvolvimento Rural 
Sustentável - Microbacias II - Acesso ao Mercado es-

tão presentes as ações em prol do fortalecimento 
da infraestrutura municipal, que tem como objetivo 
atender municípios com obras de reabilitação de tre-
chos críticos e serviços de manutenção rotineira das 
estradas rurais. O município com, pelo menos, uma 
organização com Iniciativa de Negócio aprovada pelo 
Microbacias II, em fase de implantação, tem acesso 
a esses recursos. De 2010 a 2015, foram celebrados 
31 convênios, reabilitados 200km de trechos críti-
cos de estradas rurais e em 290km foram realizadas 
manutenções preventivas. No total, foram investidos 
R$ 9.350.000,00, sendo R$ 8.415.000,00 recursos do 
Banco Mundial e do governo do Estado de São Paulo, 
somados a R$ 935.000,00 referentes a 10% de con-
trapartida das prefeituras envolvidas. Mas a meta do 
Projeto é maior: atender a 120 municípios paulistas, 
até 2017, com investimento total de aproximadamen-
te R$ 40 milhões.

Nesses locais, a produção da agricultura familiar 
chega mais rápido e com mais segurança até o con-
sumidor e garante retorno aos investimentos feitos 
no campo. E isso já é o que vem acontecendo em vá-
rios municípios, como é o caso de Limeira e de Santa 
Isabel.

Estradas rurais conservadas em limeira e Santa 
Isabel: caminho aberto para o acesso ao mercado

Em Limeira, os recursos repassados pelo Estado de 
São Paulo à Prefeitura, no valor de cerca de R$ 350 mil, 
somados à contrapartida de R$ 37 mil da Prefeitura, 
foram usados para a reabilitação de seis trechos, 
que totalizam 15km de estradas, os quaisligam a 
Associação de Produtores Agrícolas de Limeira (Apal), 
ao centro da cidade. As obras, finalizadas em junho 
deste ano, estão beneficiando cerca de 30 produto-

res associados da Apal e apro-
ximadamente 150 proprie-
dades rurais da região. Com 
Iniciativa de Negócio ligada 
à cadeia produtiva de frutas 
e olerícolas, o Microbacias II 
apoia a Associação com mais 
de R$ 700 mil, que foram usa-
dos para a construção de um 
poço artesiano, de um galpão 
onde será realizado o benefi-
ciamento da produção, além 
da compra de outros equipa-
mentos.

De acordo com Tikara 
Okawada, engenheiro civil 
da Prefeitura de Limeira, res-
ponsável pelas obras, foi fei-

ta a regularização do solo, aplicados cascalhos para 
melhorar a aderência da pista e foram abertas bacias 
de contenção, para reter a água da chuva e alimentar 
o lençol freático. “Tivemos total apoio da equipe da 
CATI para a elaboração do projeto das obras. Se não 
fossem as verbas repassadas pelo Microbacias II, de-
moraríamos muito mais tempo para realizar as ade-
quações nos trechos rurais”, avalia Tikara.

Marcelo Kviatkovski, integrante da Unidade 
Técnica de Engenharia (UTE) do Microbacias II pela 
CATI e responsável por acompanhar as obras realiza-
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das nas regiões atendidas pela CATI Regional Limeira, 
explica que os projetos são desenvolvidos de forma 
personalizada, conforme as características das estra-
das a serem reestruturadas. “Em Limeira, foram re-
abilitados e priorizados os trechos mais críticos que 
atendem às propriedades de produtores vinculados à 
Apal. As estradas que passaram pelas obras têm trafe-
go intenso de outros veículos que atendem a popula-
ção como ambulâncias, viaturas da Guarda Municipal 
e transporte escolar. Os produtores estão satisfeitos, 
pois tinham dificuldades de escoar sua produção e 
nós, da CATI, nos sentimos com a missão cumprida ao 
facilitar o acesso ao mercado”.

Além de abastecer o mercado, a produção agrope-
cuária tem outros destinos, como a merenda escolar. 
“Com esse programa, o Estado consegue fixar o ho-
mem no campo, pois oferece a ele condições de co-
mercializar a produção, seja por meio da agregação 
de valor, feita com novos maquinários, ou seja por 
meio de estradas adequadas. Além dos centros de co-
mercialização, a produção poderá atender à merenda 
escolar e os alunos receberão alimentos de qualidade, 
que saem do campo diretamente para as escolas”, afir-
ma  Marcelo Cohgi, secretário de Serviços Públicos de 
Limeira, que é complementado por Carlos Tessari, di-
retor da CATI Regional Limeira. “São vários os públicos 
beneficiados: produtores que garantem mais renda e 
até geram emprego; mercados, que são abastecidos 
com uma produção vinda direto do campo; e socieda-
de, que recebe produtos de qualidade. Outro ponto 
positivo é que pelas novas estradas chegarão à área 
rural, com mais facilidade, outros tipos de serviços 
oferecidos pela Prefeitura”.

Produtores da Apal se 
mostram animados com a 
nova fase. “Esperamos que, 
com esse impulso do go-
verno do Estado e da CATI, 
possamos manter no campo 
os trabalhadores rurais que 
estão com dificuldades para 
continuar com a produção de 
alimentos. Acreditamos que 
conquistaremos novos com-
pradores e melhores preços 
nos produtos, tanto com os 
investimentos no galpão de 
beneficiamento quanto na 
melhoria das estradas”, afir-
ma João Batista Fisher, presi-
dente da Apal.  “Sem estradas 
boas, não há como comer-
cializar a produção”, comple-

menta Valdecir Delgado, produtor associado.

Esse projeto é bastante importante para o muni-
cípio de Limeira, que conta com cerca de 800km de 
estradas rurais utilizadas tanto para escoamento da 
produção quanto para tráfego dos cidadãos. Para o 
prefeito municipal, o apoio do Microbacias II foi fun-
damental para a realização das obras. “Já trabalhá-
vamos, dentro das nossas condições, pela manuten-
ção das estradas, no entanto, a parceria com a CATI 
e com a Secretaria de Agricultura possibilitou aplicar 
uma qualidade ainda maior no trabalho realizado. 
Conseguimos fazer a readequação dos 15km de estra-
das seguindo um padrão de qualidade de engenharia 
extremamente satisfatório e, por isso, a manutenção 
das estradas, daqui para frente, será facilitada. Temos 
dificuldades na readequação das estradas rurais mu-
nicipais e seria muito complicado recuperá-las sem a 
ajuda do Microbacias II.  Além dos produtores rurais, 
toda a sociedade será beneficiada, tanto por meio do 
transporte municipal, escolar, quanto de veículos que 
fazem a segurança da cidade, entre outros. Torcemos 
para que o projeto seja ampliado, para que tenhamos 
outros sucessos além do que já tivemos na conclusão 
dessas obras. Quando caminhamos juntos, conquis-
tamos resultados mais efetivos”, anima-se o prefeito 
Paulo Hadich.

Santa Isabel
Por: Juliana Montoya – Jornalista - Centro de 

Comunicação Rural (Cecor/CATI) – juliana.montoya@
cati.sp.gov.br

A adequação de estradas rurais entre os municí-
pios de Santa Isabel, Igaratá e Arujá, trechos atendi-

Programa Melhor Caminho: recuperação de 
estradas rurais de terra

Outro órgão vinculado à Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento do Estado de São Paulo, que atua em prol 
das estradas rurais, é a Companhia de Desenvolvimento 
Agrícola de São Paulo (Codasp). Por meio do Programa 
Melhor Caminho, que executa obras de recuperação de 
estradas rurais de terra, já firmou, desde sua criação, em 
1997, convênio com 625 dos 645 municípios paulistas, 
recuperando mais de 12 mil quilômetros de estradas ru-
rais.

As obras do Programa Melhor Caminho buscam re-
duzir perdas de solo e água decorrentes dos processos 
erosivos provocados por traçados inadequados e agra-
vados pelas práticas inadequadas de manutenção.

Mais informações: www.codasp.sp.gov.br

dos pela CATI Regional Mogi das Cruzes, 
permitiu a readequação de 11,17km 
de extensão, com um valor total de R$ 
382.248,38, sendo apenas R$ 38.224,84 inves-
tidos de contrapartida pela Prefeitura. 

No município estão os agricultores da Associação 
Isabelense de Produtores Rurais (Aipro), beneficiados 
pelo Projeto desde a 2.ª Chamada Pública, quando 
conseguiram um caminhão, caixas plásticas e uma 
balança para melhor comercializarem seus produtos. 
Ao todo, são 38 associados distribuídos em sua maior 
parte por Santa Isabel, e os demais pertencentes às 
cidades de Igaratá e Arujá. “Nós já chegamos a ficar 
ilhados por causa das chuvas, mas agora nós conse-
guimos por meio do Microbacias II um caminhão e 
também uma boa estrada para fazer as entregas na 
hora certa. E isso sem contar como o nosso convívio 
social vai melhorar ao podermos realizar nossos en-
contros em família e nossas reuniões da Associação”, 
avalia o presidente da Aipro, Flávio Henrique Alves 
Barboza. Para o produtor Edson Hiromishi Iseri, mo-
rador da região onde 7km de estrada foram reabili-
tados, o momento é só de comemoração. “Antes só 
tínhamos reparos e agora nós passamos por uma re-
vitalização do nosso bairro. As chuvas não vão mais 
estragar as nossas entregas de produtos e até mesmo 
para o transporte escolar e coletivo não teremos mais 
problemas”.

De acordo com Valdinei Jorge dos Santos, enge-
nheiro agrônomo da CATI Regional Mogi das Cruzes, 
responsável pelo acompanhamento das obras em 
Santa Isabel, o trabalho em parceria com o municí-
pio é fundamental para que esse componente do 

Microbacias II seja devidamente aplicado. “Entre 
o que foi projetado e o que foi executado, consi-
deramos que o resultado superou nossas expec-
tativas e eu pude contar com uma grande parce-
ria da Prefeitura para a realização desse Projeto, 
o que só engrandece a atuação da CATI na ex-
tensão rural”, acrescentou Valdinei. “Sem esse 
apoio do Estado, nós não teríamos condições de 
executar essa obra agora, pois nossa extensão 
territorial é grande e a cobrança dos agriculto-

res é feita com razão, mas não 
teríamos recursos suficien-

tes para resolver tudo 
sozinhos”, reconhece 

João Ravazzi, se-
cretário de Obras 
de Santa Isabel. 
“Nós agradece-
mos a parceria 
com o governo 

do Estado, afinal, 
por meio desse 

projeto os nossos 
servidores realizaram 

os trabalhos mais felizes, o 
resultado ficou ótimo e os agricul-

tores têm uma forma de escoar suas mercadorias com 
mais facilidade e segurança”, afirma Gabriel Gonzaga 
Bina, prefeito de Santa Isabel.

Todo este trabalho é para que as estradas rurais 
paulistas tenham boas condições operacionais e de 
conforto, segurança e trafegabilidade, com foco na 
preservação dos recursos naturais – especialmente a 
água e o solo – e com promoção da melhoria da qua-
lidade de vida da população. 

Antes e depois
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Segurança no campo: 
um pouco de história e o trabalho 
da Secretaria de Agricultura
Cleusa Pinheiro – Jornalista – Centro de Comunicação Rural – (Cecor/CATI) – cleusa@cati.sp.gov.br

Nesta edição estamos tratando de dois as-
suntos distintos, ligados ao mesmo tema: 
segurança no meio rural. Sendo assim, va-

mos resgatar um pouco do trabalho da Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento, por meio da CATI, que 
levou à implantação de projetos que melhoraram a 
segurança pública em algumas comunidades de cida-
des e de outros ligados à segurança como garantia de 
saúde e prevenção de acidentes no meio rural.

Relatos históricos demonstram que, no Brasil, du-
rante muitos séculos, a responsabilidade da manuten-
ção da ordem pública era da polícia, monitorada pelo 
governo. A Polícia Civil foi instituída em 1808, com a 
criação da Intendência da Corte e do Estado do Brasil, 
no Rio de Janeiro. Na realidade, esse tipo de manuten-
ção focava a região rural, que ocupava a maior parte 
do território brasileiro na época. Contudo, estudos 
mostram que, com o crescente desenvolvimento in-
dustrial, principalmente na região Sudeste, houve o 
aparecimento da chamada violência urbana, pois as 
cidades ganhavam maior êxito e importância no ce-
nário nacional. Essa violência se desenvolve de forma 
rápida por meio de assassinatos, roubos, obrigando 
uma reformulação no que se refere à vigilância, ao sis-
tema judiciário e às medidas de repressão. (Fonte: Portal 
da Educação) 

Já na área de uso racional de agrotóxicos e preven-
ção de acidentes, os relatos de ações públicas em São 
Paulo têm início na década de 1960.

Programa Microbacias I deu voz a pessoas que se 
sentiam excluídas de políticas de 

segurança pública
Desde o início de sua execução, em 2000, o 

Programa de Microbacias mostrou um grande dife-
rencial: construir as ações com base no debate par-
ticipativo com a comunidade beneficiária. Para isso, 
uma de suas principais ferramentas foi o Diagnóstico 
Participativo, que utilizava métodos e técnicas que 
permitiram às famílias rurais das microbacias partici-

parem efetivamente das decisões que orientaram o 
seu destino nos projetos desenvolvidos.

Com esse diagnóstico em mãos, a comunidade e 
o técnico executor identificaram as áreas críticas em 
relação às chamadas externalidades do Programa, o 
que foi decisivo em alguns locais na solução de pro-
blemas ligados à saúde, ao saneamento básico e, en-
tre outros, à segurança pública. “As ações desenvolvi-
das no âmbito do Programa Estadual de Microbacias 
Hidrográficas, executado pela CATI, entre os anos 
2000 e 2008, não tiveram apenas o impacto de terem 
sido interlocutoras entre os produtores e os órgãos 
competentes responsáveis pela segurança pública. 
Elas foram instrumentos que deram voz a um seg-
mento da população das cidades, que muitas vezes 
se sentiam excluídas das políticas públicas de segu-
rança, por estarem longe das delegacias e carecerem 
um contato direto com os agentes de segurança; além 
disso, muitas vezes não havia nome nas suas ruas nem 
número nas suas casas. Muitos nos relataram que se 
sentiam invisíveis e sozinhos para enfrentar esses pro-
blemas que vinham se avolumando no campo, em 
inúmeras ocasiões não chegavam ao conhecimento 
das autoridades e ou até eram ignorados, pela relativa 
aparência de calma e tranquilidade que as comuni-
dades rurais passam às pessoas”, explica José Carlos 
Rossetti, coordenador da CATI. 

Sobre a segurança pública, apresentamos a seguir 
alguns exemplos que trouxeram excelentes resulta-
dos para comunidades e cidades do interior paulista, 
algumas localizadas às margens de grandes centros 
urbanos.
CATI Regional Franca: ações trouxeram mais segu-

rança para comunidades de várias cidades
Santo Antonio da Alegria e Restinga são muni-

cípios que pertencem à esfera de atuação da CATI 
Regional Franca. Entre as similaridades de explora-
ções agrícolas, tendo a cafeicultura como uma das 
atividades principais, as duas cidades tiveram expe-
riências semelhantes no início dos anos 2000, com a 
implantação de Patrulhas Rurais, a qual só foi possível 
pela organização dos produtores e a parceria com o 
poder público e as entidades responsáveis pela segu-
rança pública. “Quando foram feitos os diagnósticos 
participativos com as comunidades rurais, no con-
texto do Programa de Microbacias, a segurança pú-
blica, ou a insegurança como alguns diziam, foi uma 
das principais dificuldades apontadas”, explica Pedro 
César Avelar, diretor da CATI Regional Franca.

Em Santo Antonio da Alegria, município de 
pouco mais de seis mil habitantes, apesar de a cri-
minalidade ser considerada baixa, em 2002, durante 
o diagnóstico participativo realizado na Microbacia 
do Córrego Antinha, que tem 92 propriedades e 120 
famílias, uma das prioridades levantadas foi a segu-
rança, por conta do aumento dos roubos de gado, 
máquinas agrícolas e até agrotóxicos. “O nosso mu-
nicípio é calmo, apesar da divisa com rodovias que o 
ligam a Minas Gerais. Até o diagnóstico participativo, 
não sabíamos a dimensão das ocorrências criminais. A 
partir daí, buscamos soluções e encontramos eco em 
um projeto idealizado pelo responsável pela Polícia 
Militar no município”, explica Carlos Leão, engenheiro 
agrônomo responsável pela Casa da Agricultura local, 
que hoje já está aposentado.

O responsável pela Polícia na época, cabo Ismael 
Pires Cassiano, fez um levantamento estatístico o 
qual mostrou que 70% das ocorrências policiais es-

tavam na zona rural, por isso a constituição de uma 
Patrulha Comunitária Rural passou a ser prioridade 
para melhorar a vida e a segurança dos moradores 
do campo. “Para viabilizar a Patrulha, precisávamos 
contar com o apoio dos produtores. Para isso, pro-
curei a Casa da Agricultura e soube da priorização da 
segurança no plano de ações da Microbacia. A partir 
disso, junto com a CATI organizamos reuniões. A Casa 
da Agricultura foi o principal elo com os produtores, 
auxiliando na mobilização e sensibilização, bem como 
no mapeamento das áreas via GPS e ajudando na di-
vulgação do projeto”, conta o cabo.

Durante as reuniões, os policiais e os técnicos da 
CATI foram surpreendidos com a recepção dos produ-
tores, que em dois meses aparelharam a patrulha com 
um veículo adequado para as estradas de terra, duas 
motos, três rádios e sistemas de iluminação. “Depois 
da implantação do Programa de Microbacias ficamos 
mais organizados e a união aumentou. Para comprar 
os equipamentos para a Patrulha, nos mobilizamos, 
fizemos uma comissão e saímos de casa em casa fa-
lando do Projeto. Aos poucos as comunidades da 
Microbacia e de outros bairros foram se envolvendo e, 
apesar das dificuldades de cada um, as doações foram 
aumentando. A maioria doou o equivalente a uma 
saca de café, principal atividade agrícola do municí-
pio. Com a doação de entidades que tinham proprie-
dade foi possível aparelhar a Patrulha”, relembra João 
Batista Bernardes, presidente na época, da Associação 
dos Produtores do Bairro da Antinha, comemorando 
os resultados obtidos. “Após o início da Patrulha, o ín-
dice de ocorrências diminuiu cerca de 80% em relação 
aos meses anteriores à implantação do projeto”.

Em Restinga, o Projeto foi implementado em 
2006, já utilizando a tecnologia como aliada na pro-
moção da segurança pública e no atendimento de 
emergências, também na área de saúde, outra rei-
vindicação dos produtores e moradores da área rural 
do município. “Neste ano, foi lançado o Programa de 
Segurança Rural “Caminhos das Roças”, fruto de uma 
parceria da Casa da Agricultura com organizações 
de produtores, o Jeep Clube de Franca, a Prefeitura 

Lançamento do projeto em 
Restinga reuniu produtores 
e autoridades da área de 
segurança pública.

União de esforços reduziu em cerca de 80% as ocorrencias 
criminais na área rural de Sto. Antônio da Alegria.
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Municipal, o Sindicato Rural e a Polícia Militar. Com o 
uso da tecnologia do Georreferenciamento (GPS) ma-
peamos as 176 propriedades locais”, informa Márcio 
Andrade, engenheiro agrônomo responsável pela CA 
no período, que atuou como articulador do processo 
de implementação do projeto, acrescentando o moti-
vo da sua implantação do mesmo: “O que levou os ór-
gãos a planejar o "Caminhos das Roças" foi o aumento 
da criminalidade (furtos, assaltos, roubos etc) na zona 
rural e a ineficiência do combate ao crime devido às 
dificuldades que a polícia tinha, tanto na parte ma-
terial como na falta de conhecimento sobre os imó-
veis e seus acessos. 

Nesse projeto, cada propriedade recebeu um có-
digo de identificação, como por exemplo R-7, que di-
gitado no GPS da viatura e ou da ambulância traçará 
a melhor rota/caminho para se chegar à proprieda-
de; mas o projeto de Restinga tem um diferencial 
com relação à segurança pública. “Esse mesmo códi-
go é usado para marcar os equipamentos e tratores 
da propriedade e a placa de identificação na entrada 
do sítio. Além disso, todos trabalhadores rurais fixos, 
volantes e safristas são cadastrados, para possível 
consulta de antecedentes criminais”, explica Márcio.

Com tais informações, a polícia planeja logísticas 
de bloqueios e aciona auxílio aéreo por helicóptero, 
quando necessário, de acordo com as coordenadas 
fornecidas. Segundo a Associação de Produtores de 
Restinga, coube aos proprietários rurais cooperar 
com apoio material, quando solicitado, para as polí-
cias militar e civil, mas também, em contrapartida, 
exigir mais planejamento logístico, mais rondas pre-
ventivas e o pronto atendimento quando solicitado. 
“Já doamos dois aparelhos de GPS e outros dois foram 
doados pelo Sindicato Rural”, informa o engenheiro 
agrônomo da Casa da Agricultura. “Tudo o que con-
quistamos só foi possível com a união e disposição de 
todos os envolvidos na causa”, salienta Márcio. 

Segurança no trabalho e no uso de agrotóxicos
Há  anos  a Secretaria de Agricultura e 

Abastecimento está atenta à saúde e à segurança do 
produtor e do trabalhador rural. Desde a década de 
1950 existem relatos de projetos visando à preserva-
ção da saúde e da segurança dos homens e mulhe-
res do campo. “Seja na área de pesquisas como na 
extensão rural, o objetivo da Secretaria era promover 
o aumento da produtividade, sem colocar em risco a 
integridade física das famílias rurais. Desde o fim dos 
anos de 1950, foram realizadas campanhas e capa-
citações”, explica o engenheiro agrônomo Newton 
Bartholomeu, que trabalhou no Departamento de 
Mecanização e Agricultura (Dema) e na CATI.

Entre os índices de acidente em serviços rurais, a 
porcentagem ligada aos problemas advindos da con-
dução de tratores ainda é grande. No entanto, desde 
a década de 1960, com a intensificação da mecaniza-
ção da agricultura paulista, no período pós-Revolução 
Verde, a Secretaria colocou em prática ações visando 
diminuir essas ocorrências. “Entre os órgãos que se 
fundiram na formação da CATI, o Dema era o respon-
sável pela organização e realização dos chamados 
cursos de tratoristas” relembra Newton.

"Em 1990, a CATI em parceria com outras entida-
des e órgãos da Secretaria realizou um intenso traba-
lho na área de mecanização conservacionista, inclu-
sive tendo lançado um manual para capacitação de 
tratoristas", lembra Mario Ivo Drugowich, engenheiro 
agrônomo da CATI, que participou do projeto.

No que concerne às ações de fomento ao uso de 
Equipamento de Proteção Individual (EPI) e de in-
centivo ao uso racional e adequado dos agrotóxicos, 
a Secretaria investe em ações e programas, desde a 
década de 1970, por meio da pesquisa e da extensão 
rural. “Relatos demonstram que desde a década de 
1970, ações pontuais (sem a chancela de um termo 
oficial que as designasse) foram desenvolvidas em vá-
rias partes do Estado, quando produtores e técnicos, 
após o uso intensivo de agroquímicos, identificaram 
problemas ambientais que poderiam ter reflexos na 
queda de produtividade e na segurança alimentar 
humana”, explica o coordenador da CATI, José Carlos 
Rossetti.

Um dos primeiros projetos nessa linha de atua-
ção, o qual foi além das recomendações técnicas vol-
tadas para o aumento de produtividade, foi o Escola 
no Campo, estabelecido pela CATI, em parceria com 
a iniciativa privada e Delegacias de Ensino do Estado. 
“Esse projeto teve como público-alvo alunos de es-
colas rurais, para conscientizá-los quanto aos riscos 

decorrentes do uso incorreto de agrotóxicos e suas 
consequências para o aplicador, o meio ambiente e os 
consumidores, para que atuassem como multiplica-
dores”, explica Abelardo Gonçalves Pinto, engenheiro 
agrônomo da Divisão de Extensão Rural, responsável 
pelo projeto na CATI.

Após esse projeto, o enfoque foi ampliado e se 
concretizou no Projeto Terra Viva, fruto de parceria 
entre os governos de Brasil e Alemanha, operaciona-
lizado pela Secretaria de Agricultura e a Sociedade 
Internacional de Cooperação (GTZ na época, hoje 
GIZ). “O projeto foi planejado e implantado na pri-
meira metade dos anos de 1990, em duas fases: a 
primeira realizada no Instituto Biológico e no então 
Departamento de Defesa Agropecuária da CATI (hoje 
Coordenadoria), quando todos os equipamentos 
de controle de resíduos químicos e de qualidade fo-
ram modernizados. A segunda fase ocorreu na área 
de extensão rural da CATI, com a implementação de 
projetos-piloto em municípios com uso intensivo de 
agroquímicos”, relembra Fernando Wucherpfennig, 
ressaltando que foi empregada uma metodologia 
extensionista inovadora para a época, denominada 
Estratégia para a Agricultura Ecológica do Futuro. “No 
aspecto metodológico, o projeto tratou os agricul-
tores como sujeitos do processo de mudança, com 
enfoque multidisciplinar e interinstitucional, a fim de 
iniciar e fortalecer processos de mudança. No aspecto 
técnico, o enfoque era global, priorizando-se medidas 
preventivas e alternativas de produção agropecuária, 
visando à sustentabilidade dos recursos naturais. Para 
tanto, os técnicos envolvidos foram capacitados e re-
alizou-se uma ampla divulgação dos métodos de ma-
nejos integrados e ecológicos de pragas (MIP/MEP) 
e sistemas de produção agroecológica, bem como o 
uso seguro dos agrotóxicos”.

No final da década de 1990, o Programa Estadual 
de Microbacias Hidrográficas, executado pela CATI, 
se tornou um marco da consolidação dessas ações, 
ampliando-as dentro do conceito de Boas Práticas 
Agropecuárias (BPA). Com sua metodologia partici-
pativa, seus incentivos e suas subvenções, milhares 
de produtores adotaram BPA na conservação do solo 
(Plantio Direto, Integração Lavoura-Pecuária – hoje 
Projeto Integra SP) e dos recursos hídricos, foram in-
centivadas práticas agroecológicas e a educação am-
biental (Projeto Aprendendo com a Natureza).

Nesse período, a CATI também incentivou a ado-
ção da Produção Integrada (PI). “Esse sistema é base-
ado em BPA e resulta em alimentos seguros, com mo-
nitoramento em todas as etapas de produção, análise 
de resíduos de agrotóxicos e uso de tecnologias apro-
priadas. Começamos, como no restante do País, com 
a Produção Integrada de Frutas”, explica José Augusto 
Maiorano, diretor da CATI Regional Campinas.

Atibaia: exemplo de trabalho integrado para a 
segurança e saúde do produtor e do 

trabalhador rural
“Produtividade e renda são importantes. Saúde é 

primordial”. Este poderia ser o slogan do Programa de 
Segurança e Saúde do Trabalhador Rural (PSSTR) im-
plementado na Estância Turística de Atibaia, integran-
te da esfera de atuação da CATI Regional Bragança 
Paulista. Em 2001, o cenário do município, local em 
que a produção de morango, flores e frutas de caro-
ço é de grande importância econômica, era de uso 
elevado de agrotóxicos sem um diagnóstico do im-
pacto na saúde das pessoas da zona rural. A partir de 
uma parceria entre a Secretaria Municipal de saúde, a 
Casa da Agricultura e o Departamento de Toxicologia 
da Universidade Estadual de Campinas, foirealizado 
um levantamento epidemiológico, um trabalho de 
identificação de populações em risco, de prevenção e 
controle de exposição aos agrotóxicos, bem como de 
vigilância aos casos suspeitos de intoxicação", explica 
José Antônio de Adami, médico veterinário da Casa 
da Agricultura.

Em 12 anos de existência, os resultados contabi-
lizados são expressivos. Foram realizados 35 Dias de 
Campo, com a participação de mais de dois mil tra-
balhadores rurais e mais de 1.500 exames coletados. 
Para apoiar os eventos, a equipe responsável pelo 
Programa elaborou o Manual Agrotóxicos - Saúde e 
Segurança do Trabalhador Rural, editado pelo Centro 
de Comunicação Rural da CATI. Além disso, foram or-
ganizadas reuniões com revendas de agrotóxicos; im-
plantado um posto de recebimento de embalagens 
vazias; e promovidas ações educativas em escolas ru-
rais, centros comunitários e propriedades. “Outro fa-
tor importante foi o mapeamento da área rural, o que 
permitiu um melhor acesso às propriedades”, informa 
Adami. 

Projeto proporcionou a realização de exames toxicológicos 
para produtores e trabalhadores rurais.
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CATI esteve presente na Agrifam
A Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI), 

órgão da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do 
Estado de São Paulo, participou da 12.ª Agrifam – Feira 
da Agricultura Familiar, de 31 de julho a 2 de agosto, em 
Lençóis Paulista.

Extensionistas da CATI mostraram as ações rea-
lizadas pela instituição, foram expostas sementes e 
realizados dois lançamentos: Milho Pipoca (Cultivar 
CATIPOCA Amarela) e o Sorgo Vassoura (Cultivar AL 
Vitória). Publicações técnicas e instruções práticas foram 
distribuídas e comercializados. Durante a Feira foram 
entregues máquinas, equipamentos e uma carreta fi-
nanciados com recursos do Projeto de Desenvolvimento 
Rural Sustentável – Microbacias II – Acesso ao Mercado, 
para integrantes da Associação de Produtores Rurais de 
Pardinho (Aprupar), que possui projetos voltados à cafei-
cultura. 

Outro destaque foi a “Feira do Empreendedor Rural”, 
em que agricultores familiares atendidos pela CATI, co-
mercializaram seus produtos e demonstraram a agrega-
ção de valor obtida com a confecção artesanal de frutas, 
verduras e legumes. 

 6.ª Chamada Pública do  Microbacias II – Acesso ao 
Mercado foi lançada

No dia 22 de julho, em Jundiaí, foi lançada pelo se-
cretário de Agricultura e Abastecimento, Arnaldo Jardim, 
a 6.ª Chamada Pública do Projeto de Desenvolvimento 
Rural Sustentável – Microbacias II – Acesso ao Mercado. 
O número de manifestações de interesse quase que tri-
plicou: saltou de 61 na 5.ª Chamada para 167 na sexta 
– quase a soma das cinco primeiras, um crescimento de 
173,77%.

As manifestações estão em análise e a previsão é de 
que até fevereiro de 2016 as organizações que tiveram 
aprovadas suas manifestações de interesse, estejam ha-
bilitadas para iniciar as obras e aquisições.

 II Fórum Consultivo do Projeto Microbacias II – 
Acesso ao Mercado foi realizado

No dia 23 de setembro foi realizado, em São Pedro, o II 
Fórum Consultivo do Projeto de Desenvolvimento Rural 

Sustentável – Microbacias II – Acesso ao Mercado. Após 
cinco anos do lançamento do Projeto, o evento, que con-
tou com a presença do secretário estadual de Agricultura 
e Abastecimento de São Paulo, Arnaldo Jardim, reuniu 
um público de mais de 500 pessoas.

Durante o Fórum, os participantes acompanharam 
por meio de vídeos e das apresentações de representan-
tes de associações, cooperativas e de comunidades tra-
dicionais algumas das Propostas de Negócio que estão 
sendo executadas pelo Microbacias II e ao fim do even-
to houve uma plenária aberta ao público, que permitiu 
aos produtores tirarem suas dúvidas sobre o Projeto 
Desde quando começou, em 2011, até agosto de 2015, 
o Projeto Microbacias II – Acesso ao Mercado já aprovou 
220 Propostas de Negócio que têm gerado mais empre-
go e renda para centenas de famílias no campo. 

Missão do Banco Mundial avaliou andamento do 
Projeto Microbacias II – Acesso ao Mercado

Representantes do Banco Mundial e das Secretarias 
de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo 
e do Meio Ambiente, estiveram reunidos entre os dias 24 
e 30 de setembro, para acompanhar e avaliar as ações 
em andamento do Projeto de Desenvolvimento Rural 
Sustentável – Microbacias II – Acesso ao Mercado. 

A equipe realizou reuniões com os responsáveis pelo 
Projeto, fez visitas a campo, avaliou as salvaguardas am-
bientais e sociais e participou da inauguração de uma 
unidade de rebenefício de café em Divinolândia. Ao lon-
go da Missão, foram apresentados os avanços do Projeto 
e abordadas as estratégias de execução das Iniciativas de 
Negócio e estradas rurais, entre outras ações que deve-
rão agilizar e formatar um planejamento de execução do 
Microbacias II em sua última fase, que se encerrará em 
2017.

O encerramento da Missão aconteceu no dia 30 de 
setembro, em um encontro entre a equipe do Banco, 
o secretário de Agricultura e Abastecimento, Arnaldo 
Jardim, e a secretária do Meio Ambiente, Patrícia Iglecias.  
Durante a reunião, as autoridades assinaram a ajuda me-
mória da Missão, documento que contém os avanços 
identificados, define os compromissos futuros. 

Essas e outras notícias podem ser lidas no site da CATI  
www.cati.sp.gov.br 
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