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AOS LEITORES

João Brunelli Júnior
Coordenador da CATI

Resultados signifi cati vos, mas desafi os pela frente. É as-
sim com a CATI e com o Projeto de Desenvolvimento 
Rural Sustentável – Microbacias II – Acesso ao Mercado.

 Em outubro deste ano ti ve a honra de ser nomeado coor-
denador da CATI, que é parte de minha história. Há quase 40 
anos na insti tuição, pude atuar em várias frentes e conhecer 
de perto a realidade e as necessidades dos produtores rurais 
paulistas. Nos quase 50 anos em que a CATI prati ca assistência 
técnica e extensão rural foi possível promover mudanças eco-
nômicas, ambientais e sociais, principalmente na qualidade 
de vida de inúmeras famílias do campo. O governo do Estado 
tem dedicado especial atenção ao segmento. Esti mular, fa-
cilitar, incenti var e simplifi car o relacionamento com os pe-
quenos produtores é fundamental para que eles encontrem 
condições de permanecerem e crescerem em suas ati vidades. 
E é com esse foco que surgiu, em 2011, o Microbacias II, um 
Projeto do governo paulista que conta com apoio do Banco 
Mundial e é implementado por duas de suas secretarias, a 
de Agricultura e Abastecimento, por intermédio da CATI, e a 
do  Meio Ambiente, via Coordenadoria de Biodiversidade e 
Recursos Naturais.

 Nesses seis anos de Projeto barreiras foram superadas; 
homens e mulheres voltaram às propriedades rurais para ga-
ranti rem seu sustento e aprenderem a gerenciar o próprio ne-
gócio; tradições culturais foram manti das; produtos agrícolas 
ti veram valor agregado; consumidores receberam alimentos 
de melhor qualidade; estradas rurais foram recuperadas; o 
meio ambiente foi preservado e outras tantas transformações 
foram possíveis, graças ao empenho de todos os técnicos da 
insti tuição e de seus parceiros, mas, sem dúvida e principal-
mente, pelo comprometi mento e esforço de associações, co-
operati vas, comunidades indígenas e quilombolas, que não 
mediram esforços para suas conquistas. 

 São benefi ciárias do Microbacias II, atualmente, 180 as-
sociações, com 214 projetos; 86 cooperati vas, com 109 pro-
jetos; seis comunidades indígenas, com oito projetos e 21 
comunidades quilombolas, com 24 projetos, totalizando 293 
organizações benefi ciadas e 355 projetos em execução, resul-
tados de seis Chamadas Públicas. Durante o Projeto, que foi 
prorrogado por dois anos, os produtores se adaptaram às re-
gras estabelecidas, no entanto o governo também promoveu 
ajustes com o objeti vo de simplifi car os processos e eliminar 
gargalos. Assim foi com o Fundo de Expansão do Agronegócio 
Paulista – Banco do Agronegócio Familiar (Feap/Banagro), de-
positário dos recursos desti nados às subvenções econômicas 

Microbacias II – Acesso ao Mercado
Negócios do campo mais competitivos 
e sustentáveis, com qualidade de vida e 
renda às famílias rurais

às organizações rurais, que estabeleceu novos valores e crité-
rios de enquadramento das cooperati vas e associações como 
benefi ciárias do Fundo. Entre as melhorias, outra que destaco 
foi a decisão de novembro deste ano, que reti ra a obrigatorie-
dade de contraparti da fi nanceira das prefeituras para recupe-
ração de estradas rurais. É uma forma de, mesmo diante da 
crise econômica, ajudar a administração municipal a oferecer 
estradas de qualidade não só para o adequado escoamento 
da produção agropecuária, mas caminhos seguros para toda 
a população. 

 Nesta edição especial da Revista Casa da Agricultura, você 
poderá acompanhar as ações realizadas até agora pelo Projeto 
Microbacias II que puderam impulsionar a organização rural, 
implantar negócios competi ti vos e sustentáveis junto ao mer-
cado e introduzir inovações importantes para os agricultores 
familiares. O leitor conhecerá também o que foi desenvolvido 
para que o trabalho dos extensionistas também fosse melho-
rado, por meio de investi mentos na infraestrutura insti tucio-
nal, com a realização de capacitações, reformas e aquisições 
de veículos, móveis e equipamentos de informáti ca.

  Você não pode deixar de ler os arti gos técnicos e a entre-
vista com Edivaldo Del Grande, presidente da Organização 
das Cooperati vas do Estado de São Paulo (Ocesp), na qual ele 
discorre e orienta sobre os desafi os na gestão das organiza-
ções rurais; na seção “Aprenda com a CATI”, nossos técnicos 
ensinam como construir um equipamento práti co e barato 
para padronizar a coleta de água em viveiros escavados; na 
“Culti vando Saúde”, são as fl ores comestí veis as protagonistas 
e na “Vitrine Tecnológica”, o assunto é o processamento de 
ovos, tecnologia que está aquecendo o setor avícola. Já a Casa 
da Agricultura de destaque é a de Brejo Alegre, na região de 
Araçatuba, que tem um trabalho signifi cati vo de boas parce-
rias e bons resultados. 

 Fechamos o ciclo de mais um ano de trabalho, amadureci-
mento, resultados e desafi os. Peço o empenho de todos nessa 
reta fi nal do Microbacias II, que se encerra em setembro de 
2017. É muito importante que os produtores entendam que o 
passo o qual estão dando é em direção a algo sustentável, pois 
estão montando negócios próprios, mudando o perfi l de suas 
enti dades e se tornando mais ati vos no mercado. Conti nuem 
investi ndo e acreditem que haverá  retomada do crescimento 
econômico e que todos irão parti cipar desse processo. 

Boas festas e até 2017!
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SEMENTES – FEIJÃO E MILHO

Artur Costa (São Paulo - SP) - Gostaria de saber se posso plantar 
feijão e milho no mesmo local e no mesmo momento. Também 
gostaria de informações sobre o catálogo e os valores das se-
mentes.

Este é um espaço para você, leitor, ti rar dúvidas e buscar 
orientações com a equipe da Coordenadoria de Assistência 
Técnica Integral (CATI).  Para enviar a sua manifestação, escreva 
para faleconosco@cati .sp.gov.br.

PRÓ-TRATOR

Ronaldo Vilela (Campinas - SP) - Sou produtor rural no município de 
São Pedro do Turvo e resido em Campinas. Gostaria de uma orien-
tação sobre como fazer um projeto para aquisição de trator dentro 
do Programa Pró-Trator. 

Prezado Ronaldo,

 O governo do Estado de São Paulo oferece ao produtor pau-
lista a oportunidade de fi nanciar tratores de últi ma geração, em 
até oito anos e a juros zero. O Programa Pró-Trator – Agricultura 
Moderna para Todos – é desenvolvido pela Secretaria de Agricultura 
e Abastecimento, por meio do Fundo de Expansão do Agronegócio 
Paulista/Banco do Agronegócio Familiar (Feap/Banagro), cujos recur-
sos são uti lizados para a subvenção total dos juros dos fi nanciamen-
tos desti nados à aquisição de tratores agrícolas novos, concedidos 
pelo Banco do Brasil, agente fi nanceiro do Feap.

 Somente o produtor rural enquadrado como benefi ciário do Feap 
poderá acessar o Programa Pró-Trator. Para isso, você deve compare-
cer à Casa de Agricultura do seu município ou à CATI Regional, para 
obter informações detalhadas sobre a documentação necessária ao 
seu enquadramento. Uma vez verifi cado o enquadramento, é preci-
so apresentar os documentos pessoais (RG e CPF), comprovante de 
residência, Declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) 

ou talão de notas com o recibo de entrega. Outros documentos/
informações poderão ser solicitados a critério do emissor, como os 
documentos da propriedade (caso seja sua) ou contrato de arren-
damento. Uma vez verifi cado o enquadramento, será elaborado o 
plano simples de fi nanciamento.

 A CATI encaminhará o projeto, juntamente com a Declaração 
de Apti dão ao Feap (DAF) e o Termo de Compromisso, à agência do 
Banco do Brasil do seu município ou da sua região para análise do 
crédito. 

 Outros documentos podem ser solicitados pelo Banco, como do-
cumentos da garanti a, documentos da propriedade, licenciamento 
ambiental, por exemplo.

 Aprovado o fi nanciamento pelo Banco do Brasil, procure a re-
venda responsável pelo orçamento apresentado, para providenciar 
emissão da nota fi scal. De posse da nota fi scal, o Banco do Brasil, 
após registro do instrumento de crédito em cartório, autorizará o 
pagamento à revenda do trator, para que, na sequência, seja feita a 
sua entrega ao produtor.

Engenheiro Agrônomo Daniel Kramer – CATI Regional Campinas 
daniel.kramer@cati .sp.gov.br 
Wilson Rodrigues Canelas – Assessoria Técnica da CATI
canelas@cati .sp.gov.br

REDE DATA CLIMA

Roberta Kurek (México) - Sou estudante de doutorado na Univer-
sidade Nacional Autônoma do México (Unam) e na minha tese 
quero uti lizar a informação de radar do Brasil, porém para 
que possa trabalhar com este ti po de dado preciso conhecer 
a precipitação para validar meus testes. O que devo fazer 
para obter os dados históricos das estações meteorológicas 
automáti cas disponíveis para consulta em tempo real no site da 
CATI?

Sr. Artur,

 O portf ólio completo das sementes e mudas pode ser obti do 
no site da CATI (www.cati .sp.gov.br), onde é possível obter infor-
mações em relação a culti vares produzidos, culti vares disponíveis, 
embalagens e preços.

 Já sobre o planti o consorciado (na mesma hora) de milho e 
feijão, não é recomendado pois o milho vegetaria muito e causa-
ria sombreamento para o feijão, prejudicando assim sua produ-
ção. O planti o do feijão poderia se feito no fi nal do ciclo do milho 
(já secando, maturação fi siológica) dobrando o colmo acima da 
espiga (quebrando); enquanto o milho seca se aproximando da 
colheita, o feijão vegeta e cresce.

Ricardo Lorenzini Bastos – diretor do Departamento de Sementes, 
Mudas e Matrizes da CATI (DSMM) – dsmm@cati .sp.gov.br

Prezada Roberta, 

 Para consultar o histórico da rede, acesse o site:
 www.ciiagro.org.br

 Após carregar a página, clique na barra “Visualize os dados 
climáti cos nas bacias hidrográfi cas”.

 Em seguida, acesse a coluna da direita, clique em “Consultas” 
e, na sequência, em “Consulta por período”, onde deverá ser 
habilitada a estação escolhida. 

Para fi nalizar, escolha o período (inicial e fi nal) pretendido e clique 
em “Consultar”.

 Para consulta em tempo real, basta clicar diretamente no 
banner do Rede Data Clima.

 Para qualquer esclarecimento adicional, estamos à disposição.

Engenheiro Agrônomo Mário Ivo Drugowich – diretor do
Centro de Informações Agropecuárias (Ciagro/CATI)
diretoria.ciagro@cati .sp.gov.br
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ENTREVISTA - EDIVALDO DEL GRANDE

Formado em Administração de Empresas, com pós-graduação em Coopera-
ti vismo pela Universidade de São Paulo, Edivaldo Del Grande é natural de 
Palmital, na região de Assis, e tem mais da metade de sua vida dedicada 

à agricultura, pois atua há mais de 30 anos como produtor rural e há mais de 
20 como dirigente de organizações cooperati vistas. Desde 2006, é presidente da 
Organização das Cooperati vas do Estado de São Paulo (Ocesp), cargo que acumula 
com a presidência do Serviço de Aprendizagem do Cooperati vismo (Sescoop/SP) 
e com a da Federação dos Sindicatos de Cooperati vas no Estado de SP (Fescoop/
SP – desde 2008). Desde 2012 é diretor representante da Região Sudeste na 
Organização das Cooperati vas Brasileiras (OCB).

Nesta entrevista, Del Grande afi rma que em São Paulo e no Brasil houve avanços 
em gestão, em programas de capacitação e também nas políti cas públicas. As 
cooperati vas brasileiras exportam, atualmente, para 143 países, principalmente 
soja, café, açúcar, frango, suíno, entre outros alimentos e, nos últi mos 10 anos, 
mais que dobraram as exportações do setor: de US$ 2,2 bilhões em 2005 para US$ 
5,3 bilhões em 2015.

RCA – Atualmente, quantas organiza-
ções rurais existem no Brasil e em São 
Paulo? Deste total, quantas são associa-
ções e quantas cooperati vas? Como ava-
lia esses números?
Em parceria com a Secretaria de Agricul-
tura e Abastecimento, estamos mape-
ando e atualizando o número de organi-
zações rurais no Estado, principalmente 
as conhecidas como associações e coo-
perati vas. Falando somente de coope-
rati vas agrícolas, temos 142 registradas 
na Ocesp e 1.543 na Organização das 
Cooperati vas Brasileiras, a OCB. São nú-
meros signifi cati vos, pois essas coope-
rati vas abraçam 190 mil produtores em 
São Paulo e quase um milhão no País.

RCA – Qual o perfi l dos cooperados? A 
maioria ainda pertence à agricultura 
familiar?
Importante tocar nesse assunto, pois 
há um pensamento geral diferente da 
realidade. Em São Paulo, por exemplo, 
80% dos agricultores cooperados estão 
na faixa de mini e pequenos, com até 20 
hectares de terra. Ampliando para nível 
Brasil, 72% dos cooperados têm proprie-
dades com até 50 hectares. Isso mostra 
a importância das cooperati vas, que 
proporcionam diminuição dos custos, 
transferência de tecnologia e aumento 
do poder de barganha, tornando esses 
pequenos agricultores mais competi ti vos 
no mercado. 
 
RCA – A burocracia para a formalização 
de organizações é uma barreira para o 
crescimento do setor? 

Não creio que seja barreira para o cresci-
mento do setor. Até porque, para se cons-
ti tuir uma cooperati va, é importante e 
necessário que a iniciati va do grupo inte-
ressado realmente se encaixe no ti po so-
cietário “cooperati va”. É necessário que 
se obedeça aos aspectos da Legislação 
Cooperati vista Federal (5.764/71). O co-
operati vismo tem princípios universais. 
O empreendimento cooperati vo, por ter 
uma gestão democráti ca, exige uma série 
de parti cularidades na sua estrutura de 
governança. Talvez, o que se pense ser 
burocracia sejam maneiras de se garan-
ti r que o empreendimento nasça como 
legíti ma cooperati va e não cause prejuí-
zos aos cooperados, à sociedade e até à 
administração pública.
 
RCA – O que é preciso para que as orga-
nizações se fortaleçam?
Principalmente gestão, planejamento e 
alianças estratégicas. Em mercados cada 
vez mais competi ti vos, as cooperati vas 
têm que primar pela gestão. E sabemos 
que, geralmente, a base de coopera-
dos não está preparada para dirigir o 
negócio cooperati vo. Por isso surgiu o 
Sescoop (Serviço de Aprendizagem do 
Cooperati vismo), o “Sistema S” das co-
operati vas. É um órgão que tem o ob-
jeti vo de preparar, capacitar as pessoas 
das cooperati vas – sejam funcionários, 
cooperados ou dirigentes. O Sescoop, 
além de oferecer formação profi ssional, 
tem instrumentos para aprimorar a ges-
tão das cooperati vas, com possibilidade 
de diagnósti cos que apontam em que 
aspectos o empreendimento precisa me-

lhorar. Outra questão é o que chamamos 
de intercooperação, o sexto princípio do 
cooperati vismo. As cooperati vas precisam 
aprender a formar alianças estratégicas 
entre si, para diminuir custos, melhorar a 
logísti ca e se tornarem mais competi ti vas.

RCA - As crises políti ca e econômica mais 
contribuem ou desfavorecem a organi-
zação de cooperati vas? O que observa 
nos últi mos anos?
Interessante esse ponto. O cooperati vis-
mo nasce e cresce nas crises, desde o sur-
gimento da primeira cooperati va da era 
moderna, em Rochdale, Inglaterra, em 
1844. Lá, os operários se uniram e encon-
traram saída no cooperati vismo para dri-
blar a exploração dos grandes industriais. 
As crises fazem com que as pessoas bus-
quem alternati vas. E o cooperati vismo é 
a oportunidade de unir e organizar as for-
ças por um objeti vo econômico e social 
comum: melhorar a vida das pessoas que 
se associam. As cooperati vas são mais 
resilientes às crises. Em geral, por serem 
empreendimentos coleti vos, a responsa-
bilidade e os cuidados são maiores. Isso 
fi ca claro no ramo crédito, por exemplo. 
Enquanto, nos últi mos anos, alguns ban-
cos quebraram e outros ti veram seus lu-
cros retraídos, o cooperati vismo de crédi-
to vem crescendo 20% ao ano no Brasil.

RCA – Faça um comparati vo dos últi mos 
10 anos em relação ao estabelecimento 
de cooperati vas e suas respecti vas mo-
vimentações de produção e fi nanceira. 
Quais os principais avanços?
O número de cooperati vas agropecuá-

Desafi os na gestão das organizações rurais
Roberta Lage – Jornalista – Centro de Comunicação Rural (Cecor/CATI) – roberta.lage@cati .sp.gov.br
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rias no Brasil, conforme dados da OCB, 
passou de 1.514 para 1.543 nos últi mos 
10 anos. Já o número de produtores co-
operados saiu de 880 mil para quase 
1 milhão, com crescimento de 13%. O 
movimento fi nanceiro mais que dobrou 
nesse período, sendo que o faturamento 
das 70 maiores cooperati vas agro somou 
cerca de R$ 107 bilhões no ano passado. 
Também mais que dobraram as exporta-
ções de nossas cooperati vas, de US$ 2,2 
bilhões em 2005 para US$ 5,3 bilhões em 
2015. Exportamos atualmente para 143 
países, principalmente soja, café, açúcar, 
frango, suíno, entre outros alimentos. 
Tivemos avanços em gestão, em progra-
mas de capacitação e também nas polí-
ti cas públicas.

RCA – O setor vem se profi ssionalizan-
do? Qual a importância das capacita-
ções, principalmente na gestão do pró-
prio negócio?
Com certeza, muitas cooperati vas têm in-
vesti do na profi ssionalização nos últi mos 
tempos. O mercado cada vez mais glo-
balizado e acirrado impulsiona as coope-
rati vas a isso. Muitas, principalmente as 
maiores cooperati vas, têm investi do em 
cursos, programas de pós-graduação e 
até em intercâmbios internacionais. Isso 
ajuda a se manter de forma competi ti va 
no mercado, ajuda a se atualizar diante 
das tendências. Como já mencionei tam-
bém, o Sescoop tem sido um grande par-
ceiro das cooperati vas nesse quesito de 
capacitação de seus dirigentes, dos coo-
perados e funcionários. Com o Sescoop, 
todas as cooperati vas – sejam grandes, 
médias ou pequenas – têm condições de 
profi ssionalizar a sua gestão.
 
RCA – Quais os principais desafi os na 
gestão das cooperati vas? Quais os erros 
mais comuns? E os acertos? Que garga-
los ainda existem?

A gestão, como um todo, é o grande de-
safi o nas cooperati vas. Muitas têm pro-
blemas com o nível de qualifi cação e até 
de escolaridade dos dirigentes e gesto-
res; difi culdade de sucessão na coopera-
ti va e na ati vidade, portanto é necessário 
integrar mais os jovens; difi culdade de 
fi delizar os cooperados; faltam planeja-
mento e processos para as principais ati -
vidades; problemas de capital de giro; o 
desafi o de investi r na agregação de valor 
aos produtos. Outro desafi o, fundamen-
tal para os dias de hoje, é buscar alianças 
estratégicas, o que se torna difí cil quando 
o ego do dirigente fala mais alto. Entre os 
erros mais comuns estão o distanciamen-
to em relação ao quadro social e a toma-
da de decisão com a cabeça de agricultor 
apenas, ou seja, sem separar a gestão 
da cooperati va da gestão da proprieda-
de. Mas também vemos bons exemplos: 
transparência na gestão, cuidado com 
o quadro social, assistência técnica aos 
produtores etc.

Com relação aos gargalos nas cooperati -
vas, principalmente para as menores e as 
familiares, destaco a dependência de po-
líti cas públicas, que gera grande instabi-
lidade. As cooperati vas precisam buscar 
o equilíbrio entre o mercado insti tucio-
nal e o mercado convencional. Incluiria 
também a divulgação dos benefí cios 
econômico-sociais do cooperati vismo à 
sociedade. Investi mento em propagan-
da mesmo. A população, principalmente 
dos grandes centros urbanos, não sabe a 
importância das cooperati vas, não sabe 
que as cooperati vas estão inseridas de 
forma signifi cati va em seu coti diano por 
meio dos alimentos e de todos os deriva-
dos da produção agropecuária.

RCA – Os marcos regulatórios e tributá-
rios para o setor são sufi cientes?
Temos trabalhado muito, tanto em São 

Paulo como em Brasília, na interlocução 
com os Três Poderes para criar um am-
biente favorável ao desenvolvimento 
das cooperati vas. Falta ainda, em várias 
situações, o adequado tratamento tri-
butário. Não queremos benesses, mas é 
necessário reconhecer o que é justo. Em 
muitos casos, a cooperati va é bitributa-
da: em sua receita e na renda do coope-
rado. Isso não é justo. Conseguimos uma 
vitória parcial no Superior Tribunal de 
Justi ça com relação à não tributação do 
chamado “ato cooperati vo”, que são as 
operações entre a cooperati va e o coope-
rado. Estamos no caminho certo.

Com relação a outros marcos regulató-
rios, temos evoluído bem nos últi mos 
anos com a regulamentação específi ca 
dos ramos. Isso ocorreu com bons resul-
tados, por exemplo, no caso do coopera-
ti vismo de crédito. Hoje, temos uma lei 
específi ca e avançada que reconhece, re-
gulamenta e incenti va o Sistema Nacional 
de Crédito Cooperati vo.

RCA – A parti cipação das cooperati vas 
no mercado agrícola vem aumentando?
Vem melhorando ano a ano. É um grande 
orgulho poder afi rmar, hoje, que 50% de 
tudo o que é produzido no campo passa 
de alguma maneira pelas nossas coope-
rati vas. Da produção agrícola nacional, 
parti cipamos, por exemplo, de 74% do 
trigo, 57% da soja, 48% do café, 43% do 
milho, 39% do leite, 35% do arroz e 18% 
do feijão. Como já disse e repito, exporta-
mos em 2015 para 143 países, num total 
de mais de US$ 5 bilhões.

RCA – Em relação ao Projeto Microbacias 
II – Acesso ao Mercado, executado pela 
CATI, foram fortalecidas mais de 300 or-
ganizações rurais. Muitas famílias foram 
manti das no campo, no entanto, com 
qualidade de vida e renda. Como avalia 
esse projeto do governo do Estado de 
São Paulo?
O Microbacias II foi primordial para o 
desenvolvimento do pequeno produtor 
paulista. Principalmente pela geração de 
renda e fi xação do homem no campo, 
por meio de investi mentos em processos 
agroindustriais. O produtor pôde agre-
gar valor, conseguiu acessar mercado, 
romper as barreiras de atravessadores e 
muitos projetos hoje já têm produtos nas 
gôndolas dos supermercados. Feito esse 
trabalho de investi mento, o desafi o agora 
é auxiliar as organizações a conduzirem 
os seus projetos de forma profi ssional, 
com treinamento, qualifi cação e aprimo-
ramento no processo de governança.
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“O cooperativismo nasce e 
cresce nas crises.

Ele é a oportunidade de unir 
e organizar as forças por um 

objetivo econômico
e social comum:

melhorar a vida das pessoas 
que se associam”.
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RCA - Políti cas públicas para a comer-
cialização e o fortalecimento da organi-
zação dos agricultores familiares foram 
criadas nos últi mos anos. Essa também 
é uma forma de o governo impulsionar 
a organização rural?
Com certeza. E, no caso do Microbacias, 
estrategicamente primeiro investi u-se 
na organização dos produtores e, de-
pois, no acesso aos mercados. Tanto o 
Microbacias, o Viva Leite, o PPAIS quan-
to outros que foram implementados são 
programas importantes e inteligentes 
para a sustentabilidade das comunida-
des rurais. Não apenas impulsionam a 
organização rural, como transformam as 
organizações em elos fortes da cadeia do 
agro. É por meio dessas organizações que 
o agricultor consegue colocar o seu pro-
duto nos mercados e trazer renda para a 
sua família. Consegue acessar o mercado 
com produtos de qualidade e bom preço, 
em boas condições de competi ção com a 
concorrência. 

RCA – Qual a relevância da extensão ru-
ral para a organização das cooperati vas?
O valor é imensurável. Uma parte das co-

operati vas têm seu departamento técni-
co, com agrônomos e técnicos agrícolas 
que orientam os produtores cooperados. 
Mas a maioria das cooperati vas necessita 
do trabalho de extensão rural oferecido 
pelo governo. A CATI é referência. Com 
atuação em todo o território paulista, 
a quase cinquentenária CATI dedica o 
conhecimento e a experiência de seu 
corpo técnico para o desenvolvimento 
tecnológico e sustentável de nossa agro-
pecuária. Seus programas infl uenciam 
na melhoria de vida das famílias dos 
agricultores. Mais produti vidade, novos 
negócios, novas práti cas e tecnologias, 
conservação do solo e do meio ambiente, 
educação e informação essencial para as 
famílias e suas comunidades. A extensão 
rural, especialmente da CATI, transforma 
e atualiza o nosso meio rural, contribui 
decisivamente para a organização dos 
produtores, para o sucesso de suas ati vi-
dades e para a manutenção do homem 
no campo.
  
RCA – Deixe uma mensagem aos diri-
gentes das organizações rurais paulistas.
Já esti ve à frente de uma cooperati va de 

pequenos agricultores. Na época, anos 
de 1990, passamos por grandes difi cul-
dades fi nanceiras. Quase paramos as 
ati vidades. Mas a responsabilidade por 
todos aqueles agricultores, por seus fa-
miliares e também pelos funcionários da 
cooperati va me deram forças para conti -
nuar lutando ao lado da minha diretoria. 
Conseguimos renegociar e sanear as dívi-
das e, hoje, a cooperati va segue adiante 
no seu papel de suporte e apoio para os 
produtores cooperados. Não podemos 
perder o foco. A cooperati va ou associa-
ção só existe para melhorar a vida dos 
seus associados. Por eles, temos que nos 
capacitar, atuar de forma transparente, 
controlar bem os custos, mas sem deixar 
de buscar novos negócios, para aumentar 
o retorno aos cooperados. Temos uma 
nobre missão como dirigentes: trabalhar 
pela conti nuidade e sustentabilidade 
da associação, da cooperati va. Temos 
a oportunidade, à frente do empreen-
dimento, de contribuir para melhorar a 
vida de pessoas e de toda uma comuni-
dade. Essa sati sfação não tem preço. 
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Já não existe mais uma distância tão grande entre o que é de origem rural ou urbana. O 
rural se urbanizou e o urbano se ruralizou, graças a todos os mecanismos de comunica-
ção. Essa separação já não pode mais ser considerada tão forte como já foi no passado 
e isso deve ser absorvido pelas insti tuições de representação do setor rural, que pre-
cisam ter um perfi l mais moderno. Hoje, enquanto presidente de uma enti dade como 
a OCB, vejo que um dos segredos para uma boa gestão está baseado na conecti vidade 
com o tempo em que vivemos e, mais ainda, com a comunidade que representamos. 
Afi nal de contas, a sociedade gera pessoas que se inserem no mercado de trabalho e 
de consumo com necessidades diversas, que valorizam a relação com o outro, a preo-
cupação com o meio ambiente e que lutam por suas crenças sociais.

Dessa forma, vejo que as insti tuições precisam perceber isso e se conectar a esse 
público tão variado. São pessoas de nova geração que exigem cada vez mais insti tuições 
de nova geração! Ou seja, enti dades leves, práti cas, confi áveis, capazes de oferecer 
serviços de qualidade e robustos. E isso demanda transparência, boa governança e 
gestão moderna focada em resultados. Para mim, esse é o segredo da permanência e 
do sucesso.

Com o cooperati vismo a receita é a mesma, por isso destaco as cooperati vas agrope-
cuárias que atuam focadas no meio rural. Ouso dizer que, além da disponibilidade de 
solo, água, tecnologia e clima, o Brasil tem uma grande vantagem na “manga”: sua 
juventude rural. Nós temos os agricultores mais jovens do mundo e isso precisa ser 
trabalhado da forma correta. Ele quer uma cooperati va que o represente. Que seja 
de nova geração, assim como ele é. O jovem do meio rural de hoje em dia pulveri-
za a lavoura com drones e quer uma enti dade que seja sua extensão rural antenada, 
conectada, atenta às tecnologias que aproximam a representação do representado e 
que traga os resultados esperados. O produtor jovem não tolera mais uma enti dade 
que não tenha uma boa governança, pelo contrário, ele quer parti cipar do processo 
de decisão, se senti r pertencente à cooperati va. Ele não quer simplesmente obedecer 
a um comando, mas parti cipar do processo de decisão e a cooperati va propicia isso.

Pelo que tenho visto e vivido, as cooperati vas já perceberam isso. Já avançamos, mas 
ainda temos muito a caminhar. E a melhor notí cia é que as cooperati vas estão prepara-
das para este novo momento, afi nal de contas, cada dia mais elas assumem seu papel 
de fomento, geração de emprego, renda e felicidade. Essas novas cooperati vas serão 
fundamentais para o novo Brasil que todos queremos e merecemos.

A nova geração
das cooperati vas

agropecuárias

Márcio Lopes de Freitas,
presidente do Sistema OCB

(Organização das Cooperati vas do Brasil)
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Desde a sua implantação o Projeto de Desenvolvimento 
Rural Sustentável (PDRS – Microbacias II – Acesso ao 
Mercado) teve como princípio e estratégia conjugar, 

“casar” o desenvolvimento (1) econômico no campo (aumento 
da capacidade produti va), com o desenvolvimento (2) social 
(qualidade de vida do agricultor) e o desenvolvimento (3) 
ambiental (recuperação do solo, da mata, de cursos d`água, 
rios e nascentes).

 Em outras palavras, desde o início se teve em mente que o 
(1) aumento da produti vidade das lavouras e da qualidade dos 
produtos agrícolas não poderia ocorrer sem a (2) melhoria da 
renda e das péssimas condições de vida e saúde a que estava 
submeti do o produtor rural e, por sua vez, que isso seria 
impossível de se fazer sem, ao mesmo tempo, (3) recuperar 
o solo, a qualidade das águas, a proteção das nascentes, o 
desassoreamento dos rios e a regeneração da vegetação 
nati va.

 Também fi cou claro que seria uma colossal empreitada e 
que a chave para o sucesso, o ator principal da realidade a 
ser transformada, era justamente o produtor rural, parti cular-
mente o pequeno agricultor, a maior víti ma daquela precária 
situação, o benefi ciário direto da mudança e também seu 

DA SUSTENTABILIDADE NO CAMPO      
AO ACESSO AO MERCADO

PERSPECTIVA COOPERATIVISTA

PROJETO MICROBACIAS II

Diógenes Kassaoka – Diretor do Insti tuto de Cooperati vismo e Associati vismo da Coordenadoria de Desenvolvimento dos Agronegócios, da 
Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo (ICA/Codeagro/SAA) – dkassaoka@codeagro.sp.gov.br

Ivaldo J. S. Braz – Sociólogo – ICA/Codeagro/SAA – isantos@codeagro.sp.gov.br

“Do que adiantaria falar de organização rural, se o ‘cara’ não ti vesse como produzir?” João Belato – Administrador - ICA

“A primeira fase do Projeto Microbacias (Programa 
Estadual de Microbacias Hidrográfi cas) contemplou a 
sustentabilidade das cadeias produti vas, chegando ao 
núcleo familiar rural, envolvendo os moradores que 
parti ciparam de prati camente todas as ati vidades – 
padarias comunitárias, artesanato e proteção ambiental 
(preservação das matas ciliares, nascentes, rios e córregos), 
ati vidades até então relegadas a segundo plano, assim 
como a valorização do homem do campo”.
João Belato (Administrador –  ICA)

principal agente, pois sem a sua ação e adesão ao Projeto, 
tudo o que se conseguisse seria transitório, os resultados 
alcançados não seriam efeti vos, permanentes. A Coordenação 
Executi va do Projeto (formada pela Secretaria Estadual de 
Agricultura e Abastecimento–SAA e pela Secretaria Estadual 
do Meio Ambiente–SMA) deu curso às ações fundamentais 
que lhe eram próprias, mas não ignorou essa realidade, 
daí a ênfase na organização dos produtores e das unidades 
produti vas.
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 A segunda fase (Projeto Microbacias II) objeti va assegurar 
aos agricultores familiares o acesso ao mercado e, para tal, o 
único caminho possível é por meio do fortalecimento de suas 
organizações e do aprimoramento de práti cas administrati vas 

que proporcionem condições para a plena autonomia de seus 
empreendimentos coleti vos.

 Os empreendimentos apoiados pelo Projeto Microbacias 
II dão uma nova perspecti va ao agricultor familiar, criando 
condições para o pequeno produtor competi r nos mercados 
formais. Tal protagonismo nunca seria alcançado pelos canais 
convencionais de comercialização, por meio dos quais o 
pequeno produtor parti cipa exclusivamente na condição de 
subordinado a terceiros, alheios ao processo de produção.

 Essa emancipação vai além dos itens fi nanciados pelo 
Projeto, à medida que, por intermédio da regularização 
formal, o pequeno produtor passa a ter o conhecimento 
necessário para acesso a políti cas de fi nanciamento, compras 
da agricultura familiar e também sua inserção em mercados 
tradicionais em outro patamar, no qual a condição de agricultor 
familiar se torna um diferencial do produto, agregando-lhe 
um valor social que se traduz em valor econômico, como 
por exemplo o selo de produto da agricultura familiar e a 
certi fi cação Fair Trade (comércio justo).

 Segundo o Índice de Desenvolvimento Rural (Insti tuto 
Brasileiro de Geografi a e Estatí sti ca – IBGE/Fundação Getúlio 
Vargas – FGV), o Estado de São Paulo possui 460 municípios 
com alto grau de desenvolvimento rural, o que demonstra a 
importância da agricultura para a economia dos municípios 
paulistas. Nesse senti do, o Projeto Microbacias II, ao promover 
os arranjos produti vos locais e consolidar também as 
insti tuições públicas e a infraestrutura municipal, dinamiza a 
economia no interior do Estado.

 Acreditamos que o conjunto dos benefí cios carreados às 
comunidades que parti cipam do Projeto Microbacias II contri-
buem para o fortalecimento do modo de vida dos produtores 
rurais, parti cularmente indígenas e comunidades tradicionais, 
à medida que os jovens passam a ter a perspecti va de perma-
necer e prosperar no campo.

 Para perenizar as realizações alcançadas pelo Projeto, 
é imprescindível acompanhar e apoiar os grupos de produ-
tores rurais, parti cularmente de agricultores familiares e 
comunidades tradicionais estruturadas formalmente em 
cooperati vas e associações, no que tange às boas práti cas 
de gestão administrati va, à governança e transparência nas 
ações, componentes fundamentais para o desenvolvimento 
de organizações de sucesso.

 Diante desse quadro, o Insti tuto de Cooperati vismo e 
Associati vismo tem a grata sati sfação de apoiar um Projeto 
tão relevante para o agricultor do Estado de São Paulo.

“A solução veio rapidamente. Os parceiros começaram a 
aparecer. Começamos então um trabalho de formiguinha: 
primeiro passo foi recuperação da terra degrada com as 
curvas de nível, em seguida a recuperação das nascentes, 
dos rios e córregos; replanti o de mudas; espaçamento 
maior entre as margens dos rios (passando a ser de 30 me-
tros); cerca para os animais não chegarem muito próximo 
aos rios, preservando a mata ciliar. A atuação começou a 
dar resultados. Os produtores passaram a ter mais con-
fi ança no Projeto. A parti r daí, passamos para o segundo 
passo, que foi a organização rural. A pequena produção 
agrícola não é só politi camente correta. De acordo com 
dados do MDA (anti go Ministério do Desenvolvimento 
Agrário), temos em São Paulo mais de 328 mil agriculto-
res familiares, produzindo em 66% da área do Estado. Eles 
são responsáveis pela produção de cerca de 44% do milho, 
37% do café, 39% da carne bovina e suína e 53% de aves 
e ovos. Agora o porquê da organização rural: as condições 
de mercado e característi cas de produção exigem um au-
mento brusco da efi ciência e da competi vidade do pequeno 
produtor. O desenvolvimento da tecnologia está sinalizan-
do para módulos econômicos cada vez maiores. Nesse ce-
nário, a perspecti va para o pequeno agricultor isolado é 
preocupante. A solução seria organizar os produtores em 
associações ou cooperati vas”.

João Belato (Administrador – ICA)

 Dessa maneira, e para trabalhar essa realidade, nas-
ceu a parceria entre a Coordenadoria de Assistência 
Técnica Integral (CATI) e o Insti tuto de Cooperati vismo e 
Associati vismo (ICA), ambos vinculados à Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento, cujos técnicos foram a campo, 
atuando em diversas localidades (Urupês, Pontalinda, Lins, 
Santa Isabel, Santa Salete etc.) e parti cipando da criação, 
organização e/ou estruturação de várias associações e coo-
perati vas rurais, como Cooperati va de Produtores de Limão 
de Urupês (Cooperlimão), Associação de Produtores Rurais 
de Ponta Linda, Cooperati va da Agricultura Familiar de Lins e 
Região, Cooperati va de Produtores Familiares de Santa Isabel 
(Cooaipro), Cooperati va de Agricultores Familiares de Santa 
Salete, entre outras.
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FEAP: PARCERIA QUE ALAVANCA 
AS INICIATIVAS DE

NEGÓCIO DO PROJETO 
MICROBACIAS II

Fernando Penteado – Secretário-executi vo do
Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista/Banco do Agronegócio Familiar(Feap/Banagro) – fernandopenteado@sp.gov.br

O Estado de São Paulo conta com o Fundo de Expansão 
do Agronegócio Paulista – Banco do Agronegócio 
Familiar (Feap/Banagro), vinculado à Secretaria de 

Agricultura e Abastecimento, cuja fi nalidade é fortalecer e 
apoiar o desenvolvimento dos produtores rurais, pescadores 
artesanais, suas cooperati vas e associações, por meio de 
linhas de crédito para diversas ati vidades agropecuárias, 
subvenções do prêmio de seguros, de taxas de juros e de 
contratos de opções.

 Porém, foi com a edição do Decreto n.o 58.211, de 
12/7/2012, que aprovou o Projeto de Incenti vo às Iniciati vas 
de Negócio das Organizações de Produtores Rurais, no âm-
bito do Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável – 
Microbacias II – Acesso ao Mercado, que o Feap se tornou o 
depositário dos recursos desti nados à concessão de subven-
ções econômicas às associações e cooperati vas de produtores 
rurais.

 As enti dades habilitadas ao Projeto, por meio de porta-
ria da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI), 
poderiam ser benefi ciadas com subvenção de até 70% do va-
lor do investi mento, no limite de até R$ 800 mil. No entanto, 
deveriam dispor (ou amealhar) recursos próprios para arcar 
com a diferença não subvencionável da Iniciati va de Negócio 
(30%).

 No início, a contraparti da das associações e/ou cooperati -
vas não demonstrava ser um entrave, mesmo para os investi -
mentos mais vultosos, mas, com o desenvolvimento do Projeto, 
difi culdades fi nanceiras começaram a surgir. A parti r desse 
diagnósti co, a Secretaria procurou viabilizar alguma alternati va 
viável de apoio na forma de fi nanciamento, já que as regras da 
subvenção econômica não poderiam ser modifi cadas.
   
 Recorreu-se então novamente ao Feap, pois os bens a se-
rem adquiridos pelas organizações selecionadas pelo Projeto 
Microbacias II poderiam ser oferecidos em garanti a para as 
linhas de crédito do Fundo, até porque os recursos dos fi nan-
ciamentos como os de subvenção são provenientes da mes-
ma fonte (recursos públicos estaduais). Para tanto, foram es-
colhidas as seguintes linhas de fi nanciamento.
• Máquinas e Equipamentos Comunitários, para as propostas 

em que as Iniciati vas de Negócio prevejam exclusivamen-
te a aquisição de veículos e/ou máquinas e equipamentos 
agropecuários:
– itens fi nanciáveis – aquisição de máquinas e equipamen-

tos, tais como colhedoras, tratores e implementos agro-
pecuários, automotrizes ou não, como também veículos 
automóveis desti nados ao transporte de cargas, leves ou 
pesadas;

– limite de fi nanciamento – R$ 200 mil para veículos au-
tomóveis de carga, R$ 600 mil para máquinas e equipa-
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mentos agropecuários e R$ 1 milhão para colhedoras de 
cana-de-açúcar;

– taxa de juros – 3% ao ano;
– prazo de pagamento – até seis anos, incluídos até dois 

anos de carência.

•  Apoio a Pequenas Agroindústrias, para as propostas em que 
as Iniciati vas de Negócio prevejam qualquer outro ti po de 
investi mento, mesmo para os casos que também incluam 
a aquisição de veículos e/ou máquinas, bem como equipa-
mentos agropecuários:
– itens fi nanciáveis – aquisição de máquinas, equipamentos 

e obras civis para a construção de pequenas agroindús-
trias, como também outros investi mentos não relaciona-
dos às agroindústrias, mas necessários para a viabilização 
das Iniciati vas de Negócio das enti dades habilitadas pelo 
Projeto Microbacias II;

– limite de fi nanciamento – R$ 800 mil para cooperati vas e 
associações de produtores rurais;

– taxa de juros – 3% ao ano;
– prazo de pagamento – até seis anos, incluídos até dois 

anos de carência.

 Contudo, apesar da disponibilização das duas opções de 
crédito às cooperati vas e associações interessadas, novas si-
tuações começaram a aparecer, principalmente quanto à do-
cumentação que era exigida pelo Banco do Brasil (certi dões, 
licenças, garanti as etc.) para a aprovação e liberação do fi nan-
ciamento.

 Assim, se entendeu que as condições de crédito deveriam 
ser simplifi cadas, para que as Iniciati vas de Negócio das enti -
dades, dependentes de emprésti mo para composição da con-
traparti da fi nanceira obrigatória, não fi cassem prejudicadas 
pela burocracia e morosidade na contratação dos fi nancia-
mentos, correndo o risco inclusive de perderem o benefí cio 
da subvenção devido à não conclusão do investi mento.

 Portanto, no últi mo trimestre de 2015, foram editadas três 
Deliberações do Conselho de Orientação do Fundo, no intuito 
de solucionar e facilitar a concessão dos fi nanciamentos 
por parte do Banco do Brasil. Duas delas (CO-15/2015 e CO-
16/2015) referem-se aos novos critérios de enquadramento 
das cooperati vas e associações como benefi ciárias do Fundo, 
que, além de tornarem mais claros os requisitos de análise, 
aumentaram o valor de acesso ao Feap para até R$ 4,8 
milhões.

 Mas, a modifi cação mais importante foi feita pela 
Deliberação CO-14/2015, que aprovou condições especiais 
de fi nanciamento para as enti dades benefi ciárias do Projeto 
Microbacias II, conforme detalhamento a seguir:
•  Itens fi nanciáveis – foi autorizado o fi nanciamento parcial 

ou total da contraparti da fi nanceira do projeto de inves-
ti mento da enti dade proponente, sem a necessidade de 
discriminação dos itens fi nanciáveis, facilitando a liberação 
dos recursos de forma imediata e em parcela única, uma 
vez que se trata de crédito assemelhado ao capital de giro;

•  Garanti as – fi cou permiti da a contratação do fi nanciamento 
apenas com garanti a fi dejussória (aval) dos representantes 
legais da cooperati va ou associação, mesmo nos casos em 
que os avalistas não tenham patrimônio condizente, possi-
bilitando a liberação do crédito para os casos sem garanti a 
real e vinculação a posteriori de garanti a de valor compatí -
vel em substi tuição ao aval;

•  Dispensa de documentos – foi dada a possibilidade de dis-
pensa parcial ou total de apresentação de documentação 
exigível, a critério da gerência técnica do Microbacias II, agi-
lizando a contratação do fi nanciamento para alguns casos 
específi cos, como os de cessão de uso de área pública de 
caráter precário.

 Por todo o exposto, podemos afi rmar que a Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento, por meio da CATI e do Feap/
Banagro, vem trabalhando para o constante aperfeiçoamento 
dos mecanismos de apoio a essa importante políti ca pública, 
que propicia aos produtores rurais, envolvidos nas Iniciati vas 
de Negócio do Projeto Microbacias II, acesso ao mercado con-
sumidor, agregação de valor dos produtos e, por consequên-
cia, melhoria da qualidade de vida e da sustentabilidade no 
meio rural.

Resultado geral, de 2011 até 2016

 Valores aprovados nas duas linhas de fi nanciamento 
pelo Feap, na contraparti da das Iniciati vas de Negócios 
do Projeto Microbacias II:
• R$ 21.769.311,17

Para mais informações, consulte o site da
Secretaria de Agricultura e Abastecimento

(www.agricultura.sp.gov.br)
ou da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral

(www.cati .sp.gov.br).
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Mário Ivo Drugowich – Engenheiro Agrônomo 
Diretor do Centro de Informações Agropecuárias (Ciagro/CATI) 

drugo@cati .sp.gov.br

Planejar a ocupação ordenada da territorialidade é tarefa 
das mais importantes para a correta gestão dos recursos 
de um município, destacando-se aí o solo, insumo primá-

rio de toda produção agropecuária. O levantamento e a orde-
nação dos dados relati vos ao meio fí sico rural são ferramentas 
fundamentais para a gestão do meio rural, com enfoque na con-
servação do solo e da água.

 Dentre os maiores impactos do uso intensivo do solo, sem 
a correta uti lização de técnicas agronômicas voltadas às espe-
cifi cidades de cada região, destaca-se a erosão. Entender como 
esse processo ocorre, em função de parâmetros inerentes de 
cada localidade, é função básica para uma correta defi nição das 
políti cas públicas voltadas ao meio rural. 

 Por conta dessas premissas, em meados do ano de 2008, 
em reunião da Secretaria Executi va do Fundo Estadual de 
Recursos Hídricos (Secofehidro), com a parti cipação de vá-
rias enti dades com interesses no assunto, como Secretaria 
do Meio Ambiente (SMA), Insti tuto de Pesquisas Tenológicas 
(IPT), Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), 
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo 
(Sabesp), Departamento de Água e Energia Elétrica (DAEE), 
universidades, dentre outras, ti vemos a oportunidade de pro-
por como norma para direcionar os recursos a serem aplicados 
para o controle de erosão rural, seguir as diretrizes de um Plano 
Diretor de Controle de Erosão Rural (PDCER), já que até essa 
ocasião a maior parte dos recursos era desti nada quase que 
exclusivamente para projetos de recuperação de estradas não 
pavimentadas.

 Ao sermos questi onados sobre onde se poderia buscar um 
modelo que servisse de base para a elaboração desse PDCER, 
informamos que, na verdade, teria que ser elaborada uma 
metodologia própria para gerar esse documento. E foi o que o 
Ciagro/CATI se propôs a fazer.

 Defi nimos como área fí sica o município de Tatuí, já que ha-
via uma demanda represada por parte dele, desti nada à CATI, 
especifi camente ao Ciagro, ainda sob a administração do enge-
nheiro agrônomo Antônio Carlos de Sousa, por relacionamento 
pessoal com o engenheiro agrônomo Zacharias Nunes Rolim, 
aposentado da CATI e já falecido, à época secretário Municipal 
de Agricultura de Tatuí. Vimos em tal demanda uma oportuni-
dade de exercitarmos nossa experiência para, ao mesmo tem-
po, criarmos a metodologia e elaborar o modelo de PDCER para 
o município de Tatuí, que nos facilitou o acesso e cedeu funcio-
nários para a empreitada.

 No início de 2011, com a colaboração de técnicos de algu-
mas Unidades Técnicas de Engenharia (UTEs/CATI) e da Casa da 
Agricultura de Tatuí, demos por encerrado esse compromisso. 
Foi divulgado o PDCER de Tatuí, documento com 93 páginas e 
21 mapas detalhados (hipsometria e classes de declividades, 

solos, dinâmica ambiental, uso atual, estradas, feições erosivas, 
Áreas de Preservação Permanente (APP), geológico, suscepti bi-
lidade à erosão, classes de capacidade de uso, uti lização racio-
nal da terra, e priorização das microbacias, dentre outros). Esse 
trabalho permiti u oferecer subsídios técnicos, embasados em 
critérios qualitati vos e quanti tati vos sobre o meio fí sico, com 
o objeti vo de possibilitar serem traçadas diretrizes para o uso 
sustentável das terras agrícolas do município, direcionando e 
ponderando a liberação de recursos para atender às demandas 
do meio rural de forma ordenada e racional. 

 O levantamento e a análise do meio fí sico pelo uso de ima-
gens e mapas mostraram-se de grande relevância para um diag-
nósti co preliminar da qualidade ambiental. A combinação do 
conhecimento técnico e empírico dos profi ssionais da CATI, alia-
do às visitas in loco e ao uso das ferramentas de geoprocessa-
mento, comprovou ser úti l e compatí vel com um levantamento 
das característi cas gerais da área do município, possibilitando 
um olhar amplo e sistêmico para as diversas característi cas ine-
rentes da área, bem como da ação antrópica sobre os recursos 
naturais.

 O uso desse trabalho técnico permite o conhecimento pro-
fundo da realidade rural da localidade, tendo por base a gestão 
em unidades de bacias hidrográfi cas, priorizadas conforme me-
todologia criada para tal, orientando as ações a serem tomadas 
nas diferentes porções do seu território e levando em conta as 
ponderações para a aplicação de recursos de forma oti mizada, 
favorecendo ainda o entendimento de problemas que extrapo-
lam os limites de um município, possibilitando a soma de esfor-
ços em benefí cio da sociedade. 

 A parti r dessa primeira experiência, a equipe da CATI, for-
mada por profi ssionais especializados do Ciagro, das UTEs e 
com o apoio dos técnicos das Regionais CATI e das Casas da 
Agricultura envolvidas, foram elaborados mais três PDCERs: 
sub-bacia do Córrego Alegre/Peixe (abrangendo partes dos 
municípios de Garça, Ocauçú, Vera Cruz e Lupércio, fi nalizado 
em 2013); sub-bacia dos Córregos Afonso XIII, São Marti nho, 
Dom Quixote etc. (parte do município de Tupã, fi nalizado em 
2015); e sub-bacia do Ribeirão Laranja Doce (margem direita), 
em parte dos municípios de Regente Feijó e Taciba, fi nalizado 
em 2016. Todos encontram-se disponíveis no site da CATI, em 
htt p://www.cati .sp.gov.br/portal/produtos-e-servicos/publica-
coes/acervo-tecnico. 

 Como parte do aprendizado, entre o primeiro e o últi mo tra-
balho, o corpo técnico da CATI foi absorvendo as novas necessi-
dades e, a cada etapa, aprimorou e deu maior consistência téc-
nica, sendo um bom exemplo disso a evolução entre a primeira 
tentati va de priorizar as microbacias das localidades estudadas 
e a últi ma, muito mais complexa, abrangente e perti nente, que 
consiste na adoção e adaptação da Matriz de Resultado AHP 
(do inglês Analyti c Hierarchy Process, ou Processo Analíti co 
Hierárquico) para defi nição de prioridades das microbacias, 
onde se levam em conta, além dos fatores fí sicos, a dinâmica 
ambiental, a suscepti bilidade à erosão, as estradas, etc., bem 
como a ocupação do solo e os critérios socioeconômicos.

PLANO DIRETOR DE CONTROLE DA EROSÃO RURAL
Ferramenta proposta pela CATI como contribuição à racionalidade de 

esforços e recursos para a conservação do solo e da água
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 Ao fi nal, cumpre salientar que, se num primeiro momento 
após nossa proposta inicial de vincular a liberação de recursos 
do Fehidro para controle de erosões rurais, o aceite pelo PDCER 
foi tão grande a ponto de se tornar uma premissa para a obten-
ção destes recursos. Hoje, fi ca muito claro que, mesmo sem a 
obrigatoriedade da aplicação, o caminho indicado possibilitou 
a elaboração de cerca de 210 PDCERs em todo o Estado de São 
Paulo e vem servindo de fonte segura de referência para grande 
número de consultores da área para a elaboração dos seus tra-
balhos. 

 A função principal da CATI, a de estender os conhecimen-
tos para o benefí cio da comunidade em geral, foi plenamente 
alcançada, já que foi possível inserir no coti diano das empresas 
de planejamento o conceito de se levantar dados para permiti r 
análises e propor intervenções técnicas de forma segura e efi -
ciente, com geração de economia e oti mização dos gastos de 
recursos públicos, com o consequente retorno em termos de 
produção com a  preservação dos recursos naturais, o que con-
fere sustentabilidade às explorações agrícolas, benefi ciando, 
além do próprio produtor rural, a sociedade urbana e a munici-
palidade como um todo.

 No fi nal de 2014, já prevendo problemas sérios de abaste-
cimento de água para a região metropolitana de São Paulo em 
função do acelerado antropismo às margens das represas que 
compõem o Sistema Cantareira, ti vemos a pró-ati vidade de ini-
ciar um trabalho similar na área que se consti tui nas bacias de 
contribuição deste, onde, a parti r de levantamentos de campo, 
ancorados por estudos de imagens de satélite, propiciou a ela-
boração de um Plano Diretor Estratégico para miti gar os pro-

blemas de erosão e propiciar melhorias nas áreas de recarga e 
na perenização dos cursos d’água que compõem o sistema, sob 
a óti ca da ocupação agropecuária e seus efeitos. Essa medida 
possibilitou diagnosti car os principais problemas oriundos do 
meio rural, a parti r de um planejamento estratégico que permi-
ti u traçar diretrizes e propostas concretas para atacar de frente 
e de forma efeti va essas perturbações. Esse trabalho, denomi-
nado Projeto Água Viva, já se encontra no prelo e deve ler lança-
do brevemente. É uma oportunidade, inclusive, de mostrar ao 
meio urbano a grande responsabilidade dos produtores rurais 
como produtores de água, por meio da produção responsável 
de matérias-primas agrícolas.

 Como conclusão, o Ciagro/CATI deve desempenhar função 
estratégica no desenvolvimento de metodologias que integrem 
os conhecimentos fí sico, geográfi co e temporal  da realida-
de rural, uti lizando os dados do Levantamento Censitário das 
Unidades de Produção Agropecuária (LUPA) e a experti se da 
insti tuição em conservação dos recursos naturais e das cadeias 
produti vas. A uti lização concomitante das informações e dos 
conhecimentos disponíveis – organizados e manipulados por 
intermédio de soft wares específi cos – é a essência da inteligên-
cia aplicada à agricultura, no senti do de gerar políti cas públicas 
e embasar o planejamento estratégico da nossa insti tuição, vis-
lumbrando cenários futuros e planejando soluções.

 O desafi o lançado inicialmente foi aceito e a missão, cum-
prida. Novos desafi os acerca do uso dessa fi losofi a de trabalho 
estão abertos aos interessados e serão bem-vindos. A socieda-
de paulista sempre será a grande benefi ciária.

Pontos críti cos detectados pelo levantamento e que podem ser corrigidos pelo
Plano Diretor de Controle de Erosão Rural (PDCF)
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Apr end end o com a CATI

Jader Rogério Cappi Moraes – Médico Veterinário – CATI Regional Araraquara/Casa da Agricultura de Matão – jader@cati .sp.gov.br
Érica Tomé Moraes – Engenheira Agrônoma – CATI Regional Araraquara/Casa da Agricultura de Araraquara – erica.tome@cati .sp.gov.br

 Débora Raquel Silva Bley Ruivo –  Zootecnista – Fundação Insti tuto de Terras do Estado de São Paulo (Itesp) – Secretaria da Justi ça e Cidadania
debora@itesp.sp.gov.br

PISCICULTURA
COLETOR DE AMOSTRA DE ÁGUA EM

TANQUES ESCAVADOS, SIMPLES E FÁCIL DE FAZER

Assim como em outras localidades do Estado de São 
Paulo, a região de Araraquara possui um grande poten-
cial para o desenvolvimento da aquicultura, especial-

mente a piscicultura em tanques (viveiros) escavados, pois o 
clima, solo e mercado consumidor podem impulsionar a ca-
deia. Em um rápido diagnósti co de campo realizado em 2015, 
pôde-se verifi car um número expressivo de propriedades ru-
rais com tanques escavados, porém a maioria subuti lizada, 
com peixes para o consumo da família ou sem viabilidade 
econômica. 

 Diante do cenário, as Casas da Agricultura de Araraquara 
e Matão, pertencentes à CATI Regional Araraquara, e a 
Fundação Itesp decidiram apoiar a cadeia produti va, iniciando 
os trabalhos pela busca da melhoria da qualidade da água.

 Porém, como nem tudo ocorre como planejado, as 
necessidades e os desafi os foram aparecendo no decorrer 
dos trabalhos. Nas visitas realizadas para controle e 
monitoramento da qualidade da água dos tanques, a etapa de 
coleta de água estava ocorrendo de forma estrati fi cada, em 
camadas variadas, interferindo diretamente nos resultados 
fi nais das análises.

 Na coleta uti lizava-se um recipiente integrante dos kits co-
merciais de análise obti dos no mercado, o qual não é padro-
nizado e estava interferindo diretamente nos resultados fi nais 
de temperatura, oxigênio e substâncias tóxicas, por exemplo, 
o que gerou preocupação e dúvidas na equipe de técnicos en-
volvida no trabalho de campo.

 Nesse momento, entramos em contato com a pesquisado-
ra do Insti tuto de Pesca, Daniela Castellani, que indicou a me-
lhor profundidade para coleta de água nos viveiros escavados: 
60cm.

 Com o desafi o em mãos, foi necessário idealizar um ins-
trumento para a coleta nessa profundidade, o que resultou 

no desenvolvimento de um equipamento simples, de baixo 
custo, fácil construção e operação, ao qual os produtores pu-
dessem ter acesso, construindo-os em sua propriedade.

 Desenvolvemos, então, um coletor feito em pvc (policlo-
reto de vinil - do inglês polyvinyl cloride) e, por meio dele,  
pode-se ter mais segurança nos resultados obti dos, pois é 
possível estabelecer uma profundidade e técnica de amostra-
gem padrão entre as propriedades atendidas e numa mesma 
propriedade.

 Em muitas ocasiões, dependendo da localidade dos tan-
ques escavados, não havia possibilidade de coletar na profun-
didade recomendada (60cm). Dessa forma, como o coletor é 
dotado de fi ta métrica aderida em sua lateral, conseguiu-se 
anotar a profundidade de coleta, sendo essa determinada 
para as próximas visitas.

 Atualmente, são assisti dos 22 piscicultores familiares, en-
tre produtores convencionais e assentados, com maioria do 
Assentamento Monte Alegre, que abrange os municípios de 
Araraquara, Matão e Motuca.

 O coletor mostrou-se efi ciente, permiti ndo apresentar, 
discuti r e corrigir os resultados dos parâmetros analisados, 
como, por exemplo, do pH e da alcalinidade, frequentemen-
te corrigidos por meio da adição de calcário na região de 
Araraquara.

 Com esse trabalho de extensão rural e assistência técnica, 
pôde-se avaliar que muitos produtores estão escavando no-
vos tanques, outros buscando diversifi car a produção, sendo 
o apoio e a presença do Estado fundamental para a cadeia 
produti va.

 O equipamento demonstra que para alguns desafi os são 
necessárias ideias simples, sem altos custos, precisando so-
mente colocá-las em práti ca.
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33cm cano pvc - 4 polegadas

Tampa - 4 polegadas

70cm cano pvc - 3 polegadas
Arame 50cm

Tampa 3 polegadas

Cola cianocrilato

Cola PVC

Alça metalFita métrica

Luva 4 polegadas

Redução de 4 para 3 polegadas

Materiais necessários

• 70cm de cano pvc de esgoto de 3 polegadas;
• 33cm de cano pvc de esgoto de 4 polegadas;
• 1 (uma) tampa pvc de cano de 4 polegadas;
• 1 (uma) tampa pvc de cano de 3 polegadas;
• 1 (uma) redução de 4 para 3 polegadas;
• 1 (uma) luva de 4 polegadas;
• 1 (uma) alça em metal para gaveta;
• 1 (um) tubo de cola cano – para colar as partes em pvc;
• 1 (um) tubo de cola cianocrilato – ti po “Super bonder” 

– para colar a fi ta métrica;
• 50cm de fi o de arame, preferencialmente em cobre – 

para fi xar a alça de gaveta; 
• fi ta métrica (comumente uti lizada por costureiras).

CONSTRUÇÃO DO COLETOR

PRIMEIRO PASSO

Faça um furo de 1cm de di-
âmetro em uma das extre-
midades a 5cm da borda 
do cano de 3 polegadas e 
cole a tampa (3 polegadas) 
na extremidade oposta. 
Não se esqueça que toda 
vez que for colar uma peça 
em pvc é recomendável 
lixar para aumentar a ade-
rência.

SEGUNDO PASSO

Faça um furo também de 1cm na 
tampa de 3 polegadas colada, na la-
teral oposta do furo anterior. É por 
esse furo que irá entrar a água.

COMO CONSTRUIR
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COMO CONSTRUIR (conti nuação)
TERCEIRO PASSO

No tubo de 4 polegadas, colar 
em uma extremidade a tampa, 
também de 4 polegadas; na 
outra a luva e a redução.

QUARTO PASSO

No tubo de 4 polegadas, 
prender a alça em metal, com 
fi o de arame. Irá formar uma 
“caneca”.

QUINTO PASSO

Cortar a fi ta métrica a 60cm, 
colar no tubo de 3 polegadas, 
mantendo o zero próximo ao 
furo.

SEXTO PASSO

Encaixe as partes. Pronto, você 
tem um coletor de água para 
viveiros escavados!

REALIZANDO A COLETA

 Com o coletor encaixado, inserir o cano na água com a “caneca” 
voltada para cima até a marca de 60cm, ou até a profundidade 
possível para realizar a coleta, anotando no caderno de campo.

 Após a água entrar no cano, tampe o furo da parte superior 
com um dos dedos e inverta o coletor.

 Ao invertê-lo, solte o dedo e deixe que a água escorra para a 
“caneca”. 

 Desencaixe o cano da caneca e leve a água para ser analisada 
com o kit de campo ou envie a um laboratório.
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Cultivand o Saúd e

Maria Cláudia Silva Garcia Blanco – Engenheira Agrônoma – Divisão de Extensão Rural (Dextru/CATI) – claudia@cati .sp.gov.br
Beatriz Cantusio Pazinato – Nutricionista (Dextru/CATI) – beatriz@cati .sp.gov.br

Denise Baldan – Nutricionista – Gabinete do Coordenador (CGC/CATI) – denise.baldan@cati .sp.gov.br

Belas e delicadas, as fl ores comestí veis são consumi-
das como parte da alimentação desde os tempos re-
motos, sendo consideradas alimentos vegetais com 
propriedades medicinais e efeitos benéfi cos para a 

saúde humana. O seu consumo tem sido relatado por sécu-
los e inclui fl ores de diferentes espécies, como rosas, violetas 
e jasmins, as quais vêm sendo consumidas como ingredien-
tes em diferentes refeições, saladas, preparações diversas e 
bebidas, sendo muito valorizadas na gastronomia até os dias 
atuais. Nos países europeus, a aplicação mais comum das fl o-
res na nutrição humana é a preparação de bebidas quentes, 
como os chás de vários  ti pos de fl or que são consumidos com 
o objeti vo de proporcionar bem-estar, devido às proprieda-
des medicinais de suas respecti vas espécies. Do ponto de 
vista dietéti co, uma grande vantagem de chás feitos com fl o-
res comestí veis é o fato de que eles não contêm cafeína, ao 
contrário de muitos ti pos de chá que possuem propriedades 
esti mulantes. 

 No entanto, nem todas as fl ores são comestí veis e para 
serem  incluídas na alimentação  humana devem ser inócuas, 
não tóxicas e ter propriedades nutricionais. No que diz respei-
to à sua composição centesimal, o principal componente  das 
fl ores comestí veis é a água (mais de 80%) e o seu conteúdo de 
proteína e gordura é considerado baixo; também possuem di-
ferentes quanti dades de carboidratos totais, fi bras alimenta-
res e minerais que variam de acordo com o ti po de fl or. Outras 
propriedades das fl ores comestí veis estão relacionadas com o 
teor de compostos bioati vos como carotenoides, compostos  
fenólicos e óleos essenciais, os quais fornecem uma ampla 
gama de propriedades funcionais. Em sua maioria, possuem 
baixo valor calórico (40 Calorias/100 gramas) e apresentam 
vitaminas A e C e compostos fi toquímicos, principalmente 
ácidos fenólicos, fl avonoides e antocianinas com ações anti o-
xidantes, que protegem contra os danos ocasionados pelos 
radicais livres. Há vários estudos comprovando também  suas 
ati vidades farmacológicas com efeitos anti -infl amatório, anti -
microbiano e anti viral. Elas podem ter sabores doce, cítrico, 
picante e até mesmo amargo.

Calêndula - Calendula offi  cinalis

 Diversos estudos fi toquímicos demonstraram a presença 
de várias classes de compostos químicos, destacando-se 
terpenoides, quinonas, fl avonoides, cumarinas, óleo voláti l, 
carotenoides e aminoácidos. 

 Os terpenoides apresentam propriedades funcionais tais 
como ati vidades anti tumorais, anti -infl amatórias e anti ede-
matosa (previne inchaços). Dentre os fl avonoides encontra-
dos na  calêndula, constam a querceti na, isoquerceti na, entre 
outros, os quais possuem propriedades anti oxidantes e de 
cicatrização de feridas. 

 Na calêndula,  também foram identi fi cados vários ti pos de 
carotenoides como a neoxanti na, violaxanti na, luteína, lico-
peno, betacaroteno, entre outros. Quanto às quinonas, foram 
encontradas plastoquinona, fi loquinona, α-tocoferol e ubiqui-
nona.

 Verifi cou-se que o óleo essencial da calêndula é rico em 
α-cadinene, α-cadinol, limoneno, entre outras substâncias. 
Relatos ainda apontaram a presença de 15 aminoácidos na M
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forma livre, sendo verifi cado que o  conteúdo de aminoáci-
dos nas folhas é de cerca de 5% e de 3,5% a 4% nos caules e 
fl ores.  Os aminoácidos são consti tuintes das proteínas que  
atuam no crescimento fí sico e desenvolvimento mental das 
crianças; renovam as células que estão presentes em todos os 
tecidos do corpo humano. A falta de proteínas na alimentação 
pode causar atraso no crescimento fí sico e desenvolvimento 
mental das crianças; envelhecimento precoce nos adultos e 
diminuição da resistência fí sica, podendo facilitar a instalação 
de doenças.

 Outros estudos verifi caram um efeito protetor no fí gado, 
comprovado pela ação do extrato de calêndula obti do da infu-
são em água quente, o qual atuou inibindo contra cinco ti pos 
de células cancerosas do fí gado.

 Os polissacarídeos encontrados na calêndula também 
apresentaram ati vidade imunoesti mulante, ou seja, favore-
cem a imunidade do organismo.

 Estudos in vitro também comprovaram propriedades 
anti virais contra o vírus da gripe e do herpes. Enfi m, foram 
notadas várias ati vidades farmacológicas, tais como anti vi-
rais,  anti cancerígenas e anti -infl amatórias, hepatoprotetoras, 
entre outras,  tornando-a  uma planta potencialmente muito 
importante para a humanidade.

 Para enriquecer a alimentação, as pétalas da calêndula 
podem ser acrescentadas aos iogurtes, às sopas, aos queijos, 
ao arroz, em sobremesas variadas; assim como o açafrão, elas 
evidenciam a coloração das preparações.

Recomendações para planti o

Necessidade de luz Necessidade de água Espaçamento Propagação Observações

Pleno sol Regas moderadas e frequentes 0,6m x 0,3m Sementes Planta anual. Semear uma ou duas 
vezes ao ano.

Recomendações para colheita e pós-colheita

Época de colheita Pós-colheita Observações

A parti r de três a quatro meses da 
semeadura. Flores recém-abertas. 

Usada fresca, seca à sombra ou em 
secador a 40oC.

Colheita escalonada, acompanhando a 
abertura das fl ores. 
Separar uma parte da área para colher 
sementes.

Capuchinha - Tropaeolum majus

 É uti lizada como expectorante, anti ssépti ca das vias uriná-
rias, tendo ações diuréti ca, anti -infl amatória e hipotensiva. A 
planta toda é comesti vel, suas fl ores, folhas, seus pecíolos e 
frutos e suas sementes. Possui sabor picante, próximo ao da 
rúcula e do agrião. As fl ores podem ser decorati vas em sala-
das e outros pratos. As folhas podem ser usadas em saladas 
cruas, massas verdes, patês, panquecas, charuti nhos, pizza 
etc. Os pecíolos em cozidos, risotos, bolinhos e refogados. 
Os frutos imaturos em conserva, substi tuindo a alcaparra e, 
quando maduros, podem ser tostados e uti lizados como a pi-
menta-do-reino. A capuchinha é nutriti va, rica em vitamina C, 
além de ser óti ma fonte de anti oxidantes (antocianina, caro-
tenoides e fl avonoides).

Recomendações para planti o

Necessidade de luz Necessidade de água Espaçamento Propagação Observações

Meia sombra e pleno sol Regas moderadas e 
frequentes. 0,5m x 0,6m Sementes ou estacas

O transplante da muda é feito 
quando a planta esti ver com 
cinco folhas defi niti vas.

Recomendações para colheita e pós-colheita

Época de colheita Pós-colheita Observações

Quando as fl ores esti verem recém-abertas Usada fresca 
Colheita escalonada, acompanhando a abertura das 
fl ores. Come-se toda a parte aérea (folhas, fl ores e 
frutos). Deixar um pouco para produção de sementes.
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 A planta é bem conhecida pela sua importância 
farmacêuti ca nas medicinas ayurvédica e unani. Estudos 
demonstram a presença de vários compostos fi toquímicos 
que são responsáveis por várias ações farmacológicas com 
efeitos anti -infl amatório, sudorífi co, diuréti co, emoliente, 
expectorante, anti piréti co e laxante. É uti lizada no tratamento 
da tosse, devido a presença de alcaloides, e também no 
tratamento de dores de cabeça e enxaqueca, por conter ácido 
salicílico, mesmo componente da aspirina. Contém, também, 
mucilagens, antocianinas, vitamina C, compostos voláteis  e 
limoneno, tendo propriedades anti oxidantes, que protegem 
contra os radicais livres, contribuindo para a manutenção da 
saúde. Na culinária, a viola é uti lizada em gelati nas, saladas, 
refrescos, sucos e chás.

Recomendações para planti o

Necessidade de luz Necessidade de água Espaçamento Propagação Observações

Meia sombra Regas moderadas e 
frequentes. 0,3m x 0,2m Sementes

Planta perene, mas o amor-perfeito pode 
precisar de semeaduras anuais. A violeta 
pode ser replicada por divisão de touceira.

Recomendações para colheita e pós-colheita

Época de colheita Pós-colheita Observações

Quando as fl ores esti verem  
recém abertas. Usada fresca Colheita escalonada, acompanhando a abertura das fl ores

Calêndula | Capuchinha | Violeta

Violeta ou Amor-perfeito - Viola odorata e Viola tricolor
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COMO CULTIVAR AS FLORES

 Todas as fl ores podem ser culti vadas em vasos ou jardi-
neiras. Uti lizar adubo orgânico de boa qualidade (húmus, 
torta de mamona, bokashi etc.) no planti o e em cobertura 
para a manutenção da ferti lidade. Escolher um vaso de sua 
preferência e seguir os passos.

• Adicionar argila expandida ou pedriscos no fundo do vaso.
• Em cima desses, acrescentar manta de jardim para fi ltrar 

a água.

• Adicionar um substrato de terra, areia e húmus na pro-
porção de 1:1:1.

• Semear ou fazer o transplante da muda.
• Para ajudar no controle das ervas daninhas e manter a 

umidade, fazer uma cobertura morta com palhada de po-
das ou aparas de jardim.

• Regar com frequência, mantendo o solo úmido.
• Ao colher, uti lizar ferramentas limpas e amoladas.
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CHÁ DE CALÊNDULA
anti-infl amatório, cicatrizante e

contra assaduras

Ingredientes
1g a 2g de fl ores secas ou
3g a 6g de fl ores frescas

150mL de água potável fi ltrada

Preparo
• Preparar por infusão, acrescentando a água 

fervente sobre a planta; abafar por 15 
minutos e coar.

Modo de usar
• Aplicar compressas com o chá na área 

afetada três vezes ao dia. Para infl amações 

de boca e garganta, fazer bochechos e 
gargarejos com o chá três vezes ao dia.

• Advertência: contraindicado em caso de 
alérgicos à calêndula. 

RECEITAS MEDICINAIS
COM FLORES

CHÁ DE FLORES DE VIOLETA OU
AMOR PERFEITO

irritações da pele, infl amações da boca, 
feridas na gengiva, pruridos, escoriações, 

picadas de insetos

Ingredientes
1g a 2g de fl ores secas ou
3g a 6g de fl ores frescas

150mL de água potável fi ltrada

Preparo
• Em uma xícara de água quente, colocar uma 

colher (chá) de fl ores. Deixar coberta por 
15 minutos e depois coar. 

Modo de usar
• Aplicar compressas com um chumaço 

de algodão ou gaze sobre machucados e 
escoriações, para facilitar a cicatrização.

RECEITAS CULINÁRIAS
COM FLORES

SALADA DE HORTALIÇAS
FOLHOSAS COM FLORES

fonte de vitaminas e minerais 

Ingredientes
1 xícara de fl ores frescas de calêndula, ca-

puchinha, violeta ou amor-perfeito
2 maços de folhosas de sua preferência

(alface, rúcula, almeirão etc.)
tomatinhos-cereja para decorar

Preparo
• Higienizar os ingredientes, separar as 

pétalas descartando o miolinho das fl ores 

de calêndula. A capuchinha e as violetas 
podem ser usadas inteiras. Colocar em 
uma bacia juntamente com as folhosas 
e misturar levemente e com cuidado. 
Colocar em uma vasilha e decorar com os 
tomatinhos. Servir com molho feito com 
1/4 de vinagre balsâmico mais 3/4 de 
azeite de oliva.

GELATINA COM FLORES

Ingredientes
fl ores de amor-perfeito, violeta, capuchinha 

ou pétalas de calêndula
1 colher (sopa) de gelatina

em pó, sem cor e sabor
3 colheres (sopa) de água 

1/2 litro de suco adoçado a gosto (de pre-
ferência de cor clara, para que as fl ores 

apareçam)

Preparo
• Dissolver a gelatina em pó na água e, em se-

guida, acrescentar o suco de fruta. Levar 

ao fogo até levantar fervura, sempre me-

xendo. Preencher um terço das forminhas 

e levar à geladeira para solidifi car. Colocar 

as fl ores viradas para baixo e preencher 

o restante da forminhas, voltá-las para a 

geladeira para gelifi car. Desenformar na 

hora de servir.
• Rende 1/2 litro de gelatina.
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Vitrine Tecnológica

O ovo é um alimento relevante na alimentação coti diana 
de muitos países, tanto no consumo in natura como 
no processamento industrial de alimentos e desenvol-

vimento de produtos, por suas característi cas funcionais. “No 
Brasil, o ovo é uti lizado com muita frequência pela população, 
pois, além de apresentar preços acessíveis, faz parte do hábito 
alimentar. Trata-se de um alimento com alto valor biológico 
e excelente absorção, que possui todos os aminoácidos 
essenciais necessários ao crescimento e desenvolvimento das 
crianças e à manutenção da saúde dos adultos. Além disso, 
ovos são óti mas fontes de vitaminas e minerais. Também 
possuem colina, que protege a memória, e leucina, que evita 
a perda de massa magra”, avalia Denise Baldan, nutricionista 
da CATI.

 A indústria de processamento de ovos surgiu para apro-
veitar os ovos, considerados fora dos padrões de tamanho ou 
estéti co, mas que possuem conteúdo tão bom quanto qual-
quer outro. Porém, com o passar do tempo e o aumento da 
demanda por esse ti po de produto, a indústria estabeleceu 
critérios específi cos para o processamento dos ovos. 
 
 Com a busca por prati cidade e oti mização de tempo no 
preparo de alimentos, mas com garanti a de qualidade, de-
mandas que regem a sociedade moderna, a indústria de pro-
cessamento de ovos tem investi do em tecnologias de conser-
vação, para atender ao mercado. “Pesquisas e a implantação 
dessas técnicas foram essenciais para ampliar o uso de ovos 
na indústria alimentí cia. O processamento de ovos favoreceu 
liberdade de formulações; economia em transporte; menores 
perdas com quebras; melhor conservação do produto, com 
vida úti l prolongada, a qual aumenta o prazo comercial; e o 
fornecimento de um produto de qualidade tecnológica e sa-
nitária. Além disso, o ovo processado facilita o uso e a dosa-
gem da quanti dade uti lizada e o manuseio, proporcionando 
economia de tempo e mão de obra, bem como requer menor 

espaço de armazenamento. A pasteurização, a desidratação e 
as tecnologias emergentes, como a alta pressão, são grandes 
aliadas da fabricação industrial e uniformização dos produ-
tos”, explica Denise.

 Os produtos derivados são preparados a parti r de ovos in-
teiros, da clara ou da gema separadamente, podendo ser uti -
lizados nas formas líquidas, congeladas ou desidratadas (em 
pó), principalmente na indústria de sobremesas e panifi cação, 
na elaboração de massas alimentí cias, maioneses, sopas em 
pó, cremes, entre outros. “A uti lização dos produtos do ovo 
em grande quanti dade de alimentos deve-se à sua coagula-
bilidade por ação do calor, por sua capacidade formadora de 
espuma e por sua ação emulsifi cante, além da cor e do aroma 
que conferem. A pasteurização, desidratação e tecnologias 
emergentes são grandes aliadas à fabricação industrial e uni-
formização dos produtos”, pondera Denise.

 Segundo pesquisadores e representantes da indústria, a 
demanda dos ovos processados tem crescido, trazendo boas 
expectati vas para os países em desenvolvimento, tanto como 
mercado consumidor como investi mento para novos produ-
tores. Além de agregar valor ao produto por conta das vanta-
gens já relatadas, esse ti po de produto também abre as por-
tas da exportação, pois em lugares como a América do Norte, 
União Europeia e Japão, o número de ovos processados chega 
a ser um terço da produção total de ovos in natura. 

 Atualmente, as principais empresas produtoras de ovos 
processados estão concentradas na região Sudeste, sendo o 
Estado de São Paulo o maior produtor e consumidor nacional 
desse produto.

 A seguir, exemplos de produtores que se organizaram e in-
vesti ram no processamento de ovos para agregação de valor 
à produção.

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

PROCESSAMENTO
DE OVOS

TECNOLOGIA A FAVOR DA 
AGREGAÇÃO DE VALOR À 
CADEIA PRODUTIVA DA 

AVICULTURA
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 A Cooperati va de Produtores de Ovos (CPOvos), localizada 
em Mogi das Cruzes, nasceu do desejo de produtores paulistas, 
de regiões como Bastos, Guararapes, Tatuí e Mogi das Cruzes e 
até de outros estados (por exemplo Goiás), no senti do de agre-
garem valor à produção e conquistarem novos nichos de mer-
cado. “A cooperati va nasceu em 2005, como uma boa opção 
para os produtores, principalmente na época em que diminui a 
venda de ovos em casca, pois ela absorve o excedente de pro-
dução dos cooperados. Normalmente no início de cada ano e 
também no mês de julho, a economia desacelera um pouco. 
Nesse momento, a Cooperati va desidrata a matéria-prima ex-
cedente, promovendo um ganho de prateleira para a comercia-
lização, pois o ovo em pó tem validade de um ano e não apenas 
de 30 dias como o in natura, o que permite o armazenamen-
to e a comercialização por mais tempo”, explica Pedro Paulo 
Melchor Cláudio, gerente comercial da Cooperati va.

 Os ovos in natura uti lizados para industrialização na 
CPOvos provêm exclusivamente dos cooperados, que, segun-
do Pedro, uti lizam tecnologias constantementes atualizadas, 
possuem instalações modernas, onde todo o processo de 
produção dos ovos é monitorado por um rígido controle de 
qualidade, desde a produção da ração até os controles de sa-
nidade das aves e higiênico-sanitário das granjas, garanti ndo 
assim o fornecimento de matéria-prima de qualidade, além 
de facilitar o controle e a rastreabilidade na produção.

 Um ponto forte da CPOvos é o laboratório de controle 
de qualidade, com capacidade para realizar todas as análises 
padrão de matérias-primas, insumos e produtos fi nais (fí sica, 
química e microbiológica) e emissão de certi fi cado de análise 
para todos os lotes. “Durante todo o processo de industria-
lização, os produtos passam por um rígido controle de pro-
cessamento, uti lizando ferramentas de qualidade que propor-
cionam total segurança para o produto fi nal. Isso só é obti do 
com análises diárias em todas as etapas do processo produti -
vo. Manter um laboratório para esse fi m é ponto crucial para 
garanti r a rastreabilidade e segurança alimentar, o que gera 
credibilidade no mercado consumidor”, informa Pedro.

     Carolina Hirata, engenheira de alimentos e responsável 
pelo setor de controle de qualidade da Cooperati va, descreve 
o processo de monitoramento realizado no processo produ-
ti vo. “Nosso trabalho na área de qualidade começa desde o 
recebimento da matéria-prima, onde são feitas coletas alea-
tórias de amostras, as quais são enviadas para o nosso labora-

tório de controle de qualidade, no qual os técnicos analisam 
a relação entre o peso do ovo e a altura da clara; com as aná-
lises pode-se até saber quantos dias de postura tem o ovo. 
Após as análises, as matérias-primas são liberadas para entrar 
no processo de fabricação, que tem início com a lavagem e 
a ovoscopia, onde o ovo passa por um equipamento dotado 
de uma luz que ajuda a visualizar se tem algum trincado ou 
mancha de sangue e é reti rado pelo funcionário encarregado 
pela inspeção. Depois a sequência é: quebra dos ovos, sepa-
ração da clara e gema, fi ltragem, resfriamento, homegeiniza-
ção e padronização do produto. Finalmente, os produtos são 
direcionados para a pasteurização, a qual garante a seguran-
ça para o consumo. Na sequência, são direcionados para a 
embalagem de produtos fracionados ou encaminhados para 
a desidratação, onde ocorre a secagem do ovo, que é trans-
formado em pó”.

     Todo o processamento da Cooperati va é automati zado com 
equipamentos importados de alta tecnologia, que incluem a 
quebra automáti ca de ovos e a produção de diversos produ-
tos: resfriados, congelados e desidratados. “O mais comercia-
lizado é o ovo integral, mas as gemas e claras separadamente 
também são transformados em produtos resfriados, congela-
dos e em pó, cada um com uti lização específi ca. Todos os pro-
dutos processados podem ser uti lizados em casa, mas para 
quem cozinha pequenas quanti dades, no âmbito domésti co, 
o ovo em casca é mais práti co e tem um preço mais atraente. 
Por isso, a maioria dos ovos processados tem como desti no as 
indústrias alimentí cias e os pequenos comércios de pães, ma-
carrão, bolos, doces etc., que ainda têm segurança alimentar 
garanti da, com a aquisição de produtos isentos de micro-or-
ganismos patogênicos”, avalia Pedro.

 A CPOvos congrega médios e grandes produtores, mas de 
acordo com seu gerente comercial, grupos organizados de pe-
quenos produtores também podem agregar valor à produção, 
investi ndo no processamento de ovos, ponderando que a es-
trutura para a industrialização é grande e o exigente controle 
de qualidade pode ser um gargalo, pois a manutenção das ins-
talações encarece o processo de produção. “A pasteurização de 
ovos exige uma grande estrutura, com equipamentos automa-
ti zados, os quais, em sua maioria, são importados. Acho possí-
vel que pequenos produtores consigam realizar a pasteurização 
e fazer uma pequena distribuição, mas a área de controle de 
qualidade exige um laboratório com pessoal capacitado, o que 
pode resultar em custos elevados”, ressalta Pedro.

 Sobre o mercado de ovos processados, Pedro é oti mista, 
mesmo diante do momento de crise vivido pelo País. “Nos 
últi mos cinco anos houve um aumento de produção na indús-
tria de ovos processados. Com a crise, houve uma retração, 
mas a tendência é de retomada nos próximos meses, pois 
existe uma demanda grande na produção de alimentos. Além 
disso, o ovo processado economiza tempo, recursos e garante 
segurança alimentar, que é um pré-requisito para as empre-
sas se manterem no mercado e uma exigência do mercado 
consumidor”, avalia Pedro, informando também que o Brasil 
já exporta ovo processado, apesar de as exportações estarem 
retraídas no momento e que todo o mercado interno é abas-
tecido pelas indústrias nacionais. 

CPOVOS: PROCESSAMENTO TROUXE RENDA E APRIMORAMENTO
DA QUALIDADE PARA A PRODUÇÃO DOS COOPERADOS

Pedro Paulo Melchor Cláudio
(gerente comercial) e
Carolina Hirata
(engenheira de alimentos)
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PROCESSAMENTO DE OVOS  

 O processamento de ovos possui várias etapas, as quais 
originam produtos em pó ou líquido, que são classifi cados 
como: ovo integral desidratado; gema de ovo desidratada; 
gema de ovo desidratada especial para maionese; clara de 
ovo desidratada; ovo integral pasteurizado resfriado; gema 
de ovo pasteurizada resfriada; clara de ovo pasteurizada 
resfriada; mistura de ovos pasteurizada resfriada; ovo in-
tegral pasteurizado congelado; gema de ovo pasteurizada 
congelada; clara de ovo pasteurizada congelada; mistura 
de ovos pasteurizada congelada. 

 Produzir ovo líquido pasteurizado, por meio do proces-
samento de ovos desclassifi cados para o mercado de ovos 
in natura, esse é o objeti vo da Cooperati va Agropecuária de 
Guatapará (Coag), que apresentou uma Proposta de Negócio, 
a qual foi aprovada na quarta Chamada Pública do Projeto 
Microbacias II. 

 “Escolhemos o processamento de ovos como a Iniciati va de 
Negócio a ser implementada com os recursos do Microbacias 
II, pois dentro do processo de comercialização do ovo in natura 
há um resíduo que são os ovos desclassifi cados (ovos sujos, 
com casca fi na etc.) Atualmente, vendemos esse resíduo para 
empresas que processam esse subproduto. Ao tomarmos co-
nhecimento dos incenti vos oferecidos pelo Projeto, nossos 
cooperados decidiram aproveitar a oportunidade para que a 

própria Coag faça o processamento. Sendo assim, um subpro-
duto sem valor agregado passará a ser comercializado como 
um produto industrializado e processado”, explica Emílio Shin 
Watanabe, vice-presidente da Cooperati va.

 Segundo a diretoria da Coag, a expectati va é de acessar 
o mercado de ovo líquido, vendendo para empresas do setor 
alimentí cio (indústrias de pães e massas, confeitarias de gran-
des redes de supermercados e hospitais), por meio de distri-
buidoras e atacadistas que irão representá-la. “Para entrar em 
pleno funcionamento, estamos no aguardo da aquisição de 
uma máquina de embalamento em bags. Como é um equipa-
mento importado, está demorando um pouco para o recebi-
mento, mas a nossa expectati va é que em 2017 estaremos em 
pleno funcionamento”, avisa Emílio.

COOPERATIVA DE PRODUTORES DE GUATAPARÁ:
 PROJETO APROVADO NO MICROBACIAS II VIABILIZA O PROCESSAMENTO DE 

OVOS QUE AGREGA VALOR À PRODUÇÃO DA REGIÃO

 Os ovos in natura são recebidos já classifi cados e moni-
torados em relação à qualidade e ao frescor. Nesse ponto 
tem início o processo de rastreabilidade, quando há con-
trole desde o recebimento até o fi nal do processamento. 

Controle de qualidade
 O laboratório de controle da qualidade realiza análises 
microbiológicas, fi sico-químicas e testes funcionais que ga-
rantem a qualidade não só dos produtos fi nais, como tam-
bém da matéria-prima e de todo o processo de industriali-
zação.

Lavagem e ovoscopia
 A limpeza é automati zada com água e escovas para 
remoção das sujidades aderidas na casca, em seguida os 
ovos são saniti zados com solução de cloro a 50ppm. Depois 
seguem para a ovoscopia, onde é feita a verifi cação da qua-
lidade da parte interna; os impróprios são descartados.

Quebra e separação
 Por meio de quebradoras de ovos sanitárias obtém-se 
a separação da gema, clara, do ovo integral e de cascas de 
ovos. Nessa etapa, 100% dos ovos são inspecionados com 
um scanner que faz a separação automáti ca entre gema e 
clara. Funcionários capacitados acompanham todo o pro-

cesso, podendo descartar qualquer ovo impróprio caso ne-
cessário. 

Filtração e padronização
 Após a etapa de quebra, a clara, a gema e o ovo inte-
gral são fi ltrados em linhas independentes, para remoção 
das chalazas e membranas, e conduzidos aos tanques de 
padronização, onde será feita a mistura de gema e clara, 
como também adição de insumos, de acordo com as ne-
cessidades do cliente.  

Pasteurização
 A pasteurização é um processo que visa à eliminação 
dos micro-organismos patogênicos, principalmente salmo-
nella, mantendo as propriedades funcionais do produto 
com uti lização adequada de temperatura e tempo de re-
tenção. 

Embalagem
 Os produtos são embalados e armazenados em câmara 
fria para posterior distribuição. No caso de produtos trans-
portados a granel, os mesmo são transferidos por meio de 
tubulações diretamente para as carretas (tanques rodoviá-
rios providos de sistema de refrigeração).
Fonte: CPOvos

PASSO A PASSO – RECEBIMENTO E ARMAZENAMENTO DE MATÉRIAS-PRIMAS
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Casa da Agricultura

A Casa da Agricultura de Brejo Alegre, anti go distrito de 
Coroados, foi criada há 18 anos pelo idealismo do jo-
vem formando em Engenharia Agronômica, Marcos 

Luciano Junqueira. Nascido e criado na região, Marcos ti nha 
o sonho de ser um extensionista e batalhou para que fosse 
assinado o primeiro convênio entre município e Estado para a 
criação da Casa da Agricultura (CA) local e, com ela, fosse dis-
ponibilizado para produtores rurais e assentados o serviço de 
extensão rural da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, 
por meio da CATI. 

 “Não que a área já não fosse de atuação da CATI Regional 
Araçatuba, mas é que com um serviço próprio seria possível 
ter técnicos à disposição desse público que precisava ter renda 
e oferta de emprego”, conta Marcos. Ele queria fazer mais e 
vem conseguindo angariar bons frutos ao longo desse tem-
po. A Casa da Agricultura ganhou sede própria, construída 
pela Prefeitura, há três anos. Mas não foi só a infraestrutu-
ra que fez de Brejo Alegre, um município emancipado no fi -
nal dos anos de 1990, se tornar um exemplo, modelo para a 
região, foi o quadro de funcionários especializados que com 
o tempo foi aumentando. Hoje, além de Marcos Junqueira, 
responsável técnico pela Casa da Agricultura, há um médico 
veterinário, João Lucas Delfi no, e um técnico agrícola, Carlos 
Henrique Bensch Júnior, além da equipe administrati va. Para 
dar suporte à equipe, a CATI Regional Araçatuba disponibiliza 

De conquista em 
conquista,

Brejo Alegre tem 
todo o motivo 

para comemorar 
o avanço da 

agricultura familiar
Graça D’Auria – Jornalista 

Centro de Comunicação Rural (Cecor/CATI) 
gdauria@cati .sp.gov.br
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um técnico, o engenheiro agrônomo Washington Massao Oi, 
todas as sextas-feiras e, quando necessário, direciona outros, 
principalmente nas ações relati vas ao Projeto Microbacias II. 

 Brejo Alegre é pequena, tem apenas pouco mais de 3.500 
habitantes e uma área de 9.600ha, que conta com dois assen-
tamentos, onde vivem 68 famílias atendidas pela Fundação 
Insti tuto de Terras do Estado de São Paulo (Itesp), uma grande 
usina de cana-de-açúcar, que entre terras próprias e arrenda-
das ocupa cerca de 35% dessa área, e a parte restante tomada 
por propriedades pequenas e médias, onde as principais ati vi-
dades são: olericultura; pecuária de corte e leite; e o culti vo de 
grãos, como soja e milho. A área urbana não tem muita oferta 
de trabalho; existe apenas um pequeno comércio, então é pre-
ciso criar condições para manter as pessoas no campo e garan-
ti r que tenham lucro em sua ati vidade e possam dar conti nui-
dade de trabalho para as próximas gerações. Sabedor disso, o 
prefeito Adriano Marcelo Bonilha vem aproveitando as opor-
tunidades que surgiram a parti r de políti cas públicas como o 
Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), o Programa 
Paulista da Agricultura de Interesse Social (PPAIS) e, principal-
mente, o Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável (PDRS) 
– Microbacias II – Acesso ao Mercado. Esses todos mais volta-
dos aos olericultores, para que ti vessem como sobreviver por 
meio da sua ati vidade no campo e levar a produção brejoale-
grense para outros municípios da região. 

 “Como são áreas muito pequenas, a olericultura é uma 
boa opção, com giro rápido e investi mento relati vamente bai-
xo”, afi rma o técnico Junior, que tem acompanhado de perto 
todas as ações parceiras entre a Prefeitura, o Itesp e a CATI. 
“Temos oferecido várias capacitações, reformamos uma área 

onde foi implantado um ambiente protegido, usando telado 
vermelho nas laterais e lona azul importada na cobertura, 
ambos mais caros, mas mais propícios ao nosso clima muito 
quente”, conta Bensch Junior. Nesse espaço, que é manti do 
pelo funcionário da prefeitura, Francisco Rodrigues de Souza, 
são realizados treinamentos em plasti cultura, curso de oleri-
cultura orgânica, irrigação, enfi m, estão sempre sendo ofere-
cidas alternati vas aos agricultores familiares. Há, ainda, uma 
horta comunitária onde 15 famílias produzem e comercializam 
seus produtos, no local ou em feiras livres e comércio. Nos 
treinamentos, contam com o apoio de técnicos da Divisão de 
Extensão Rural (Dextru) da CATI, da CATI Regional Araçatuba e 
também pesquisadores da Agência Paulista de Tecnologia dos 
Agronegócios (Apta). “Apoio e parceria que têm sido funda-
mentais”, conta Bensch Júnior. Outra iniciati va foi a Unidade 
de Adaptação de Tecnologia, com estudo do comportamen-
to de variedades de batata na região. “Este ano já colhemos 
uma primeira safra e a batata inglesa passou a fazer parte do 
cardápio oferecido pelos olericultores. Alguns estão vendo fu-
turo também na batata-doce, ulti mamente muito procurada 
pelos consumidores”, argumenta Marcos Junqueira. 

 A pecuária leiteira é outra cadeia que também vem sendo 
atendida. Nos últi mos oito anos, o veterinário da CA, Lucas 
Delfi no, tem acompanhado e incenti vado o melhoramento 
genéti co do rebanho, para que haja oferta de leite de quali-
dade aos vários lati cínios existentes no entorno de Araçatuba. 
“Mas foi com o Projeto Microbacias II – Acesso ao Mercado 
que a agricultura familiar de Brejo Alegre pôde dar um sal-
to. Agora, além de terem a quem vender, as duas associações 
dos assentamentos, Associação União dos Assentamentos de 
Brejo Alegre e Birigui (AUAB) e Associação dos Produtores 
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Agrícolas do Assentamento São José e Outros (APJ), cada uma 
conta com caminhão baú isotérmico, permiti ndo alcançarem 
novos mercados mais distantes da pequena Brejo Alegre. 
“Os assentados do São José (APJ) adquiriram, ainda pelo 
Projeto 1.600 caixas plásti cas e já entraram em uma segunda 
Chamada Pública para a aquisição de equipamentos para o 
miniprocessamento de hortaliças. Eles querem agregar valor 
ao seu produto e garanti r preços melhores no mercado”, con-
ta Marcos.

 Já o sonho dos assentados da AUAB é ganhar novos hori-
zontes, levando os seus produtos para o Sul do País, conforme 
conta o atual presidente, Gilmar Ailton Lima, que quer aplicar 
todo o conhecimento em comercialização adquirido em São 
Paulo nesse retorno às origens, em Brejo Alegre. “Vim para 
fi car; o futuro está aqui”, afi rma Gilmar, que mal chegou e 
foi eleito presidente; aproveitou o exemplo da APJ e também 
apresentou Proposta de Negócio ao Projeto Microbacias II – 
Acesso ao Mercado. Como os assentados da APJ, os assentados 
da UAB também obti veram junto à Prefeitura a contraparti da 
de 30% na aquisição do caminhão. Além desses benefí cios, a 
Prefeitura ainda doou um trator para as duas associações de 
assentados e a patrulha rural, com máquinas e equipamentos, 
pode ser solicitada quando necessário; o planejamento para 
atuação fi ca por conta da Casa da Agricultura.

 Existem três associações em Brejo Alegre e as três apre-
sentaram Proposta de Negócio ao Projeto Microbacias II, das 
quais todas foram aprovadas. A últi ma foi na sexta Chamada 
Pública, para a Associação dos Produtores Rurais de Brejo 
Alegre, produtores de grãos, principalmente soja, sorgo e 
milho. Esses produtores já são maiores e apresentaram uma 
Proposta de Negócio no valor total de quase R$ 2 milhões. A 
área para a construção do silo e uma futura fábrica de ração 
eles já conseguiram; um dos associados cedeu um terreno em 

comodato por 20 anos em localização privilegiada, próximo 
a duas rodovias, facilitando o escoamento. “A contraparti da 
está sendo solicitada junto ao Feap”, conta animada a presi-
dente Marina Oi, que está correndo atrás dos trâmites para 
esse negócio deslanchar, aproveitando os recursos do Projeto 
Microbacias II; “sem esse recurso não seria possível dar este 
salto”, argumenta.

 Outra cultura que deve ser considerada em Brejo Alegre 
é a cana-de-açúcar. Embora não avance sobre as áreas de as-
sentamentos, já ocupam boa parte das terras. “A usina tem 
permiti do que a prefeitura possa reverter os recursos gerados 
pelos impostos em benefí cios para a população rural e urba-
na”, afi rma Marcos Junqueira. “Temos óti mas creche e escola 
de tempo integral; em relação à saúde também há oferta de 
profi ssionais nas principais áreas; então é melhor ter a usina 
em Brejo Alegre do que no município vizinho. Ficamos com 
os contras, mas também com os prós; o balanço geral é bom 
para o município, nós a consideramos também uma parceira”, 
afi rma o técnico.

 Para Cláudio Bapti stella, o município de Brejo Alegre tor-
nou-se um exemplo em termos dessas boas parcerias, de 
união, associati vismo ati vo e comprometi mento do poder pú-
blico. “O trabalho aqui tem sido muito bem feito, isso desde os 
tempos do Programa Estadual de Microbacias Hidrográfi cas, 
quando foi trabalhada a microbacia do Córrego Seco. As as-
sociações estão fortalecidas, a Prefeitura vai além do espera-
do nas suas ações e tem se mostrado parceira em todos os 
momentos”, afi rma Bapti stella. E a readequação da estrada 
rural é outro exemplo disso. Em Brejo Alegre estão sendo re-
adequados 9,6km de estrada rural, um trecho que irá atender 
os produtores e assentados das três organizações rurais par-
ti cipantes. Um trecho maior, quase o dobro do que normal-
mente tem sido feito em outros municípios, se deve também 
à Prefeitura, que além de receber o recurso de R$ 350 mil do 
Projeto Microbacias II ainda colocou mais R$ 52 mil de recur-
sos da Prefeitura. As obras estão adiantadas, mais da metade 
do percurso já está pronta e foi aprovada em recente missão 
técnica do Banco Mundial. Agora só falta correr contra o tem-
po e terminar todas as Propostas, para que Brejo Alegre real-
mente tenha aproveitado tudo o que o Projeto Microbacias 
II pôde oferecer, tudo o que o governo do Estado programou 
para o avanço da agricultura familiar paulista.

A Casa da Agricultura conta com equipe técnica efi ciente (os agrôno-
mos Massao Oi, da CATI, e Marcos Junqueira, da Prefeitura, ladeiam 
o técnico de campo Bensch Júnior.

Área manti da pela Prefeitura tornou-se polo de tecnologia em 
ambiente protegido e produção orgânica. No dia a dia, o funcionário 
Francisco é orientado por Bensch Júnior.
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DE VENTO 
EM POPA

Os ventos estão realmente favoráveis para várias das 
355 Iniciati vas de Negócio implantadas e em execução 
de associações, cooperati vas e comunidades indígenas 

e quilombolas paulistas. O governo do Estado de São Paulo, 
por meio do Projeto Microbacias II – Acesso ao Mercado, já 
reembolsou mais de R$ 48 milhões aos parti cipantes das ini-
ciati vas das seis Chamadas Públicas realizadas desde 2011; e 
nem algumas “ondas” no meio do caminho atrapalharam o 
desempenho das ações. Mesmo com difi culdades econômi-
cas, administrati vas e estruturais, as organizações não desa-
nimaram e tornaram realidade o Microbacias II. As iniciati vas 
do Projeto estão distribuídas em todo o território paulista, be-
nefi ciando diretamente 7.435 famílias de produtores rurais, 
sendo 6.939 de agricultores familiares.

 É visível, durante esses seis anos, a união e o empenho 
dos pequenos e médios produtores em todas as etapas: da 
elaboração dos projetos até a comercialização de sua produ-
ção. Além dos investi mentos do governo, as organizações de 
produtores precisaram arcar com a contraparti da fi nanceira 
das Iniciati vas de Negócios e o esforço resultou em R$ 70 mi-
lhões conquistados pelos produtores para concreti zarem seus 
projetos. 

 Foram adquiridos veículos, maquinários e equipamentos, 
câmaras frigorífi cas; construídos galpões de armazenamento 
ou processamento; realizadas reformas em inúmeros ambien-
tes; desenvolvidas logomarcas e embalagens; recuperadas 
estradas rurais; e outras ações que estão benefi ciando agri-
cultores de diversas cadeias produti vas como a de olericul-
tura, fruti cultura, pecuária de leite, cafeicultura, grãos, entre 
outras. E não só os agricultores são os benefi ciados, mas toda 
a população, que recebe produtos agropecuários de melhor 
qualidade e estradas rurais em boas condições. Além disso, os 
extensionistas também usufruem das benfeitorias do Projeto 
– primeiro com a sati sfação de verifi car o amadurecimento 
das organizações rurais e segundo porque as condições de 
trabalho dos técnicos da insti tuição também estão sendo me-
lhoradas – com aquisição de novos carros para a frota, equi-
pamentos de informáti ca e reformas das Casas da Agricultura. 

 “A grande difi culdade dos pequenos e médios produto-
res é a renda e o Microbacias II tem o propósito de manter 
os agricultores familiares em suas ati vidades, mas com con-
dições fi nanceiras e qualidade de vida. O Projeto incenti va a 
organização rural e a agregação de valor aos produtos agro-
pecuários. Por exemplo, ao invés de vender apenas o leite, o 
produtor pode comercializar queijo e iogurte; quem produz 
fruta não precisa apenas vendê-la in natura, mas pode ofere-
cer geleia e doce. O Microbacias II possibilita que o homem 
do campo se desenvolva, cresça e crie novas oportunidades 
de acesso ao mercado”, avalia Geraldo Alckmin, governador 
de São Paulo.

 De acordo com Arnaldo Jardim, secretário de Agricultura 
e Abastecimento do Estado de São Paulo, o Microbacias II 
amadureceu e ganhou a confi ança do agricultor. “Somos en-
tusiastas do Microbacias II porque ele é diferenciado, trata a 
agricultura familiar e o pequeno agricultor não de uma forma 
paternalista ou com assistencialismo, mas oferece condições 
de o produtor seguir o próprio caminho e tomar rumo para 
se desenvolver. Valoriza o trabalho acima de tudo e respei-
ta o meio ambiente. Durante esses anos, fi zemos ajustes e 
melhorias; colocamos em práti ca medidas importantes de 
simplifi cação burocráti ca e os pagamentos foram facilitados 
com o Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista (Feap) fi -
nanciando a contraparti da dos projetos. O Microbacias II está 
transformando vidas”. 

 Para João Brunelli Júnior, coordenador da CATI, a meta dos 
próximos meses é colocar em práti ca, até setembro de 2017, 
a implantação dos negócios que ainda não iniciaram. Muitos 
resultados já podem ser constatados e outros também impor-
tantes irão aparecer depois dos projetos em funcionamento. 
Como desafi os e para usufruírem dos resultados, Brunelli 
acredita que os produtores ainda terão que se organizar para 
se manterem no mercado e permanecerem na ati vidade – 
com boa gestão, acompanhamento das ati vidades e preven-
ção dos riscos do negócio.  “Estamos ensinando os produtores 
a caminharem com as próprias pernas. O Projeto plantou uma 
semente e criou organizações que estão caminhando em dire-
ção à sustentabilidade. Percebemos mudanças signifi cati vas 
na postura dos produtores que é muito mais proati va. Esse é o 
grande mérito do Microbacias II. Quanto existe parceria e um 
foco econômico da ati vidade, o resultado aparece”.

 É fato que o Projeto Microbacias II – Acesso ao Mercado 
está promovendo mudanças econômicas e sociais signifi cati -
vas nas organizações rurais, a parti r do momento em que per-
mite que os agricultores sejam gestores do próprio negócio. 
Essa é a grande inovação. Sem interferência de terceiros, é 
o produtor quem agrega valor à sua produção, planeja suas 
ati vidades, escolhe como vender e tem a liberdade de alterar 
o rumo de seus negócios. 

 A seguir, vocês irão conhecer algumas dessas histórias de 
sucesso, que estão indo de vento em popa!
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Produtor rural recebe chave de caminhão, comprado com verba 
do Microbacias II, das mãos de representantes do governo.

Conheça projetos do 
Microbacias II
que estão em execução  e com 
resultados significativos

Roberta Lage – Jornalista
Centro de Comunicação Rural (Cecor/CATI)

roberta.lage@cati .sp.gov.br
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APOL – BRAÇO DIREITO DA AGRICULTURA EM LINS

Conheça como produtores do campo 
transformaram-se em empresários rurais

Roberta Lage – Jornalista
Centro de Comunicação Rural (Cecor/CATI)

roberta.lage@cati .sp.gov.br

Em 6 de março de 2008, com a parti cipação de oito produ-
tores de olerícolas e frutas, surgiu em Lins a Associação 
dos Produtores e Olericultores da Marechal Rondon de 

Lins (Apol). Sediados, inicialmente, em espaços emprestados 
pela Prefeitura Municipal e pelo Sindicato Rural, os objeti vos 
sempre foram defi nidos: vender a produção, resgatar a digni-
dade do homem do campo e melhorar sua qualidade de vida.

 Com a dedicação de cada associado e o apoio do governo do 
Estado de São Paulo, por meio da Coordenadoria de Assistência 
Técnica Integral (CATI) e do Projeto de Desenvolvimento Rural 
Sustentável – Microbacias II – Acesso ao Mercado, a Apol foi 
além: transformou produtores em empresários rurais. Hoje, 
com novo nome – Associação de Produtores e Olericultores de 
Lins e Região – a Apol funciona em sede própria, conta com 152 
associados, um funcionário registrado, sete diaristas, além de 
uma assessoria permanente na administração. Já a movimen-
tação fi nanceira, proveniente da entrega para os programas de 
alimentação do governo, saltou de R$ 35.000,00 no início de 
suas ati vidades, para R$ 2.600.00,00 em 2015.

 Para que esses resultados positi vos fossem possíveis, 
a Apol parti cipou de três Chamadas Públicas do Projeto 
Microbacias II. Na primeira Chamada, em 2011, a Proposta 
de Negócio no valor total de R$ 42.808,50 contemplou a con-
tratação de um consultor e a aquisição de um veículo uti litá-
rio. Como a sorte e o empenho estavam cada vez mais pre-
sentes nas ações dos associados, a Apol conseguiu comprar 
o veículo por um valor R$ 7 mil menor do que o orçado na 
Proposta de Negócio e uti lizou esse saldo em uma Proposta 

Complementar para aquisição de equipamentos para a câ-
mara refrigerada contemplada no projeto apresentado na 
terceira Chamada, realizada em 2013.  Com valor total de R$ 
137.100,00, além de pagar o consultor, foi possível adquirir 
câmaras refrigeradas (ti po container), outro veículo uti litário 
(furgão) e 200 caixas plásti cas. 

 Com todas essas conquistas, o acesso ao mercado foi am-
pliado: antes a entrega era garanti da apenas ao Programa 
Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), hoje os produtores 
se organizam diariamente para comercializar também seus 
legumes, frutas e verduras junto ao Programa de Aquisição 
de Alimento (PAA), ao Programa Paulista da Agricultura de 
Interesse Social (PPAIS) e a lojas e mercados de seis municí-
pios da região (Lins, Sabino, Cafelândia, Álvaro de Carvalho, 
Guaiçara e Júlio Mesquita). Os associados possuem, tam-
bém, o selo da Agricultura Familiar do Ministério do 
Desenvolvimento Agrário e parte desses produtores parti cipa 
de um processo de certi fi cação orgânica pelo Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento para formação de uma 
Organização de Controle Social (OCS), que, entre outras van-
tagens, permite a comercialização dos produtos diretamente 
ao consumidor. 

 “A vida dos associados da Apol mudou radicalmente. 
Antes, não tí nhamos nada; muitos faziam suas entregas a ca-
valo e hoje transportam sua produção em seus carros, pos-
suem convênio médico, uma boa casa para morar e muito 
mais qualidade de vida. Anti gamente, o produtor rural era 
considerado um boia-fria, ‘um pé rachado’ e hoje temos or-
gulho de dizer que somos empresários rurais”, avalia Solange 
Nobre Pinheiro, presidente da Apol, afi rmando que se não 
fosse com o apoio do Microbacias II, os associados não teriam 
condições de adquirir tantos equipamentos.  
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 De acordo com Emília Nakasima, produtora associada, o 
Projeto Microbacias II foi fundamental para, além de promover 
o aumento da renda, fi xar as famílias dos agricultores no 
campo. “Percebemos que muitos estão saindo das cidades e 
retornando à área rural. Há tempos não tí nhamos perspecti vas 
e o governo nos incenti vou para conti nuarmos plantando 
com dignidade”, orgulha-se Emília, que é complementada 
pelo marido, também produtor. “Trabalhamos com carinho 
pelo melhor produto para o comércio e para o consumidor. 
Sozinhos não fazemos nada e, por isso, essa é uma parceria 
que gera resultados: o governo ajuda os produtores e os 
produtores ajudam o governo”, avalia Edson Nakasima. E a 
qualidade dos produtos entregues é atestada por Greice Keli 
Basti sta, nutricionista da merenda escolar de Lins. “Nossa 
região é muito abafada e as verduras murcham rapidamente. 
No entanto, a aquisição da câmara fria pela Apol, junto 
ao Microbacias II, fez com que as folhas ganhassem mais 
qualidade. Além disso, o novo veículo comprado com apoio 
do Projeto possibilitou mais agilidade para a entrega dos 
alimentos da merenda”, avalia.

 Edson Pavanelli, outro associado da Apol, também se sen-
te esti mulado com a organização e segurança possibilitadas 
pelo Microbacias II. “Estar associado e trabalhar em grupo 
me permite a garanti a da comercialização. Sei que vou vender 
e receber pela minha produção”. É consenso entre os inte-
grantes do grupo que a parti cipação em associações e coope-
rati vas é mais efi caz na geração de renda e na colocação do 
produto no mercado.  Para atender a novos mercados e co-
mercializar minimamente processados para restaurantes, ho-
téis, entre outras redes de alimentação, a Apol deu um passo 
ainda maior e criou a Cooperati va da Agricultura Familiar de 
Lins (CAF-Lins).

 E os sonhos não param por aí! A Associação também apre-
sentou, em maio, mais uma Proposta de Negócio, durante a 
sexta Chamada Pública do Microbacias II. Desta vez, o projeto, 
no valor de R$ 412.692,15, prevê a construção de uma cozi-
nha, a aquisição de um caminhão baú refrigerado, de mais 
uma câmara fria, balança, caixas e novos maquinários e equi-
pamentos. “Esse Projeto não deveria acabar nunca. Por que 
tudo o que é bom precisa acabar?”, questi ona a determinada 
presidente Solange.

O veículo uti litário adquirido com apoio do Microbacias II agiliza a entrega dos produtos em seus pontos de venda.

A câmara fria, comprada com recursos do projeto do governo do 
Estado, possibilitou uma melhora na qualidade das folhosas.
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ABAFA – Prontos para 
deslanchar

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

Em Batatais, um grupo de agricultores do assentamento 
Nossa Terra quer tudo, menos abafar o sucesso que 
pretendem alcançar com o resultado dos investi mentos 

proporcionados pelo Projeto Microbacias II – Acesso ao 
Mercado. Depois de ultrapassarem várias difi culdades – 
principalmente a resistência de vários vizinhos de terra – e 
conquistarem desde um anti go galpão para a instalação 
da agroindústria de processamento mínimo de hortaliças, 
até um poço artesiano e todas as máquinas para lavagem, 
classifi cação, cortes, embalagens de hortaliças, a Associação 
Batataense de Agricultores Familiares (Abafa) foi inaugurada 
no dia 8 de dezembro, na presença do secretário de Agricultura 
Arnaldo Jardim. A nova unidade já conta com alguns con-
tratos, mas pretende no próximo ano deslanchar na oferta 
de produtos de qualidade já minimamente processados para 
consumo ou preparo. “Não temos no raio de 500km uma 
agroindústria desse porte”, frisa orgulhoso o diretor da CATI 
Regional Franca, Pedro Avelar.

 Foi um longo percurso desde que a engenheira agrôno-
ma Amanda Hernandes Stefani, responsável pela Casa da 
Agricultura de Batatais, ofereceu essa oportunidade aos as-

Graça D’Auria
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Tião Claro recebe o secretário de Agricultura Arnaldo Jardim e se 
emociona ao contar todas as etapas vencidas pela Abafa.
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ainda mais bonito com a chegada das máquinas”, orgulha-se 
o irmão de Tião, Carlos Alberto Claro, o “Sorria”.  É fácil saber 
o moti vo do apelido: a família toda e também todos os outros 
associados estão sorrindo para as novas oportunidades que 
se anunciam.   

 “Sorria” culti va mandioca, milho e limão, mas reclama da 
falta de água no local. “Temos o poço, mas estamos batalhando 
junto ao Itesp para conseguirmos a recuperação da anti ga 
represa que fi cou desati vada; isso ajudará muito em nossas 
ati vidades”, argumentam o presidente, o vice-presidente da 
Abafa, o produtor Osmar dos Santos, e também o gerente, 
que se tornou o encarregado na Abafa - “tudo aqui é comigo”,  
diz “Sorria”, que vislumbra o posto de gerente de produção. 
“Eu só consigo plantar na safra de verão, falta muita água por 
aqui”, argumenta. 

 As áreas desti nadas às famílias para culti var a terra no 
Assentamento Nossa Terra são pequenas, cerca de 3,5ha 
por família, conforme conta Sebasti ão Claro, presidente da 
Abafa. “Como não podemos aumentar a área, temos que 
agregar valor ao nosso produto para podermos aumentar a 
nossa renda”, afi rma Tião. As máquinas já chegaram e es-
tão sendo testadas para pré-lavar e lavar, centrifugar, picar 
e embalar os produtos e, assim, garanti r um melhor preço 
no mercado. Osmar já pensa em reverter parte da sua pro-
dução, que hoje vai toda para a Central de Abastecimento, 
para a Associação. Sorria pensa em oferecer novos produtos 
e Tião Claro se emocionou no dia da inauguração. “Eles vão 
ver que valeu a pena investi r na Abafa”, dizem sorridentes e 
orgulhosos da conquista.

sociados.  Em 2009, o grupo que se dedica à olericultura e 
fruti cultura já estava parti cipando de cursos de capacitação 
oferecidos em parceria entre a CATI, por meio da Casa da 
Agricultura local, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural 
(Senar) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (Sebrae). Mas foi só com o Projeto Microbacias II 
– Acesso ao Mercado que eles viram que um anti go sonho 
poderia se transformar em realidade. E logo na 2.a Chamada 
Pública do Projeto apresentaram a sua Proposta de Negócio. 
“O valor total era de cerca de R$ 730 mil. Mas eles precisa-
vam arrumar o dinheiro da contraparti da; foi aí que surgiu 
outra oportunidade oferecida pelo governo do Estado de São 
Paulo: pegar um fi nanciamento via Fundo de Expansão do 
Agronegócio Paulista (Feap) e R$ 300 mil foram fi nanciados 
para que pudessem começar as obras no barracão de 900m2”, 
conta Amanda Hernandes.

 O barracão também foi uma conquista; unidos eles plei-
tearam uma cessão de uso. O espaço fazia parte das anti gas 
dependências de um educandário, construído em 1944, para 
abrigar menores infratores. “Isso foi bem antes de o Itesp 
(Fundação Insti tuto de Terras do Estado de São Paulo) vir a as-
sumir o assentamento Nossa Terra”, conta Sebasti ão Claro,  ou 
Tião Claro, como também é conhecido o presidente da Abafa. 
Desses 900m2, foram feitas obras em 500m2, mas ainda resta 
uma parte para ser uti lizada na ampliação da Abafa. Fica fácil 
ver a mudança ao comparar os dois espaços; é possível avaliar 
o antes e o depois. “Foi feita uma reforma desde o telhado até 
o piso, na planta foram previstos áreas para escritório, sanitá-
rios e vesti ários; colocadas janelas grandes que deixam o am-
biente claro, sem precisar de iluminação arti fi cial, e tudo fi cou 
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Anti go barracão foi reformado e equipamentos foram adquiridos com verba do Projeto Microbacias II: 
agora é colocá-los em funcionamento.
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O Projeto Microbacias II investi u até o momento, desde 
o início das ações em 2011, quase R$ 150 milhões em 
empreendimentos de associações e cooperati vas, os 

quais têm agregado valor à produção da agricultura familiar em 
São Paulo. Nesse contexto, muitas enti dades precisaram am-
pliar a produção e aprimorar a qualidade dos alimentos que 
são benefi ciados e processados para diversos nichos de merca-
do, principalmente os programas de alimentação escolar, que 
ati ngem milhares de crianças em todo o Estado. “As Iniciati vas 
de Negócio aprovadas pelo Projeto possuem investi mentos co-
leti vos, os quais podem ser um packing house de frutas, uma 
agroindústria de vegetais minimamente processados ou um la-
ti cínio, entre outros, os quais são abastecidos com as matérias-
-primas produzidas nas propriedades dos agricultores envolvi-
dos, por isso é importante que o Projeto apoie também investi -
mentos nas propriedades, para que a produção seja fortalecida 
e o investi mento coleti vo possa funcionar como foi planejado”, 
avalia Vivaldo Viganó, gerente técnico do Microbacias II. 
 Antevendo esse quadro, além das subvenções para as or-
ganizações rurais, foram incluídos recursos para apoiar os pro-
dutores individualmente ou em grupos informais, para adoção 
de Boas Práti cas Agropecuárias, novas tecnologias ou serviços, 
visando ampliar a produção em quanti dade e qualidade. “Os 
incenti vos individuais do Microbacias II são subvenções eco-
nômicas às quais têm direito os produtores rurais enquadra-
dos como agricultores familiares envolvidos nas Iniciati vas de 

Negócio aprovadas no âmbito do Projeto. Esses agricultores 
familiares podem receber até R$ 10 mil de apoio para investi -
mentos em suas propriedades. O apoio do Projeto aos investi -
mentos desses produtores poderá ser de até 70% do valor do 
bem ou serviço”, explica Vivaldo.

 Segundo Vivaldo, os investi mentos individuais têm um ca-
ráter complementar na Iniciati va de Negócio. “No momento da 
elaboração da Proposta de Negócio, a Casa da Agricultura lo-
cal também faz os Planos Individuais de Propriedade (PIPs) das 
propriedades dos produtores envolvidos naquela Proposta e os 
Planos de Empreendimento Comunitário (PECs). Nos PIPs são 
diagnosti cadas as necessidades de investi mentos (aquisição de 
bens ou serviços) que viabilizem ou melhorem o processo pro-
duti vo, visando à viabilidade técnica e econômica do investi -
mento coleti vo. Os PECs são elaborados para aquisição de bens 
por um grupo informal de produtores”.

 Entre os incenti vos mais acessados pelos produtores nos 
PIPs estão a aquisição de equipamentos de ordenha, tanques 
resfriadores, implementos (picador, triturador, roçadeira e 
pulverizador) e mudas, principalmente de café; construção e 
reforma de estufas agrícolas, entre outros. Nos PECs, os mais 
comuns são os implementos agrícolas, com destaque para ro-
çadeiras, distribuidores de calcário e carretas. Produtores de 
diversas regiões têm colhido resultados com os incenti vos indi-
viduais.

INCENTIVOS INDIVIDUAIS
fortalecem a produção para ampliar acesso ao mercado

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

ADAMANTINA
 Em Adamanti na, município abrangido pela CATI Regional 
Dracena, o casal de produtores José Gildomar e Valdinéia 
Testa investi u na horti cultura há seis anos, após um período 
afastado da ati vidade agrícola e morando na cidade. Ao reto-
mar a ati vidade, visualizando as mudanças que estavam ocor-
rendo no cenário agropecuário, com novos nichos de merca-
do se abrindo, especialmente pelos programas de compras 
públicas de alimentos, os produtores investi ram em tecnolo-
gia para produzir alimentos de qualidade em alguns hectares 
do síti o iniciado pelo avô de José. Para isso, contaram com o 
apoio da Casa da Agricultura local.

 E com o pensamento de ampliar a ati vidade, o casal de-
cidiu investi r em uma estufa e dar início à produção hidro-
pônica para diversifi car ainda mais a produção. Porém, o in-
vesti mento inicial seria da ordem de R$ 17 mil, por isso, ao 
saber dos recursos disponibilizados pelo Microbacias II, como 
subvenções individuais, os produtores visualizaram a possibi-
lidade de instalar a primeira estufa. “Me inscrevi, junto com 
outros produtores, para obter recursos individuais do Projeto 
Microbacias II; fui contemplado e instalei a primeira estufa na 
propriedade que, além de proteger as hortaliças das intempé-
ries climáti cas, possibilitou a introdução do sistema de hidro-
ponia. Agora podemos produzir durante o ano todo, inclusive 
na entressafra, faça chuva ou sol. No fi nal do ano passado, 
apenas nós tí nhamos rúcula para fornecer”, explicou José 
Gildomar, informando que eles já construíram outras duas es-
tufas com recursos próprios, após atestarem que a renda au-
mentaria, face os resultados e benefí cios obti dos em poucos 
meses com a primeira estufa.

 A história do casal Testa ilustra o que aconteceu na vida 
de outros 152 produtores do município (associados da APPRR 

e da Associação dos Produtores de Leite de Adamanti na e 
Região (Aplemar), os quais se benefi ciaram com incenti vos 
individuais. Segundo Maurício Konrad, engenheiro agrôno-
mo responsável pela Casa da Agricultura local, os incenti vos 
individuais do Projeto Microbacias II estão sendo fundamen-
tais para alicerçar as Iniciati vas de Negócios que foram imple-
mentadas pelas duas associações, pois “sem produti vidade e 
qualidade na produção, não é possível acessar o mercado e 
agregar valor, com geração de renda e emprego”. 

 Em Adamanti na, entre os equipamentos e implementos 
adquiridos, individualmente ou em grupos informais, por 
meio de PECs, destacaram-se : cercas elétricas, misturadores 
e moinho de ração, ordenhadeiras, ensiladeiras, roçadeiras, 
boti jão de sêmen, estufas, poço tubular, trituradores e outros. 
O valor total investi do foi R$ 352,083.81, sendo R$ 227.827,78 
apoiados pelo Microbacias II.

Produtores José Gildomar e Valdinéia Testa
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PECs: R$ 502.926,71 – 55 PECs,
com uma média de quatro produtores por projeto

Números gerais dos incenti vos individuais (de 2011 até setembro 2016)

SUD MENUCCI
 Em Sud Menucci, município pertencente à área de atu-
ação da CATI Regional General Salgado, produtores ligados 
à Associação dos Produtores Rurais do Município de Sud 
Menucci (APRMSM), que ti veram a Proposta de Negócio in-
ti tulada “Projeto Leite Limpo” aprovada no Microbacias II, 
puderam adquirir máquinas e implementos para ampliar a 
produção de leite com qualidade, por meio dos incenti vos in-
dividuais do Projeto. 

 Na visão da engenheira agrônoma Mirele Vinhas Voltolini, 
da Casa da Agricultura de Sud Menucci, os incenti vos individuais 
têm grande importância, com refl exos para o sucesso da 
Iniciati va de Negócio empreendida pela Associação. “Com 
as aquisições dos bens coleti vos, a Associação fortaleceu 
a união entre seus membros e favoreceu a inserção de sua 
produção no mercado, com maior competi ti vidade. Por 
isso, as aquisições realizadas com os recursos dos incenti vos 
individuais, integradas com a adoção de Boas Práti cas 
Agropecuárias, foram importantes para fomentar a ati vidade 
da cadeia produti va do leite, conforme as parti cularidades de 
cada produtor rural envolvido na Proposta de Negócio. Além 
disso, aprimoraram a produção, a infraestrutura e a gestão 
das propriedades, o que vem possibilitando uma melhoria na 
qualidade do leite e na vida dessas famílias já que, conforme 
eles mesmos nos relatam, sem esse apoio eles não teriam 
sobrevivido às exigências e demandas de mercado”.

 Concordando com a Mirele, o presidente da Associação, 
Roberto Garcia Alegria, afi rma que esses projetos foram es-
senciais para o fortalecimento, a credibilidade e a autossus-
tentabilidade da organização, pois, devido a eles (coleti vo e 
individuais), os produtores estão acreditando nas ações da 
APRMSM, se integrando a todos os projetos complementa-
res e eventos que são realizados. Até o momento, em Sud 
Menucci foram benefi ciados, com incenti vos individuais, 19 
associados. 

 Com os recursos obti dos por esses produtores, além da 
aquisição de máquinas e implementos (oito carretas agríco-
las, nove roçadeiras costais, uma ensiladeira rotacionada, três 
ensiladeiras, uma picadeira, nove ordenhas mecânicas e re-
servatórios de água), foram realizados serviços, sendo oito de 
concretagem e nivelamento de curral. 

 O produtor rural Idvaldo Andrade é um dos integrantes 
do grupo de associados que acessou os incenti vos individuais 
e adquiriu carreta agrícola, ordenhadeira e roçadeira costal. 
“A aquisição desses equipamentos, mudou muito a vida da 
minha família. Antes era tudo muito difí cil, tí nhamos poucas 
vacas. Hoje, tenho um rebanho maior, do qual posso cuidar 
melhor. Com a carreta posso transportar uma quanti dade de 
cana que dá para quatro dias, antes ti nha que buscar todo dia 
um pouquinho e gastava muito tempo e combustí vel. A orde-
nhadeira facilitou, tornou mais rápida e higiênica a reti rada do 
leite; a aquisição da roçadeira foi um avanço e tanto, com ela 
a gente faz em pouco tempo os aceiros que levávamos dias 
para fazer com a enxada. Sem esse apoio, eu não estaria mais 
trabalhando na ati vidade leiteira”. 

 Madalena Martelo, outra produtora que foi benefi ciada 
com esses incenti vos, por meio dos quais adquiriu uma caixa 
d’água e uma ordenhadeira, diz que os equipamentos mu-
daram a produção e a vida de sua família. “Esse foi um in-
centi vo muito bom do governo; facilitou demais para a nossa 
família. Temos um poço comunitário que conquistamos com 
o Microbacias I, muito embora, por alguns problemas, às ve-
zes fi camos sem água, mas, graças a Deus, com a caixa que 
adquirimos, agora pelo Microbacias II, não fi camos mais sem 
água, pois podemos armazená-la. A caixa d’água é uma rique-
za na propriedade, que não tí nhamos condições de adquirir 
sozinhos. A ordenhadeira também foi uma aquisição maravi-
lhosa. Quando a gente ti nha algum problema de saúde, não 
conseguia ti rar leite; agora, é só ligar e ela ti ra prati camente 
sozinha. Antes da ordenhadeira, tí nhamos uma produção de 
130 litros; agora chega a 250 litros por dia e a qualidade me-
lhorou muito. Valeu muito a pena parti cipar desse Projeto”.

 O valor total investi do foi de R$ 147.963,94, dos quais R$ 
78.268,14 apoiados pelo Microbacias II, haja vista que essa 
modalidade de subvenção também tem uma contraparti da 
de 30% por parte dos produtores, nos moldes dos incenti vos 
coleti vos para a organização rural com Proposta de Negócio 
aprovada.

A familia que foi benefi ciada com a caixa d´agua e a técnica da 
Casa da Agricultura.

Os produtores Idvaldo Andrade e o presidente da Associação 
Robeto Alegria.
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PIPs: R$ 2.480.219,38 – 446 produtores

Total: R$ 2.983.146,09
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Valorização das tradições e da memória cultural, integração de produção agrícola com o meio ambiente e promoção de 
desenvolvimento de acordo com os valores de cada etnia e comunidade. Esses são alguns dos objeti vos que impulsiona-
ram a CATI quando, atendendo às Salvaguardas Sociais do Banco Mundial, trouxe para o âmbito do Projeto Microbacias 

II as comunidades tradicionais de São Paulo: indígenas e remanescentes quilombolas.
     Passados seis anos do início das ações (2011), que são realizadas em parceria com a Fundação Insti tuto de Terras do Estado 
de São Paulo (Itesp), que atua com os quilombolas, e a Fundação Nacional do Índio (Funai), que atua com os indígenas, com 
apoio de outras enti dades, como o Insti tuto de Cooperati vismo e Associati vismo (ICA/SAA) uti lizando uma estratégia de cons-
trução parti cipati va de Planos de Etnodesenvolvimento e de Projetos Comunitários com esses povos tradicionais, contabilizam-
se 41 planos e 33 projetos em execução, com cerca de R$ 5 milhões de reais compromissados e R$ 2,5 milhões investi dos 
efeti vamente nas comunidades. “As comunidades tradicionais têm avaliado positi vamente os esforços da CATI e de seus par-
ceiros, no desafi o de desenvolver uma extensão rural voltada a elas, enfati zando a necessidade da organização das enti dades, 
diversifi cação produti va, visando à segurança alimentar e à geração de renda para esses grupos específi cos de agricultores 
familiares, respeitando suas característi cas culturais”, afi rma Abelardo Gonçalves Pinto, responsável pelas Salvaguardas Sociais 
do Projeto Microbacias II.
 Abelardo pondera que, atuando sob a perspecti va de redes sociotécnicas, nas quais diversos atores formam alianças para 
o desenvolvimento de ideias e projetos, as ações têm gerado emprego e renda para as comunidades e muita moti vação para 
os extensionistas. “Os impactos são bastante expressivos no empoderamento das comunidades, as quais fazem a gestão dos 
recursos fi nanceiros e materiais, bem como aprendem tecnologias de agregação de valor aos seus produtos, tanto agrícolas 
como culturais”.
 A parti r do trabalho em redes, é possível observar que se criou um círculo virtuoso: a cooperação entre comunidades e or-
ganizações, que resulta em projetos bem elaborados; as subvenções fi nanceiras a esses projetos gerando retorno econômico, 
social e ambiental; a cooperação e os resultados positi vos trazem novo ânimo para todos os envolvidos. Esse ciclo pode ser visto 
nos exemplos a seguir.

COMUNIDADES TRADICIONAIS
INCLUSÃO SOCIAL, GERAÇÃO DE RENDA, RESGATE CULTURAL E

SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL COM APOIO DO MICROBACIAS II
Cleusa Pinheiro – Jornalista – Centro de Comunicação Rural (Cecor/CATI) – cleusa@cati .sp.gov.br

 Desde a instalação de um playground no terreno da es-
cola, as crianças do Quilombo correm pra lá e pra cá, balan-
çando e escorregando em brincadeiras tí picas da infância em 
qualquer cidade paulista. “Nos primeiros dias da instalação 
do parque, as crianças queriam brincar até de noite. Era um 
tal de pai, mãe e avô, como é o meu caso, correndo atrás de 
menino, para ir para a casa dormir”, conta rindo, Benedito 
Alves da Silva (Ditão), da liderança Associação Quilombo 
Ivaporunduva, lembrando que a aquisição do parque só foi 
possível com os recursos obti dos pelo Projeto Microbacias II. 

 O sorriso escancarado, muitas vezes sem denti nhos da 
criançada, mostra a felicidade de quem ganhou um brinquedo 
novo. Essa cena se tornou comum no Quilombo Ivaporunduva, 
localizado em Eldorado, município pertencente à esfera de 
atuação da CATI Regional Registro, onde o trabalho de ex-
tensão rural é feito pela Fundação Itesp – Escritório Regional 
de Eldorado, parceira da CATI na implantação do Projeto 
Microbacias II nas comunidades quilombolas; pela Casa da 
Agricultura de Eldorado e pela Prefeitura Municipal.

Associação Quilombo Ivaporunduva
Renda, emprego e lazer como frutos do Microbacias II

O sorriso de meninos e meninas da comunidade Ivaporunduva 
fi cou mais brilhante, após a instalação do parque na escola.

Aquisição do caminhão e carro uti litário trouxe benefí cios 
para o escoamento da produção de banana orgânica e para a 
operacionalização do trabalho com turismo.
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 “Esse ti po de parque, as nossas crianças só conheciam da 
televisão. Não tí nhamos recursos para adquirir sozinhos, mas 
quando acessamos o Microbacias II incluímos no Projeto, para 
que as crianças tenham mais uma opção de lazer, principal-
mente no intervalo das aulas, haja vista que o terreno da es-
cola é aberto”.

 Mas, muito além do lazer, segundo Ditão, o Microbacias II 
foi importante para geração de renda e emprego na comunida-
de, principalmente para os jovens. “Somos uma comunidade 
do século 17, reconhecida pelos governos federal e estadual. 
Todas as nossas ações são realizadas para o desenvolvimen-
to de todos, por isso focamos no ‘nós’ e não apenas no ‘eu’. 
Nesse senti do, o Microbacias II veio nos apoiar, pois as aqui-
sições feitas com os recursos do Projeto estão nos ajudando a 
facilitar a colheita e o escoamento da banana orgânica, nossa 

principal ati vidade. Com isso, mais emprego e renda têm sido 
gerados, principalmente entre os jovens, que ganham um di-
nheiro a mais no pós-colheita, inclusive como motoristas, já 
que adquirimos um caminhão. Na área do turismo, precisáva-
mos de um carro para agilizar as ações de apoio às ati vidades 
de Ecoturismo na Comunidade, por isso adquirimos um veí-
culo uti litário, que também tem servido para outras necessi-
dades, como assisti r as pessoas com problemas de saúde, que 
precisam de transporte rápido, visto que estamos distantes 
da cidade e não temos ajuda com ambulância, assim como 
para parti cipar de reuniões e licitações das prefeituras para 
os Programas de Aquisição de Alimentos (PAA) e Nacional de 
Alimentação Escolar (PNAE). Tudo isso seria impossível para 
realizarmos sozinhos, sem o apoio do Microbacias II”.

 Na Associação do Quilombo São Pedro, localizado em 
Eldorado, município pertencente à área da atuação da CATI 
Regional Registro, a aquisição de um caminhão impulsionou a 
produção e a comercialização do palmito pupunha, que hoje 
soma mais de 300 mil pés culti vados, sendo a principal ati -
vidade agrícola da comunidade (que se consolidou como al-
ternati va à exploração predatória do palmito juçara na região 
da Mata Atlânti ca do Vale do Ribeira), que agrega 56 famílias, 
das quais 80% têm sua renda proveniente da área rural. “Com 
o Projeto Microbacias II, evoluímos muito e esperamos obter 
novos recursos para investi rmos ainda mais na nossa agricul-
tura. Enquanto trabalhamos, nossos jovens estudam para um 
dia poderem, com mais conhecimento, se juntar a nós no tra-
balho dos quilombos. As aquisições feitas junto ao Projeto be-
nefi ciam, além de nós, todas as comunidades quilombolas da 
nossa região. A entrega de nossos produtos passou a ser faci-
litada e nosso trabalho mais valorizado”, afi rma o casal Aurico 
e Valni de França Dias, lideranças do Quilombo São Pedro.

 Outras culturas que também estão sendo ampliadas na 
área são banana, feijão, arroz, feijão e hortaliças. Segundo 
os produtores, a aquisição do caminhão fortaleceu a ven-
da direta da produção agrícola local, principalmente para o 
mercado insti tucional, em especial o Programa de Aquisição 
de Alimentos (PAA), o Programa Paulista da Agricultura de 
Interesse Social (PPAIS) e o Programa Nacional de Alimentação 
Escolar (PNAE).

 De acordo com Antônio Eduardo Sodrzeieski (Mamute), 
diretor da CATI Regional Registro, o projeto comunitário do 
Quilombo São Pedro foi subdivido em quatro subprojetos, 
para a aquisição de microtrator, caminhão e caixas plásti cas, 
que somados às capacitações técnicas dos produtores contri-
buem e contribuirão para o aumento da produção e da renda 
das famílias, garanti ndo a permanência, principalmente dos 
mais jovens, na ati vidade rural. “A realidade da agricultura fa-
miliar da nossa região se caracterizada pela sua multi plicidade 
e diversidade de sujeitos, ações, culturas e modelos de pro-
dução agrícola. Nota-se a existência de uma grande riqueza 
no campo, mas, que, no entanto, está pulverizada em locais 
muitas vezes de difí cil acesso. A comunidade de São Pedro é 
um exemplo: ela está localizada a aproximadamente 60km do 
centro da cidade de Eldorado. Diante desse quadro, os pro-
dutores enfrentavam difi culdades para comercializar a sua 
produção, fi cando à mercê de intermediários e algumas em-

presas que, na maioria das vezes, que depreciavam a produ-
ção da comunidade e acabam preferindo comprar produtos 
comercializados em áreas mais próximas das rodovias, devido 
à logísti ca de chegar e sair da comunidade”, diz o agrônomo, 
acrescentando que, com o caminhão, está sendo possível ga-
ranti r a logísti ca de comercialização da produção, assim como 
a manutenção dos pontos de venda direta e a abertura de 
novos, ou seja, literalmente “acesso ao mercado”. 

 O caminhão também tem sido uti lizado para apoiar outras 
comunidades, realizar pequenos fretes para as famílias locais 
e gerado empregos diretos, como o de motorista, posto para 
o qual foram empregadas pessoas da comunidade. 

 Com as melhorias alcançadas e a manutenção dos jovens 
com renda na própria comunidade, o produtor José França 
Dias, um ancião do Quilombo – que tem mais de 30 descentes 
diretos, entre fi lhos, netos e bisnetos – já prevê a realização 
de um sonho: “meu desejo é repassar as tradições dos 
antepassados para as crianças e os jovens, para que possam 
crescer com amor pela nossa terra e qualidade de vida, 
conquistada pela renda e pelos empregos gerados aqui, com 
o desenvolvimento da produção e preservação do nosso meio 
ambiente”.

Associação dos Remanescentes de Quilombo do Bairro São Pedro – Eldorado
Infraestrutura para a produção de pupunha
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Caminhão impulsionou a comercialização da produção de pupunha
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 No ano passado, os indígenas da Aldeia Ekeruá, localizada 
em Avaí, na região de Bauru, receberam um barracão mul-
ti uso para o processamento de mandioca, principal produto 
produzido na aldeia do Microbacias II.

 No barracão multi uso, de 148m2, os índios estão limpan-
do, descascando e embalando a mandioca para comercializa-
ção. A estrutura em funcionamento gerou novos postos de 
trabalho, sendo mais de 50 empregos diretos e cerca de 200 
indiretos. Antes do Microbacias II, em 2012, apenas quatro 
pessoas trabalhavam com a cultura, cuja produção era comer-
cializada por intermediários. “Com o Projeto em vigência na 
aldeia, desde 2014, a área culti vada passou de 24 para 100 
hectares e a produção aumentou muito, sendo comercializa-
da com a Cooperati va Agropecuária de Ubirajara (município 
vizinho) e supermercados locais, já cortadas e embaladas 
a vácuo. Para 2017, a expectati va é aumentar ainda mais a 
área culti vada com a cultura da mandioca e ampliar a aqui-
sição de outros produtores regionais. Além disso, também 
culti varão batata doce em escala”, explica João Pacheco de 
Almeida Prado, engenheiro agrônomo da Casa da Agricultura 
de Duarti na, um dos responsáveis pelas ações do Microbacias 
II junto às comunidades indígenas da região.

 No mês de outubro deste ano, novos equipamentos che-
garam na aldeia por meio do Projeto Microbacias II: dois com-
putadores e uma impressora para melhoria da administração 
da associação; um trator e uma plantadeira, para auxiliar no 
preparo de solo e no planti o da nova safra; um pulverizador 
para aplicação de bioferti lizantes, potencializando práti cas 
da agricultura orgânica;  e um novo expositor de alimentos 
refrigerados, reforçando a agregação de valor ao produto. “A 
Aldeia Ekeruá vive hoje um momento de muita alegria. É a 
sensação do dever cumprido e da conquista da capacidade de 
administrar e executar seus próprios projetos. Com a chega-
da das novas máquinas e dos novos equipamentos, inicia-se 
uma nova etapa do projeto de processamento de mandioca. 
Haverá melhorias nos processos de agregação de valor ao 
produto e de administração da associação indígena”, avalia 
João Pacheco.

 Para Mário Terena, liderança da aldeia, o Projeto Micro-
bacias II chegou em boa hora. “Nossos produtos estão sendo 
reconhecidos, estamos aprendendo a ser autossustentáveis e 
a expandir nosso mercado; e o melhor é que estamos cres-
cendo e respeitando as nossas tradições”, comemora.

 A Aldeia Kopenoti , localizada na Terra Indígena Araribá, no 
município de Avaí, é uma tradicional produtora de mandioca, 
batata doce, quiabo, abóbora, abobrinha e milho. Atualmente, 
a área ocupada por essas culturas, na aldeia, é de 250 hectares. 
“A produção agrícola é a principal fonte de renda da comunida-
de e a ati vidade que permite aos indígenas locais trabalharem 
na própria aldeia, mantendo assim as suas raízes culturais. Por 
isso, para expandir a área plantada e ampliar a produti vidade, 
bem como buscar novos mercados para comercialização de 
seus produtos – que hoje se resume à venda com interme-
diários e/ou para a Companhia de Entrepostos e Armazéns 
Gerais de São Paulo (Ceagesp) –, o Insti tuto de Defesa do Meio 
Ambiente Indígena (Idmai), enti dade que congrega os produto-
res da aldeia, optou por inserir no Projeto Comunitário a aqui-
sição de um caminhão baú em alumínio, contentores (caixas 
plásti cas) e estrados plásti cos, assim como a construção de um 
barracão com 50m² de dimensão para depósito das máquinas, 
implementos e equipamentos”, explica Marco Aurélio Parolin 
Beraldo, diretor da CATI Regional Bauru, que apoiou a comu-
nidade na elaboração do Plano de Etnodesenvolvimento e do 
Projeto Comunitário, ao lado de outros extensionistas da CATI 
e com apoio da Funai. 

 Segundo Edenilson Sebasti ão, presidente do Idmai, os in-
vesti mentos efetuados e os equipamentos adquiridos já es-
tão promovendo uma melhoria de todo o processo, desde o 
planti o até a manipulação das culturas, bem como a melho-
ria no processo de logísti ca de escoamento da produção. “Os 
equipamentos e o caminhão estão nos ajudando na busca de 
novos mercados consumidores, principalmente via mercado 
insti tucional, nas políti cas públicas de compras governamen-
tais, como também nos mercados atacadista e varejista, o que 
gerará mais renda e emprego na aldeia”.

 Até o momento, foram entregues o caminhão e os conten-
tores, já os estrados plásti cos estão em fase de aquisição. Para 
a construção do barracão, o processo para a contratação da 
empresa que realizará a obra terá início no fi nal desse ano.

Comunidades indígenas de Avaí
Microbacias II gerou renda, emprego e resgate das tradições culturais

Aldeia Kopenoti Aldeia Ekeruá

O caminhão adquirido já melhorou a infraestrutura logísti ca do 
escoamento da produção do Idmai.
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Integrantes da Comunidade comemoram a chegada dos novos 
equipaqmentos.
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ESTRADAS 
RURAIS
POR ONDE CAMINHA O 
AGRONEGÓCIO PAULISTA

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

O Projeto Microbacias II – Acesso 
ao Mercado não estaria com-
pleto se não contasse com um 

importante componente: as estradas 
rurais. De que adiantaria ter toda a 
produção se não fosse possível chegar 
até os consumidores por causa de uma 
chuva ou uma barreira caída? As estra-
das rurais, no entanto, têm um papel 
ainda mais importante, que vai muito 
além do escoamento da produção, pois 
permitem que cheguem até a zona rural 
os ônibus escolares, as ambulâncias, as 
viaturas policiais, permitem o ir e vir de 
quem mora e produz o alimento de cada 
dia. Elas evitam o êxodo rural e garan-
tem que o produtor possa morar em sua 
propriedade sem correr o risco de, em 
algumas épocas do ano, fi car isolado. E 
mais, com traçado correto, não há riscos 
de perda de terra e assoreamento de 
cursos d’água; estradas rurais bem con-
servadas garantem a sustentabilidade 
da agricultura e da vida. 

 Durante os seis anos de implemen-
tação do Projeto Microbacias II, as pre-
feituras dos municípios onde associa-
ções e/ou cooperati vas apresentaram 
e ti veram aprovadas suas Propostas 
de Negócio puderam contar com uma 
verba de R$ 22.357.451,28 desti nada à 
reabilitação de trechos críti cos de estra-

das rurais. Ao todo foram readequados 
756,2km de estradas rurais, por meio de 
63 convênios fi rmados com as prefeitu-
ras e espera-se que até o fi nal do Projeto, 
essa quilometragem seja ainda maior. “É 
preciso que os novos prefeitos, que as-
sumirão em janeiro de 2017, e aqueles 
que darão conti nuidade à sua adminis-
tração por meio de novo mandato, per-
cebam a importância de se aproveitar 
esse recurso. Eles terão a possibilidade 
de deixar um legado que benefi ciará 
não só a população local, mas todo o 
município, econômica e ambientalmen-
te falando”, argumentou a consultora do 
Banco Mundial, Maria Isabel Braga, em 
sua últi ma visita à CATI. As prefeituras 
que assinaram convênio com o Projeto 
Microbacias II ti nham, até setembro de 
2016, R$ 350 mil à disposição e contri-
buiam com uma contraparti da de 10%. 
“Uma boa notí cia neste fi nal de ano foi o 
aumento do recurso em 100%, passan-
do para R$ 700 mil. Além disso, tendo 
em vista a situação fi nanceira difí cil de 
muitas prefeituras, não será mais preci-
so a contraparti da de 10%”, afi rma o co-
ordenador da CATI, João Brunelli Júnior, 
atual coordenador da CATI (cargo assu-
mido em 3 de outubro de 2016), anima-
do com a possibilidade de ampliar essa 
quilometragem.

 Recentemente, o engenheiro civil 
Fernando Silva, também consultor do 
Banco Mundial, percorreu 2.300km vi-
sitando obras já acabadas e outras em 
andamento em municípios que abran-
gem oito Regionais CATI e fi cou mui-
to sati sfeito com os resultados e com 
a qualidade dos projetos elaborados 
pelas prefeituras em parceria com as 
Unidades Técnicas de Engenharia (UTEs) 
de cada Regional CATI no Estado de São 
Paulo. Em alguns locais foram readequa-
dos apenas pequenos trechos críti cos; 
em outros, um pouco mais ou menos 
quilômetros, porém o importante nes-
tas ações foi determinar a escolha dos 
locais onde era urgente uma interven-
ção. “O Projeto Microbacias II traz em 
seu bojo uma proposta de parceria; é 
preciso que todos os interessados – po-
der público estadual, municipal e grupos 
formais de agricultores – se organizem 
para que possam aproveitar todas as 
ações e seus benefí cios. Trata-se de uma 
oportunidade única oferecida pelo go-
verno do Estado de São Paulo”, avalia 
o coordenador da CATI. Brunelli traz a 
experti se de quem ocupou a gerência 
técnica do Projeto Microbacias II desde 
o seu início, em 2011.

AntesDepois
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Botucatu – onde as estradas são moti vo de orgulho e festa de comemoração

 É natural que cada localidade tenha 
a sua história para contar e, certamen-
te, todas podem servir como um bom 
exemplo, afi nal, juntando todos os 
trechos, já são quase 800km de estra-
das que levam a produção paulista até 
os mercados consumidores. Botucatu 
aproveitou bem essa oportunidade. 
Trabalhando em parceria, a Prefeitura, 
a CATI Regional Botucatu e a Casa da 
Agricultura local fi zeram um trabalho 
considerado “excelente” pelo técnico 
responsável pelo componente “Estradas 
Rurais”, o engenheiro agrônomo Luiz 
Roberto Rabello.

 Na CATI Regional Botucatu quem 
responde pela UTE é o engenheiro 
agrônomo Ricardo Chiarelli, que acom-
panha a equipe de reportagem avisan-
do: “É um trecho bem pequeno (200 
metros), mas era indispensável para os 
produtores que moram e produzem no 
‘pé do morro’. A subida era muito íngre-
me, fi cava impossível de ser vencida ao 
primeiro sinal de chuva e os acidentes 
aconteciam com frequência”. Neste pe-
queno trecho, foi realizado um trabalho 
diferenciado com uti lização de concreto 
e grama no leito e saídas de água tam-
bém de concreto, que levam a enxurra-
da direto para os terraços, sem causa-

rem carreamento de solo. Um projeto 
que resolveu de forma perene o proble-
ma e trouxe vantagens, além da econô-
mica e ambiental, uma vantagem social 
imensurável para as 10 propriedades 
rurais. “Foi uma bênção, dá prazer de 
morar na propriedade”, diz sati sfeita a 
produtora Avani Santos Estevão. “Posso 
plantar meu alface, brócolis, colher meu 
abacate porque sei que tenho como le-
var para vender e, melhor de tudo, já 
posso receber a visita dos meus fi lhos 
e netos”. Esses 200m extrapolaram os 
fatores econômico e ambiental para te-
rem um alcance social.

 Para o prefeito João Cury Neto, que 
comanda o município que está entre 
aqueles que têm maior território ru-
ral, manter as estradas é contribuir 
para a dignidade do homem do campo. 
Recentemente, Cury Neto foi convidado 
para uma festa em uma outra comuni-
dade rural onde uma estrada “encaixa-
da”, ou seja, estreita e com barrancos 
dos lados, deu lugar a uma estrada lar-
ga, com bacias de contenção e onde a 
vista alcança ao longe. Os trechos rea-
dequados (3,37km) e onde foram feitas 
manutenções preventi vas (16km), já 
passaram por períodos de chuvas, rece-
bem o trânsito de caminhões, ônibus es-

colares e as idas e vindas da população 
que mora no campo e usa diariamente 
as estradas e, até o momento, não foi 
preciso nenhuma outra intervenção. 
“Isso é moti vo de festa! Botucatu possui 
uma área rural extensa e a Prefeitura 
tem um custo alto para manter as es-
tradas. Com o Projeto Microbacias II, o 
município economizou R$ 217.770,46 e 
deu apenas uma contraparti da de pou-
co mais de 10% do total das obras (R$ 
242.731,18).

 Produtores, como Genésio Biaggio, 
contam que a água acumulava em 2km 
da estrada; “era ridículo”, frisa o produ-
tor de café, que além de tudo ainda ti -
nha que arcar com os vários reparos no 
carro. “Aqui não havia carro que aguen-
tasse; agora não judia nem do carro e 
nem de quem precisa da estrada, hoje 
tenho confi ança para ir e vir”, conta 
Biaggio. “A produção rural de Botucatu 
é diversa, temos cana, café, frutas, gado 
de corte, pesqueiros, produtores de ole-
rícolas, propriedades de lazer. O municí-
pio é um grande centro distribuidor de 
alimentos para a região, mas para pro-
duzir bem é preciso poder escoar com 
garanti a a produção”, garante Ricardo 
Chiarelli. O técnico parti cipou ainda 
de uma outra ação ligada às estradas, 

Bastou a readequação de um trecho de estrada para mudar a vida da família Estevão; hoje avó e neta caminham juntas.

Antes Depois
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1 – Quando e por que essa medida foi 
defi nida?

 Durante a Missão do Banco Mundial, 
realizada de 19 a 30 de outubro de 
2016, fi cou defi nida a desobrigação 
da contraparti da fi nanceira do poder 
público municipal interessado na 
obtenção de recursos para adequação 
de estradas rurais. A medida tem como 
objeti vo colaborar com as prefeituras 
em um momento de crise econômica, 
já que algumas desisti ram do projeto 
por não terem a verba necessária para 
a contraparti da (10%). A nova regra 
entrou em vigor em novembro de 2016.

2 –Quem pode apresentar projetos 
para recuperação de estradas 
rurais neste novo formato?

• Prefeituras cujos municípios sediam 
organizações rurais com Propostas 
de Negócio aprovadas pelo Projeto 
Microbacias II, as quais já foram exe-
cutadas ou estão em fase de fi naliza-
ção. 

• Prefeituras conveniadas com presta-
ção de conta fi nalizada e aprovada.

• Prefeituras que não uti lizaram o valor 
total da subvenção (R$ 700 mil), ou 
seja, aquela que executou um projeto 
de R$ 200 mil, pode agora apresentar 
um de R$ 500 mil.

• Prefeituras que manifestaram interes-
se na 6.a e últi ma Chamada Pública do 
Microbacias II e aquelas que manifes-
taram interesse em outras Chamadas, 
mas que não chegaram a fi rmar o 
convênio.

3 – Quais as principais mudanças da 
nova medida em comparação aos 
primeiros anos do Projeto?

 Além de não precisar mais da 
contraparti da fi nanceira, as prefeituras 
têm que executar a obra por meio de 
empresas contratadas por licitação e 
não mais com equipamentos e mão de 
obra próprios, o que, em muitos casos, 
era o entrave para a execução. 

4 – Quais as obrigações das 
prefeituras?

• Firmar convênio com a Secretaria 
de Agricultura e Abastecimento do 
Estado de São Paulo e apresentar a 
documentação solicitada.

• Escolher os trechos críti cos das estra-
das que serão recuperadas, os quais 
devem ser aprovados em âmbito mu-
nicipal pelo Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Rural e benefi ciar 
as organizações com planos de negó-
cio fi nalizados ou em execução.

• Elaborar os projetos técnicos,tendo 
como base as diretrizes determi-
nadas pelas Unidades Técnicas de 
Engenharia da CATI (UTEs).

• Licitar e contratar empresa responsá-
vel pelas obras.

• Aprovar a obra – todas as etapas pre-
cisam estar fi nalizadas, inclusive a re-
lati va à parte ambiental.

5 – Quais as obrigações da CATI?

• Orientar as prefeituras em relação à 
documentação necessária para fi rma-
rem convênios.

• Acompanhar planos de trabalho das 
obras.

• Aprovar o projeto técnico e a presta-
ção de contas.

• Repassar os recursos fi nanceiros.

6 – Como é feito o repasse dos 
recursos?

 Os recursos são repassados após 
a medição de cada etapa concluída, 
fases de execução e cronogramas 
de desempenho, obedecendo aos 
respecti vos projetos básicos, sempre 
mediante comprovação por órgão ou 
agentes técnicos e aceitação pela CATI.

7 – Por que aderir à nova fase do    
 componente de estradas rurais?

 Esta é uma oportunidade única para 
que os prefeitos benefi ciem não apenas 
a agricultura local, mas a população 
pois uma estrada bem conservada 
não favorece apenas o escoamento da 
produção, mas também o acesso da 
população local às unidades de saúde, 
educação, segurança, entre outros. 
Além disso, contribuem com a proteção 
do meio ambiente.

8– Prazos

 O Projeto de Desenvolvimento Rural 
Sustentável (PDRS) – Microbacias II – 
Acesso ao Mercado encerra em setem-
bro de 2017 e não haverá prorrogação.

• Março (2017) – Convênios precisam 
ser assinados e a documentação e o 
projeto técnico aprovados.

• Março a 31 de agosto (2017) – 
Prefeituras devem licitar e contratar 
a empresa para executar as obras, o 
plano de trabalho deve ser executado 
e a prestação de contas realizada.

PROJETO MICROBACIAS II
Novas regras aumentam aporte e reti ram a contraparti da

para readequação de estradas rurais

o projeto CEP Rural, que ganhou, em 
2012, o Prêmio Mário Covas de Gestão 
Estadual.

 Com o CEP Rural, todas as estradas 
e propriedades rurais foram mapeadas 
e georreferrenciadas e ganharam um 
endereço, o CEP Rural, que permite que 
a propriedade seja facilmente encon-
trada no caso de emergências nas áreas 
de segurança e saúde, além de outras 
aplicações como a entrega de merca-
dorias na zona rural, o planejamento 
do transporte escolar, o patrulhamento 
policial e/ou atendimento de ocorrên-

cias, enfi m, todas as facilidades garan-
ti das aos cidadãos das áreas urbanas 
foram facultadas àqueles que optaram 
pela área rural. Permite, ainda, verifi -
car a melhor logísti ca e o levantamento 
de pontos críti cos nas estradas para o 
planejamento de intervenções. Esse foi 
um trabalho conjunto entre a CATI e a 
Prefeitura; sucesso absoluto; o Projeto 
foi copiado por outros municípios e se 
tornou um exemplo de respeito à cida-
dania.

 A parceria e o entendimento do sig-
nifi cado da adesão ao Projeto Micro-

bacias II – Acesso ao Mercado garan-
ti ram a Botucatu muito mais do que o 
fortalecimento de suas associações: 
estradas melhoradas, renda no campo, 
possibilidades de alçar novos empreen-
dimentos, a segurança e o conforto do 
proprietário rural em viver e trabalhar 
no lugar onde mais gosta, no campo, 
junto ao seu empreendimento e crian-
do seus fi lhos com o mesmo amor à 
terra e a possibilidade de se manter 
da ati vidade rural. Esse é um fruto que 
deve ser colhido não só por esta, mas 
também pelas próximas gerações.
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Durante a implementação do Projeto de Desenvolvimento  
Rural Sustentável (PDRS) Microbacias II – Acesso ao 
Mercado não foram apenas as associações e coopera-

ti vas de produtores rurais que obti veram benefí cios, também 
a própria insti tuição CATI pôde melhorar a sua infraestrutura 
para oferecer melhores condições de trabalho aos seus pro-
fi ssionais, assim como um atendimento digno aos produtores 
rurais, tanto na sede, em Campinas, como nos escritórios re-
gionais e/ou nas Casas da Agricultura. 

 Durante a vigência do Projeto Microbacias II foram planeja-
das e executadas reformas e adequações em imóveis e aquisi-
ções variadas. De 2011 a 2016, houve a compra de 740 móveis 
de escritório; aparelhos audivisuais; na área de informáti ca, 
foram comprados GPS, notebooks, computadores (desktop) e 
programas compatí veis com as exigências atuais; 485 novos ve-
ículos vieram a integrar e renovar a frota existente; e 38 Casas 
da Agricultura foram totalmente reformadas, desde a revisão 
de instalações elétrica e hidráulica, telhados, pintura, sanitários 
e, principalmente, para atender às exigências de acessibilidade. 
Alguns imóveis na sede da CATI, em Campinas, também passa-
ram por reforma.

 “As Casas da Agricultura são o local mais próximo do pro-
dutor rural; é onde ele comparece para ti rar as suas dúvidas, 

buscar informações, fazer sugestões e acessar as políti cas pú-
blicas. São o posto mais avançado da Secretaria de Agricultura 
e Abastecimento; estar em uma delas é ter disponível o canal 
de acesso a tudo o que é oferecido ao produtor rural paulis-
ta”, argumenta o coordenador da CATI, engenheiro agrôno-
mo João Brunelli Júnior. Por este moti vo, 38 delas, em várias 
regiões do Estado, foram totalmente reformadas. Algumas, 
como a do município de Cândido Rodrigues, que é da área 
de atuação da CATI Regional Jaboti cabal, são mais anti gas do 
que a própria insti tuição. Construído em 1947, o imóvel foi 
cadeia pública municipal e instalações de um Banco antes de 
sediar a Casa da Agricultura. “Refi zemos as estruturas hidráu-
lica, elétrica e a substi tuição do telhado, entre outras melho-
rias. Agora a Casa da Agricultura conta com sala de reuniões, 
rampas de acesso e banheiros para pessoas com defi ciência, 
seguindo a legislação. A autoesti ma dos funcionários e dos 
produtores aumentou, pois agora contam com um ambiente 
confortável e bonito para melhor atendê-los. As reformas das 
Casas de Agricultura, o investi mento em móveis, equipamen-
tos e veículos, além dos incenti vos fi nanceiros para as organi-
zações rurais é um refl exo da importância da agricultura para 
o governo”, frisa Vera Lúcia Palla, diretora da CATI Regional.

 A Casa da Agricultura de Cândido Rodrigues foi reinaugu-
rada em 2 de abril de 2015 e contou com a presença do go-
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PROJETO MICROBACIAS II
MUDA O CENÁRIO NO ESTADO DE SÃO PAULO

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

Antes

Depois
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vernador Geraldo Alckmin e do secretário de Agricultura e 
Abastecimento Arnaldo Jardim, reforçando a importância que 
tem sido dada ao Projeto Microbacias II – Acesso ao Mercado 
em todas as suas vertentes e componentes. “Aqui na região 
de Jaboti cabal foi possível realizar a reforma de três Casas da 
Agricultura: Cândido Rodrigues, Borborema e Ibiti nga. A últi ma 
está em fase fi nal da obra (deverá ser entregue ainda este ano), 
mas todas passaram por ampla reformulação, inclusive de es-
paços para melhor atender o produtor rural e onde se possa 
fazer treinamentos de pequenos grupos, daí termos deixado, 
em todas as três, um espaço próprio para reuniões”, confi rma 
Vera Palla.
 
 No período de 2011 a 2015, além das 38 Casas da Agri-
cultura, passaram por reformas os prédios que compõem a 
sede da CATI, em Campinas. Os recursos foram desti nados 
à manutenção da rede elétrica e dos elevadores, reforma 
de telhado e sanitários. Ao todo, entre Casas da Agricultura, 
Regionais e sede foram gastos R$ 6.156.648,22 no período. 
“Os prédios que são da área de atuação da CATI foram, em sua 
maioria, construídos entre as décadas de 1960 e 1970, com a 
expansão do serviço de assistência técnica e extensão rural no 
Estado de São Paulo. Muitas nunca haviam passado por uma 
grande reforma e prati camente todos os imóveis precisavam 
ser readequados para atender às pessoas com defi ciência 
legislação que obriga prédios públicos a garanti rem a acessi-
bilidade. Enfi m, banheiros para portadores de necessidades 
especiais, rampas e vários outros itens, os quais permitem a 
qualquer cidadão ser atendido com respeito e dignidade.

 A atualização da frota de veículos, com substi tuição dos 
mais anti gos, também foi planejada e executada com recursos 
do Projeto Microbacias II. No total, foram adquiridos 485 no-
vos veículos, sendo alguns deles uti litários. Nos anos de 2012 
e 2013 foram realizadas as maiores compras, épocas nas quais 
houve a maior necessidade de investi mento na logísti ca para 
o atendimento do Projeto. Em 2012, o número chegou a 130 
e, em 2013, foram adquiridos 173 novos veículos; a últi ma 
aquisição foi realizada ainda este ano, com mais 50 veículos, 
totalizando uma verba de R$ 14.266.311,00. “É grande o nú-
mero de Casas da Agricultura em todo o Estado de São Paulo, 
as distâncias a serem percorridas nos próprios município tam-
bém são grandes, alguns chegam a mais de 70km entre a sede 
e algumas áreas rurais, sendo necessário um deslocamento 
constante das equipes técnicas da CATI”, afi rma Brunelli. Os 
veículos que já faziam parte da frota foram remanejados, de 
forma a atender o maior número possível de técnicos e Casas 
da Agricultura.

 “O Projeto Microbacias II – Acesso ao Mercado tem dado 
um novo impulso à agricultura familiar no Estado de São Paulo. 
Nada será como antes, pelo menos para aquelas associações, 
cooperati vas e prefeituras que se engajaram no Projeto e 
apresentaram, durante esses anos, as suas Propostas de 
Negócio. E para a insti tuição também fi ca um grande legado 
na forma de trabalhar em extensão rural, uma forma positi va 
e proati va que deixou de lado o paternalismo para acreditar 
que os produtores rurais organizados podem mudar as suas 
vidas com a força do seu trabalho”, afi rma Brunelli.
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RESULTADOS EM NÚMEROS (de 2011 a dezembro de 2016)

Veículos – 485 – R$ 14.266.311,00
Móveis para escritório – 740 – R$ 225.284,40
Equipamentos diversos de informáti ca – 570 – R$ 6.376.860,31
Reformas em imóveis – 42 – R$ 6.156.648,22
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LIDERANÇAS RURAIS APRESENTAM CONQUISTAS QUE 
ESTÃO MELHORANDO RENDA E EMPREGO NO CAMPO

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

FÓRUM CONSULTIVO MICROBACIAS II

Em um auditório lotado, com mais de 400 pessoas, pro-
dutores rurais que nos últi mos anos estão se tornando 
gestores de negócios agropecuários apresentaram resul-

tados do Projeto Microbacias II – Acesso ao Mercado, que, 
desde 2011, tem agregado valor à produção familiar, gerando 
renda e emprego. “Parti cipar do Projeto nos trouxe mais do 
que benefí cios para a produção e agregação de valor. Trouxe 
mais renda, qualidade de vida, esperança, bem como novas 
perspecti vas para os jovens conti nuarem no campo e resga-
te de tradições e culturas. Tivemos difi culdades com a com-
plexidade das ações e os processos burocráti cos; erramos e 
acertamos. Mas aprendemos, e muito, e o apoio dos técnicos 
da CATI foi fundamental para isso. Hoje, colhemos frutos de 
ações que estão criando raízes vigorosas”. Assim podem ser 
resumidos os depoimentos de líderes de associações, coo-
perati vas e comunidades tradicionais apresentados durante 
o III Fórum Consulti vo do Projeto de Desenvolvimento Rural 
Sustentável – Microbacias II – Acesso ao Mercado, realizado 
no dia 14 de setembro, na Estância Turísti ca de Barra Bonita.

Entre os presentes, produtores, lideranças rurais, técnicos 
das Secretarias de Agricultura e Abastecimento e do Meio 
Ambiente, extensionistas da Fundação Insti tuto de Terras do 
Estado de São Paulo (Itesp), representantes de enti dades pú-
blicas e privadas ligadas ao agronegócio, bem como autorida-
des das esferas municipal e estadual.

 Durante a solenidade de abertura, o secretário de Agri-
cultura e Abastecimento, Arnaldo Jardim, falou sobre a 
importância do Microbacias II e os desafi os da reta fi nal de 
execução. “É incrível ver, ano a ano, o Projeto crescendo e 
amadurecendo, ouvir os testemunhos que se multi plicam 
sobre como ele está mudando a vida do produtor, agregando 
valor, fazendo com que as pessoas voltem a ter gosto de 
produzir, de modo que outras e novas gerações possam se 
dedicar mais à ati vidade agropecuária. Não tem testemunho 
que eu goste mais, do que ouvir dos produtores que estão 
conseguindo fazer com que os fi lhos tenham interesse pela 
ati vidade e de que os jovens estão fi cando no campo. Estou 
muito contente com os resultados do Microbacias II, pois 
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demonstram que a vontade do governador, de agregar valor 
à produção, está acontecendo; são mais de 300 enti dades 
parti cipando do Projeto. Este Fórum é uma reunião de 
trabalho, onde se trocam experiências, se fala de tecnologias 
aplicadas para encurtar distâncias e aumentar produti vidade, 
mas também é um espaço para debater o andamento das 
ações, pois estamos nos preparando para a reta fi nal, haja vista 
que, em um ano, teremos o encerramento do Projeto e ainda 
há uma boa parte a ser feita, como a compra de equipamentos 
e as construções e/ou adequações de infraestrutura. De nossa 
parte, já avançamos em simplifi cação, diminuindo o nível de 
burocracia exigida, mas ainda temos muito serviço a fazer. Hoje, 
recebemos novos alertas e solicitações que serão analisados no 
grupo de trabalho para orientar o nossas ações”.

 Na abertura do evento foi apresentado um vídeo sobre 
o Microbacias II, elaborado pelo Centro de Comunicação 
Rural da CATI, que explica o seu desenvolvimento desde a 
Manifestação de Interesse até os resultados positi vos que 
têm sido observados em diversas regiões do Estado. Depois, 
os gerentes técnicos do Projeto, da CATI e da Coordenadoria 
de Biodiversidade e Recursos Naturais da Secretaria do Meio 
Ambiente, fi zeram um balanço do Projeto apresentando da-
dos e números.

 João Brunelli Júnior (atual coordenador da CATI e, na épo-
ca do Fórum, gerente técnico do Projeto Microbacias II, no 
âmbito da insti tuição) fez um balanço das ações e mostrou o 
que ainda precisa ser executado, conclamando a todos para 
se empenharem na conclusão dos projetos, haja vista que fal-

ta um ano para o encerramento. “O Projeto está na reta fi nal, 
se encerra em setembro de 2017. Fechamos a 6.a Chamada 
Pública, estamos com mais de 300 Iniciati vas de Negócio em 
execução, que estão em plena implantação de seus negócios, 
das quais 94 já fi nalizadas. As enti dades estão batalhando 
com suas difi culdades operacionais, de licenciamento, de cai-
xa para fazer a contraparti da, mas todas estão entusiasma-
das e parti cipando ati vamente do Projeto. Neste III Fórum de 
Negócios, estrategicamente, trouxemos as organizações com 
Propostas aprovadas na 5.a Chamada Pública, com execução 
abaixo de 50%, e as 136 parti cipantes da 6.a Chamada. Por 
isso, deste público aqui representado, é que esperamos uma 
grande resposta na execução fi nal do Projeto, pois ele respon-
de por 70% do que ainda precisa ser executado”, informou 
Brunelli, deixando uma mensagem para os produtores: “É 
muito importante que os produtores entendam que o passo 
que eles estão dando é em direção a algo sustentável, pois es-
tão montando negócios, mudando o perfi l de suas enti dades, 
se tornando mais ati vos no mercado, sabendo que as osci-
lações desse mesmo mercado são consequência da situação 
econômica atual. Por isso, eles devem conti nuar investi ndo e 
acreditar que a situação econômica vai ter o seu ciclo, haverá 
a retomada do crescimento e eles irão parti cipar desse pro-
cesso”.

 A programação contou com a apresentação de associações, 
cooperati vas e comunidades tradicionais benefi ciadas pelo 
Projeto executado pela CATI, cujos representantes falaram so-
bre suas conquistas e o impacto para as famílias envolvidas. 

PLENÁRIA SOBRE O PROJETO MICROBACIAS II

  Para debater o Projeto e avaliar o impacto de suas ações, 
bem como discuti r as difi culdades e os desafi os do últi mo ano 
de sua execução, entre outros temas, ao fi nal das apresenta-
ções foi realizada uma plenária, com grande parti cipação do 
público.

 Mediador desse debate, Abelardo Gonçalves Pinto, res-
ponsável pelas Salvaguardas Sociais do Projeto Microbacias 
II, fez uma avaliação da terceira edição do Fórum. “O Fórum 
Consulti vo é um instrumento de gestão e implementação do 
Projeto Microbacias II. De um lado, busca assegurar a parti ci-
pação da sociedade civil no acompanhamento das ações e, de 
outro, permite a obtenção de contribuições e sugestões para 
o aprimoramento do Projeto. O intercâmbio de experiências 
é uma efi caz estratégia de aprendizado para as associações e 
cooperati vas, que podem, a parti r daí, aprimorar seus proces-
sos de produção, comercialização e gestão. Comparti lhar difi -
culdades e aprendizados é uma excelente forma de melhorar 
a efi ciência em todos os senti dos. Esta terceira edição trouxe 
Iniciati vas de Negócio novas, com poucos meses de implan-
tação, e outras já em andamento há bem mais tempo. Foram 
apontadas difi culdades em várias áreas: legislação sanitária, 
burocracia dos órgãos governamentais, obtenção de recursos 
para a contraparti da e falta de experiência administrati va, en-
tre outras. Como principais aprendizados destacaram-se os 
novos conhecimentos adquiridos nos processos produti vos e 

administrati vos, a importância do trabalho em equipe, a im-
portância da priorização de ações, a necessidade de estreitar 
a relação junto aos associados, o melhor conhecimento dos 
processos industriais e o melhor conhecimento do mercado e 
das necessidades dos consumidores”.

 Encerrando o dia de ati vidades, os presentes parti ciparam 
de um café, no qual puderam conversar sobre os projetos 
apresentados, as difi culdades e o aprendizado de cada orga-
nização, além de visitar uma exposição de painéis sobre diver-
sos projetos implementados no Estado, bem como ter infor-
mações gerais sobre as ações. “Saímos daqui com a esperança 
renovada, para acertar algumas arestas em nosso Projeto e 
felizes por ver que os resultados têm sido positi vos para as 
famílias rurais, envolvidas direta e indiretamente”. Essa foi a 
conclusão relatada por vários parti cipantes do Fórum, corro-
borada e complementada por Abelardo: “O Fórum alcançou 
seu objeti vo de promover refl exão e reavaliação para corrigir 
rotas e unir esforços para alcançar as metas de conclusão dos 
projetos em execução. Por outro lado, se consolidou como 
um espaço de comemoração, pois também foi um momento 
de festejar o que já foi realizado e ver nos rostos e senti r nas 
palavras de todos que se apresentaram, a felicidade pelo que 
já foi conquistado e o oti mismo pelo que ainda podem fazer, 
crescer, amadurecer, com qualidade de vida no local e na ati -
vidade que amam”.



 Casa da Agricultura ׀ 44

Associação de Produtores Rurais de Urupês (Apru)
Urupês – CATI Regional Catanduva

“Tentamos encabeçar um pro-
jeto na primeira Chamada, 
mas não estávamos adequa-
dos. Já na segunda, conse-
guimos investi mentos para o 
packing house. Organizamos 
a associação, a documenta-
ção, os registros e passamos 
a cobrar mensalidade.

 Nessa fase, de 436 associados, passamos para 37, pois os 
produtores ti nham receio de investi r. Tivemos algumas difi -
culdades, porque o mercado exige nota fi scal e estávamos 
emiti ndo as notas por produtor. Foi quando resolvemos criar 
uma cooperati va, a Cooperlimão, e fazer todas as negociações 
de forma ainda mais profi ssional. Antes, com 16 associados, 
vendíamos uma média de 18 mil caixas ao mês. Agora, com 26 
produtores, vendemos uma média de 32 mil caixas de limão. 
Temos seis compradores fi xos na cooperati va, seis funcioná-
rios e o lucro gira dentro do município. Agradeço demais a 
esse Projeto.” Orlando Miranda dos Santos – “Fumaça”, 
associado da Apru e presidente da Cooperlimão.

Associação dos Produtores de Leite do Município 
de Adamanti na e Região (Aplemar)

CATI Regional Dracena

“Antes, entregávamos nos-
so leite em garrafas PET, 
no entanto decidimos ti rar 
o leite das ruas e, por isso, 
criamos a Associação em 
2005, quando coletávamos 
diariamente 300 litros de 
leite. Hoje, com o apoio do 
Microbacias II, produzimos 

2.500 litros. Tanto o leite quanto os derivados ti veram aumen-
to não só no volume mas, principalmente, na qualidade. Com 
a melhora do preço, o produtor ganhou ânimo para conti nuar 
na ati vidade. No nosso meio, difi culdades existem e nos le-
vam a pensar em desisti r. Projetos como o Microbacias II nos 
moti vam a seguir em frente.” Eliane Pereira de Souza Forato, 
produtora rural e presidente da Aplemar.

Cooperati va Agrícola dos Produtores
de Vinho (AVA) – Jundiaí
CATI Regional Campinas

“No passado tí nhamos um 
sonho: o de regularizar os 
nossos produtos. Para que 
isso fosse possível, criamos 
uma associação. Em 2007, 
a transformamos em coo-
perati va para poder envasar 
e comercializar o vinho. Na 
sequência, surgiu o Projeto 

Microbacias II, que veio para melhorar muito a qualidade dos 
nossos vinhos. Os equipamentos adquiridos possibilitaram 
melhores condições nas etapas de macerar e amassar a uva, 
bem como fi ltrar e envasar o vinho. Com a qualidade conquis-
tada, os turistas passaram a nos visitar mais, adquirir nossos 
produtos e oferecer mais oportunidade de negócios para a 
região. Além disso, a autoesti ma do produtor aumentou pelo 
fato de ele ter todas as etapas realizadas pela sua família, 
dentro da propriedade. Com essa estrutura para o primeiro 
envase móvel do Brasil, que conquistamos junto ao Projeto, 
transformamos Jundiaí, São Paulo e o Brasil em marcos que 
fi carão para a história. Podemos garanti r que, hoje, nós engar-
rafamos nossa história e nossos sonhos!”. Amarildo Marti ns, 
presidente da AVA, e José Antonio Boschini, vice-presidente.

Associação dos Produtores Rurais do
Município de Jeriquara (APRMJ)

CATI Regional Franca
 

 “Alguns produtores, no 
início, ti nham medo e não 
acreditavam que nosso pro-
jeto pudesse dar certo. Com 
o passar do tempo, fomos 
fi cando seguros e perce-
bemos que valia a pena a 
união. Conseguimos vários 
equipamentos e já detecta-

mos a melhora na qualidade dos grãos de café, que nos 
permiti u até a certi fi cação Fair Trade, e, com isso, a exportação 
do nosso café. Antes do Microbacias II, os produtores não 
ti nham uma visão empreendedora e, hoje, a evolução é 
visível. Quando desempenhamos nossa ati vidade com amor, 
apoio e honesti dade, tudo dá certo.” Rodrigo de Freitas Silva, 
presidente APRMJ.

Saiba o que pensam alguns dos
produtores benefi ciados pelo Microbacias II

Roberta Lage – Jornalista – Centro de Comunicação Rural (Cecor/CATI) – roberta.lage@cati .sp.gov.br
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Associação dos Remanescentes de Quilombo
do Bairro São Pedro – Eldorado

CATI Regional Registro

“Com o Projeto Microbacias 
II, evoluímos muito e espe-
ramos obter novos recur-
sos para investi rmos ainda 
mais na nossa agricultura. 
Enquanto trabalhamos, nos-
sos jovens estudam para um 
dia poderem, com mais co-
nhecimento, se juntar a nós

no trabalho dos quilombos. As aquisições adquiridas junto ao 
Projeto benefi ciam, além de nós, todas as comunidades qui-
lombolas da nossa região. A entrega de nossos produtos pas-
sou a ser facilitada e nosso trabalho mais valorizado.” Valni de 
França Dias e Aurico Dias, do Quilombo São Pedro.

Associação Quilombo de Ivaporunduva
Eldorado – CATI Regional Registro

“Nossa comunidade é mui-
to anti ga. Há mais de 400 
anos, nosso povo africano 
foi trazido de seus países de 
origem para trabalhar como 
escravo. Por muito tempo, 
a comunidade esteve em 
estado de abandono e só a 
parti r da década de 1960 é

que passou a ser conhecida pelo público. No fi nal da década 
de 1980, com a chegada da Consti tuição Federal, acessamos 
o direito consti tucional à terra. Nosso objeti vo era fazer com 
que nosso povo trabalhasse ali e não precisasse se deslocar 
para a cidade, então, na década de 1990, passamos a trabalhar 
a organização do território e planejamos o trabalho de forma 
que não houvesse agressão ao meio ambiente, pois no terri-
tório há várias áreas de preservação permanente. Priorizamos 
a produção orgânica, com foco na agricultura familiar (bana-
na), e o turismo etnicocultural (história da comunidade para 
os brasileiros, por meio de visitas de escolas e universidades). 
Com o Microbacias II conseguimos ainda mais melhorias: es-
coar a produção da banana e do pupunha, auxiliar no projeto 
de turismo e no acesso da comunidade aos serviços de saúde. 
Não queremos ser problema social nas grandes cidades; luta-
mos para a fi xação do homem no campo e, por isso, pedimos 
que esse Projeto não acabe, pois ainda temos muitas necessi-
dades que dependem do apoio do governo. Agradeço muito à 
CATI, ao Itesp e à equipe do Meio Ambiente.” Benedito Alves 
da Silva, do Quilombo Ivaporonduva.

Associação dos Produtores Rurais do Vale do 
Mogi (Assomogi) – Leme

CATI Regional Limeira
 

“A Assomogi foi fundada 
em 2004, por produtores 
de cana-de-açúcar, em uma 
época na qual a região pas-
sava por grandes difi culda-
des por conta da falência 
de usinas. O Microbacias II 
veio ao encontro do anseio 
da Assomogi em ajudar os

pequenos produtores da região. No começo, tudo era muito 
novo e sofremos com as difi culdades. Iniciamos nosso pro-
jeto em 2014 e ti vemos problemas com concessão, código 
de barras, dispensas, certi fi cações e outras burocracias. Para 
minimizar as difi culdades, a CATI sempre este muito presen-
te. Nunca vi um órgão público atender com tanta agilidade 
todas as solicitações do Microbacias II. O trabalho em equipe 
foi fundamental para obtermos bons resultados. A agricultu-
ra é a força que impulsiona o País e será ela que irá ti rar o 
Brasil da crise.” Naja Paula de Barros, coordenadora técnica 
da Assomogi.

Cooperati va dos Produtores Rurais e da 
Agricultura Familiar do Município de Juquiá 

(Coopafarga) - CATI Regional Registro

“A Coopafarga nasceu da 
necessidade de os produ-
tores de banana venderem 
seu produto com maior va-
lor, sem a interferência de 
atravessadores e para serem 
valorizados pelo que faziam. 
Quando apresentamos a 
Proposta de Negócio na pri-

meira Chamada Pública do Microbacias II, não fomos habilita-
dos e fi camos muito frustrados. No entanto, recebemos uma 
carta da equipe do Projeto, que dizia para não desisti rmos. 
Pronto! Foi o incenti vo que precisávamos para apresentar-
mos uma Proposta na segunda Chamada, a qual foi aprova-
da. Nosso projeto da fábrica de banana está 98% concluído e 
nosso sonho, sonhado por muitos, já é realidade. Não sofre-
mos mais com atravessadores, conseguimos melhorar nossa 
vida e a qualidade do produto; já o município foi benefi ciado 
com a melhoria das estradas. Não recebemos apenas investi -
mentos fi nanceiros, mas outros tão importantes e valiosos. O 
Microbacias II mudou drasti camente a vida social dos nossos 
cooperados a parti r do momento em que valorizou o ser hu-
mano.” Aline Juvêncio, da Coopafarga.
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O Projeto Microbacias II – Acesso ao Mercado mostrou 
que para ser efi ciente precisa resolver várias questões, 
afi nal garanti r o acesso ao mercado implica moderni-

zação de estruturas, oferta de produtos de qualidade, com-
peti ti vos, que tenham um valor agregado e marca reconhe-
cida. E esse valor muitas vezes passa pelo processamento de 
produtos; certamente uma batata chips poderá ser vendida 
com maior valor agregado do que a batata in natura, o mes-
mo ocorre com o palmito, se em conserva ou toletes minipro-
cessados; frutas e verduras em geral também podem passar 
por processamento mínimo, sendo oferecidas classifi cadas e 
higienizadas em embalagens prontas para consumo. Enfi m, 
isso vale para os produtos mais variados, sejam eles vegetais, 
de origem animal ou bebidas. Só que para cada um deles a 
legislação muda e é necessário proceder de acordo com as 
exigências da legislação perti nente e com o mercado a ser 
ati ngido: local, estadual ou nacional. 

 É de acordo com esse mercado pretendido que as agroin-
dústrias devem obter um selo de inspeção. No caso dos ve-
getais, basta que o local de manuseio seja inspecionado pela 
Vigilância Sanitária. As formas de comercialização podem ser 
as mais diversas, em forma de doces, geleias, compotas e o 
que importa ao produtor é saber onde quer chegar, a quem 
vender, qual o público consumidor que quer ati ngir, como 
quer ser conhecido e/ou reconhecido e se a agroindústria 
será artesanal ou industrial.

 Para bebidas e vinagres as exigências também são diferen-
tes e quem concede o registro é o Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (MAPA). Após o envio de toda a 
documentação (encontrada no site www.agricultura.gov.br) e 
a vistoria realizada por um fi scal federal, as polpas de frutas, 
os vinhos e vinagres, enfi m, os produtos de origem vegetal 
transformados em bebidas podem fi nalmente ser comerciali-
zados em território nacional e até exportados. É preciso que 
a agroindústria tenha CNPJ e Inscrição Estadual e conte com 
um responsável técnico, além de ter laboratório próprio ou 
contratado. No caso de se tratar de algum componente só-
lido, caso de temperos e água aromati zada, por exemplo, a 
regulamentação passa a ser feita pela Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) e os documentos necessários são 
encontrados no site www.anvisa.gov.br.

 Já os produtos de origem animal passam por regulamen-
tação específi ca e necessitam, para serem comercializados, 
de um selo de inspeção que pode ser municipal (se a venda 
for local), denominado SIM (Selo de Inspeção Municipal), mas 
nem todos os municípios possuem esse serviço. Nesses casos 
o produtor deve, então, obter o selo do Serviço de Inspeção 
do Estado de São Paulo (SISP) emiti do pela Coordenadoria de 
Defesa Agropecuária (CDA), órgão vinculado à Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento  do Estado de São Paulo (SAA), 
que conta com um Centro de Inspeção de Produtos de Origem 
Animal (Cipoa). A médica veterinária Maria Fernanda Garnica, 

SELOS NECESSÁRIOS À COMERCIALIZAÇÃO
Garanti a de sanidade em alimentos

Graça D’Auria – Jornalista – Centro de Comunicação Rural (Cecor/CATI) – gdauria@cati .sp.gov.br
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Quais as maiores difi culdades encontradas pelo produtor 
para obtenção desses selos?

 As difi culdades são inúmeras, mas talvez a maior delas 
seja o acesso e conhecimento das legislações específi cas para 
cada produto a ser comercializado. As legislações da área da 
agricultura são pulverizadas nas esferas estaduais e federais 
e muitas vezes confl itantes. É necessário que o interessado 
se informe das normati vas legais vigentes para aquele pro-
duto, analise se há instalações e equipamentos necessários 
para efetuar a produção pretendida e seus custos. Muitas ve-
zes ele apresenta um projeto complexo, propondo a produção 
de vários produtos com fl uxos divergentes e especifi cações 
próprias (como equipamentos, sala própria, câmara exclusiva 
etc.) ao invés de apresentar um projeto enxuto, objeti vo e ir 
aumentando sua produção conforme o negócio for prospe-
rando. O que falta é o interessado saber exatamente o que 
vai produzir, o que precisa para essa fi nalidade e apresentar 
um projeto bem feito. Lembrando que para apresentação de 
bons projetos não é necessário um alto investi mento, apenas 
um bom conhecimento da legislação, que hoje está disponível 
em qualquer computador com acesso à internet.

Muitos reclamam da demora; a que ela se deve?

 Muitos dizem que há muita demora para obter registro, 
mas muitas vezes a demora se justi fi ca pela qualidade dos 
projetos apresentados. Muitas empresas apresentam pro-
jetos com falhas técnicas, documentais, mal preenchimento 
dos campos obrigatórios, escala da planta diferente do que é 
solicitado etc. Tudo isso certamente culmina em uma perda 
maior de tempo para a correção (apresentar nova planta, me-
moriais e esclarecimentos).

 Todo o processo de registro SISP é feito de maneira pro-
cessual, não há análises e despachos on-line e todas as aná-
lises são realizadas por um escasso corpo técnico de apoio, o 
que faz com que o tempo médio de espera por uma resposta 
seja de 30 a 60 dias. São analisados por semana, na sede em 
Campinas, em torno de 20 processos, o que é muito se con-
siderarmos que contamos com apenas três funcionários para 
atender toda a demanda do Estado de Paulo.

Quais medidas as cooperati vas de produtores poderiam to-
mar para agilizar o processo e aumentar o acesso ao merca-
do paulista?

 A cooperati vas de produtores poderiam orientar melhor 
os interessados nos quesitos de objeti vidade dos projetos (sa-
ber o que se quer produzir é fundamental para um projeto 
bem feito e com poucas falhas) e repasse do conhecimento 
da legislação vigente para aquele ti po de indústria.

 A parti cipação ati va na elaboração das normati vas, como 
consultas públicas e debates com os órgãos regulares, tam-
bém são ati tudes que colaboram muito com o pequeno pro-
dutor. Um outra ajuda fundamental é a pressão social e polí-
ti ca para a abertura de novos concursos públicos. Com mais 
funcionários no quadro da SAA, com certeza teríamos pro-
cessos mais ágeis e fi scalizações mais efeti vas. Vale ressaltar 
que produtos comercializados sem o selo correm o risco de 
multas, apreensão de mercadorias e fechamento do estabele-
cimento.

Quais as grandes diferenças entre SISP e SIF? 

 É muito difí cil dimensionar a burocracia nos processos de 
registros dos dois referidos órgãos, pois são procedimentos 
disti ntos, ocorrem agilidades e entraves em diferentes etapas. 
A legislação seguida por muitas categorias é prati camente a 
mesma no SIF e no SISP, a diferença marcante é o porte das 
empresas; no SISP há muita procura de micro, pequenas e 
médias empresas, o que consequentemente culmina em um 
maior tempo para a compra de novos equipamentos, cons-
truções e remodelações, bem como também a inserção das 
ideias das ferramentas de autocontrole e a contratação de 
pessoal qualifi cado. Às vezes é muito difí cil convencer um 
microprodutor de queijo artesanal, que produz seu queijo 
há anos de maneira incorreta, que é necessário instalar um 
bloqueio sanitário, comprar equipamentos mais adequados, 
contratar um médico veterinário (responsável técnico) que 
faça um bom trabalho ou ainda dar prazos para uma indústria 
pequena/média realizar remodelações e melhorias, sabendo 
que ela também depende de fi nanciamentos e todo o proces-
so burocráti co para obtê-los; isso é só um exemplo de uma 
cadeia entre as muitas existentes.

mfgarnica@cda.sp.gov.br

A INSPEÇÃO EM SÃO PAULO
Entrevista com a médica veterinária Maria Fernanda Garnica

responsável pelo Cipoa/CDA/SAA

responsável pelo Cipoa, explica que para o produtor manuse-
ar, processar e comercializar qualquer produto de origem ani-
mal, seja carne, ovos, leite ou mel, é preciso que seja aberto 
um processo junto ao órgão. Além do selo conhecido como 
SISP, também há o SIF, selo do Serviço de Inspeção Federal 
que garanti rá a comercialização em todo o território nacional.

 E é justamente sobre esses selos de inspeção que reca-
em os principais questi onamentos de quem quer montar 
uma agroindústria voltada ao processamento de carnes, 

ovos ou mel. Trata-se de um processo demorado, pois está 
relacionado à saúde humana, e envolve várias fases. Durante 
esses últi mos anos, as dúvidas sobre tais certi fi cações acaba-
ram surgindo na esteira do Projeto Microbacias II – Acesso 
ao Mercado. E tem sido muitos os questi onamentos. Por que 
o processo é tão demorado? Por que cada passo precisa ser 
avaliado? Há uma norma geral? Quais são as regras? Todas es-
tas dúvidas tem sido levantadas pelos produtores que tentam 
obter o tão sonhado selo de inspeção para poderem acessar 
novos mercados.
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Agricultura e Abastecimento e do Meio Ambiente, bem como 
aos vários municípios que ti veram Propostas de Negócio apro-
vadas durante a vigência do Projeto Microbacias II – Acesso 
ao Mercado. 

 O objeti vo da missão foi auxiliar a equipe na CATI para que 
haja maior agilidade nas ações, já que o término do Projeto 
está marcado para 30 de setembro do próximo ano. Além de 
encontros na Secretaria de Agricultura, o grupo visitou pro-
jetos ambientais comunitários na região do Vale do Ribeira, 
nos municípios de Eldorado, Sete Barras e Juquiá. Além disso, 
foram rodados 2.300km em apenas quatro dias para visitar as 
obras de readequação de estradas rurais nas Regionais CATI 
de São José do Rio Preto (municípios de Poti rendaba e Nova 
Granada), Fernandópolis (Fernandópolis), Andradina (Casti lho 
e Mirandópolis), Araçatuba (Barbosa e Brejo Alegre), Lins 
(Pirajuí), Botucatu (Botucatu), Registro (Juquiá) e Campinas 
(Valinhos).

 Os consultores deixaram o recado: “O tempo vai se tor-
nando restrito e é preciso que todas as aquisições, tanto insti -
tucionais quanto das organizações rurais, sejam feitas o mais 
rápido possível, para que não se percam os prazos de desem-
bolso. Já no caso das estradas, os projetos devem ter início 
até abril, assim também poderão ser fi nalizados a tempo. Não 
percam essa grande oportunidade de mudar suas vidas! Para 
aqueles que ti veram as Propostas de Negócio aprovadas, esta 
é a últi ma chance”.

Laboratório de Sementes e Mudas da CATI
recebe nota A de enti dade internacional

 Seguindo padrões internacionais de análise de sementes 
desde a década de 1990, o Laboratório Central de Sementes 
e Mudas (LCSM), do Departamento de Sementes, Mudas e 
Matrizes (DSMM) da CATI, órgão da Secretaria de Agricultura 
e Abastecimento do Estado de São Paulo, pela quarta vez teve 
a sua efi ciência comprovada, recebendo a nota máxima (A), 
no teste de profi ciência organizado pela Internati onal Seed 
Testi ng Associati on (Ista), insti tuição internacional da qual o 
Laboratório é membro associado desde 1976 (tendo sido o 
primeiro do Brasil é integrar a Ista).

 O programa de profi ciência organizado pela Ista é referên-
cia mundial para a avaliação da qualidade de laboratórios de 
análise de sementes e visa garanti r os padrões na execução 
das análises dos laboratórios distribuídos por todos os países 
membros. O certi fi cado recebido atesta que a qualidade das 
análises realizadas pelo laboratório do DSMM está em confor-
midade com os padrões internacionais.

 Além de atender à demanda de análise das sementes pro-
duzidas e comercializadas pelo DSMM, o LCSM tem relevância 
nacional na fi scalização de sementes importadas, com ponto 
de ingresso pelo Estado de São Paulo, pois é o único labora-
tório credenciado para análise de amostras ofi ciais e emissão 
do laudo Boleti m de Análise de Sementes. Além disso, realiza 
curso de aprimoramento para profi ssionais da área de tecno-
logia de sementes; análise para produtores rurais que tenham 
interesse em verifi car a qualidade das sementes adquiridas 
e para empresas do setor; bem como, atua em parceria com 
insti tuições de pesquisa, visando o desenvolvimento e a con-
tí nua melhoria de métodos de análise de sementes no País.

Aconteceu
João Brunelli Júnior assume coordenadoria da CATI

 No dia 3 de outubro, o engenheiro agrônomo João 
Brunelli Júnior, que respondia pela gerência técnica do 
Projeto Microbacias II – Acesso ao Mercado, foi empossado 
coordenador da CATI, em uma transição tranquila com José 
Carlos Rossetti  , que deixa o cargo após cinco anos.  Integrante 
do quadro técnico da insti tuição desde 1977, o novo coor-
denador pretende resgatar a autoesti ma da insti tuição com 
investi mento em gestão, planejamento e capacitação para 
os funcionários da rede e promoverá ações para fortalecer o 
público-alvo da CATI: os produtores rurais paulistas. 

 Já a gerência técnica do Projeto Microbacias II, antes exer-
cida por João Brunelli Júnior, passa a ser desempenhada pelo 
engenheiro agrônomo da CATI, Vivaldo Alberto Viganó, que 
ingressou na insti tuição em 1992 e atuava há 10 anos na CATI 
Regional Limeira. Para Vivaldo, o momento é de empenho 
nesta fase fi nal do Microbacias II.

XIII Semana de Agricultura Orgânica de
Campinas é realizada em outubro

 De 17 a 23 de outubro foi realizada, em Campinas, a dé-
cima terceira edição da Semana de Agricultura Orgânica. O 
evento ofereceu palestras, minicursos, ofi cinas, debate sobre 
políti cas públicas, feiras de venda direta, entre outras ati vida-
des, sob o tema central “Em Defesa da Autonomia Alimentar 
e da Produção Sustentável”, atraindo um público de mais de 
500 pessoas.

 O objeti vo da Semana foi o de discuti r e dar visibilidade 
às experiências e demandas da agricultura orgânica na região 
de Campinas, no que se refere à produção, à comercialização, 
ao consumo e às políti cas públicas. Os debates focaram as es-
tratégias para ampliar o diálogo entre produtores, mercado e 
consumidores, visando traçar diretrizes para a ampliação da 
produção e do acesso ao produto orgânico na região.

CATI recebe consultores do Banco Mundial em missão de 
visita e avaliação de projetos do Microbacias II

 De 19 a 27 de outubro, consultores de diversas áreas do 
Banco Mundial esti veram em visitas à CATI, às Secretarias de 




