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NOSSA PROGRAMAÇÃO

Cidadania plena também no campo
Os olhares dos governantes e sociedade costumam ir até o fim do asfalto. A área 
rural precisa ser notada no Estado

Gustavo Diniz Junqueira - Secretário de Agricultura e Desenvolvimento do Estado de 
São Paulo

Mesmo em São Paulo, o Estado mais rico da Federação, há pelo menos 350 mil pro-
priedades rurais sem endereço e 200 mil quilômetros de estradas rurais não mapea-
dos. Consequentemente, fica bastante limitado o acesso da população rural a uma 
infraestrutura básica de eletricidade, conectividade e saneamento – entre outros servi-
ços essenciais, como disponibilidade de viaturas policiais e ambulâncias.

Com 96% da população paulista nas cidades, os olhares dos governantes e da própria 
sociedade costumam ir até o fim do asfalto. Apesar disso, é imperioso lembrarmos 
que os 4%, que muitas vezes não têm acesso às mesmas políticas públicas que 
chegam aos outros 96%, são os responsáveis pela produção de alimentos e boa parte 
do desenvolvimento socioeconômico nas cidades do interior.

Depois de seis meses de gestão, essa é a nossa leitura: a área rural precisa ser notada 
e conhecida pela sociedade. Existe em São Paulo uma realidade que clama por trans-
formação e modernização. Precisamos parar de atuar como simples executores de 
projetos, tapando buracos e reagindo aos problemas. É chegada a hora de fazer dife-
rente.

Esta foi a visão do governador João Doria e da Secretaria de Agricultura ao criar, no 
início deste mês, o Programa Cidadania no Campo 2030, uma iniciativa para promover 
o desenvolvimento do Estado por meio do agronegócio. Trata-se da consolidação de
um planejamento estratégico que garante a todo o território rural paulista uma visão
macro e duradoura para levar os serviços e as estruturas das cidades para toda a área
rural, sem a interferência de modismos e posicionamentos políticos.

A partir de agora, para que mais ações e projetos estejam voltados para o meio rural e 
para que exista convergência entre os diversos órgãos estaduais, passa a existir uma 
estrutura para alinhamento dos órgãos do Estado, através de um Comitê Gestor, lide-
rado pela Secretaria de Agricultura. A intenção é criar instrumentos para viabilizar a 
implementação e a execução do plano de governo para o campo, contemplando segu-
rança, mobilidade, conectividade, preservação ambiental, saneamento, entre outras 
diretrizes. Para isso, é essencial também a integração com o setor privado, construin-
do parcerias para fazer de São Paulo um exemplo para o Brasil.

Um exemplo de ação prática é o “Rotas Rurais”, que mapeará, por meio de um softwa-
re, as estradas rurais que não aparecem em sistemas de navegação online. É a viabili-
zação de acesso a serviços públicos básicos e fundamentais, como segurança.

Em 1891, quando foi criada, a Secretaria de Agricultura, Comércio e Obras Públicas 
tinha como função implementar uma política desenvolvimentista no Estado de forma 
ampla, incluindo serviços, obras e saneamento. No decorrer dos anos houve várias 
cisões e muito se perdeu de uma visão holística do campo. Portanto, o Programa Cida-
dania no Campo 2030 é, antes de tudo, um resgate da origem da secretaria.

O projeto reflete a importância de uma gestão eficiente e pragmática. Pela primeira 
vez, as ações, os projetos e os recursos para desenvolvimento do ambiente rural esta-
rão alinhados e formalizados em uma única estratégia de governo, impactando todo o 
ecossistema agro e, principalmente, a vida das pessoas envolvidas. O programa servirá 
de parâmetro para todas as ações e projetos – tanto os já existentes, que deverão ser 
revistos e adequados ao programa, quanto os novos, de forma a gerar empregos, 
melhorar a vida da população do campo e garantir uma cidadania plena.

São Paulo tem competência para abrigar um dos principais e mais competitivos ecos-
sistemas agro do mundo. Foi preciso pensar diferente e inovar, de forma a transcen-
der a política para vislumbrar a possibilidade de geração de um valor histórico, uma 
revolução. É um choque de gestão proposto pelo governador João Doria. Transforma-
mos a necessidade de igualar a vida dos cidadãos do campo aos da cidade em uma 
decisão de governo focada na solução de problemas. A cidadania no campo, enfim, 
vira uma realidade.

         Fonte: O Estado de São Paulo
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RECANTO DAS CATARATAS, THERMAS RESORT  & CONVENTION

11.09.2019 e 12.09.2019 | PORK EVENT
FOZ DO IGUAÇU, PR
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ACONTECE

A Associação Brasileira dos Criadores de Suínos (ABCS) tem o 
prazer de convida-lo para participar do XVIII Seminário Nacional 
de Desenvolvimento da Suinocultura (SNDS), que acontecerá 
nos dias 01 e 02 de agosto, no Sheraton Grand Rio Hotel & 
Resort, no Rio de Janeiro/RJ.

Considerado um dos encontros mais estratégicos da cadeia de 
suínos, o SNDS é um evento itinerante que a cada dois anos 
reúne líderes, especialistas e profissionais de diversos setores 
da cadeia produtiva para debater as mais recentes tendências 

mundiais e nacionais, na busca de prever os desafios futuros, desenvolvendo estraté-
gias para superá-los e encontrar oportunidades em um mercado cada vez mais dinâmi-
co e competitivo. 

São três tipos de pacote (individual, casal e duplo) disponíveis que incluem os seguin-
tes itens:

• Inscrição com programação completa do seminário;

• 1 diária (1 para 2 de agosto) no Sheraton Grand Rio Hotel & Resort;

• Transfer do aeroporto para hotel e vice-versa;

• Alimentação exclusiva no hotel durante os dias do evento;

Maiores informações como a programação completa, os palestrantes e a inscrição 
junto com os valores estão disponíveis em www.snds.com.br

Qualquer dúvida, a equipe da ABCS está à disposição para atendê-lo.

SHERATON GRAN RIO HOTEL & RESORT

Marcelo Lopes, Presidente da ABCS, faz convite para o XVIII SNDS

01.08.2019 E 02.08.2019| XVIII SNDS
RIO DE JANEIRO, RJ

MAIS INFORMAÇÕES

IV Encontro ABRAVES –SP define tema status 
sanitário: ferramentas para manutenção do 
nosso maior patrimônio
O IV Encontro Técnico da Abraves –SP, que vai acontecer no próximo dia 10 de 
setembro, anunciou “Status Sanitário: Ferramentas para manutenção do nosso maior 
patrimônio” como tema da edição deste ano. O programa técnico do evento será 
dividido entre os painéis Situacional e Mitigação de Riscos, onde especialistas de 
renome internacional vão debater o atual cenário de biossegurança da suinocultura 
brasileira, medidas de controle e prevenção de disseminação de patógenos em pro-
priedades rurais, além de destacar as mais recentes ferramentas para manter eleva-
do o status sanitário privilegiado da suinocultura brasileira.

O atual quadro de doenças emergentes e reemergentes em rebanhos de todo o 
mundo levou a um aumento exponencial das discussões sobre o tema biosseguran-
ça do nosso plantel, por isso a Abraves – Regional São Paulo (Associação Brasileira de 
Veterinários Especialistas em Suínos) vai realizar um dia inteirinho para debater 
forças e fragilidades da nossa biossegurança, traçando assim um panorama do 
nosso quadro e destacando as ferramentas mais eficientes na mitigação de riscos, 
defendeu a médica veterinária e presidente da Abraves – Regional SP, Izabel Muniz. 
“Em meio a tantas discussões, observamos que muitos profissionais da área ainda 
têm muitas dúvidas, assim decidimos trazer especialistas do Brasil e do exterior para 
uma rodada de discussões”, afirmou.

O IV Encontro Técnico da Abraves –SP vai ser realizado no auditório do Instituto de 
Zootecnia (IZ), de Nova Odessa, no interior de São Paulo. Outras informações sobre o 
IV Encontro Técnico Regional Abraves SP estão disponíveis no site http://abravessp.-
com.br, ou podem ser obtidas pelo e-mail abraves.sp@hotmail.com.

Apoio
O IV Encontro Técnico da Abraves –SP já tem o patrocínio confirmado de algumas das 
mais importantes empresas da suinocultura mundial, como APC, Bayer, MCassab, 
MSD Saúde Animal, Polinutri, Trouw Nutrition e Yes.

O encontro também tem o apoio institucional da APCS (Associação Paulista de Cria-
dores de Suínos) e parceria de divulgação com algumas das principais mídias do 
agronegócio brasileiro, como o portal Suino.com, a revista AgroRevenda e o jornal O 
Presente Rural.

Serviço:
IV Encontro Técnico Regional Abraves SP
Data: 10 de setembro de 2019
Horário: das 7h30 às 17h30
Local: Auditório do Instituto de Zootecnia (IZ/Apta) – Nova Odessa, SP
Endereço: Rua Heitor Penteado, 56, Centro, Nova Odessa, SP
Informações: http://abravessp.com.br
E-mail: abraves.sp@hotmail.com

Foto: Izabel Muniz, presidente da Abraves – Regional SP
Fonte: Assessoria de Imprensa/Márcia Midori

AUDITÓRIO DO INSTITUTO DE ZOOTECNIA (IZ/APTA)

10.09.2019| IV ENCONTRO ABRAVES
NOVA ODESSA, SP

MEIO AMBIENTE

Porcos geram energia para cidade paranaense
Desde a última quarta-feira (26), 72 prédios da prefeitura municipal de Entre Rios do 
Oeste, no Oeste do Paraná, são abastecidos com energia elétrica gerada pelos dejetos 
de 40 mil suínos de criadores da região. A iniciativa partiu de uma parceria do poder 
público com o Parque Tecnológico Itaipu (PTI) e o Centro Internacional de Energias 
Renováveis (CIBiogás), que viram uma oportunidade para diminuir a poluição ambien-
tal na região. Apesar de pequena, Entre Rios do Oeste conta com uma criação de mais 
de 150 mil suínos.

Com o projeto de geração de energia, cerca de 215 toneladas por dia de dejetos de 18 
propriedades rurais passaram a ser tratados, servindo de matéria-prima para a para a 
produção do biogás, usado na geração elétrica. O esquema é razoavelmente simples: 
os dejetos são recolhidos e acondicionados em biodigestores. Lá dentro ocorre a 
decomposição desse material por bactérias, gerando o biometano. O gás é transporta-
do por gasodutos até o local da geração de energia. A queima do material, aciona um 
gerador que produz eletricidade.

Economia e solução ambiental
A iniciativa não é nova, uma vez que produtores rurais já fazem o uso de dejetos para 
a produção de energia, utilizada para consumo próprio. A diferença para o projeto 
paranaense é que a energia produzida é “vendida” para a prefeitura, gerando recursos 
para os produtores. Segundo o presidente do CIBiogás, Rodrigo Régis Galvão, a Mini-
central Termoelétrica (MCT) de Entre Rios do Oeste movida a biogás vai resultar em 
economia para a população, além de resolver o problema ambiental que os dejetos 
geram.

“A gente está em uma região em que o agronegócio se desenvolveu com muita veloci-
dade e a demanda por energia cresceu muito rápido. Com esse projeto a gente está 
fazendo o tratamento de 215 toneladas de dejetos de animais por dia, esse resíduo 
acaba poluindo o solo, os lençóis freáticos e inclusive os rios que acabam desembo-
cando no reservatório de Itaipu. Com isso, o projeto busca transformar um problema 
ambiental em um ativo econômico”, disse Galvão à Agência Brasil.

Com 480 kW de potência instalada, a energia produzida na usina é vendida para a 
Companhia Paranaense de Energia (Copel), financiadora da iniciativa e que desconta o 
total produzido do valor das contas de luz do município. Já à prefeitura cabe o paga-
mento a cada produtor pela energia gerada. A estimativa é que os produtores envolvi-
dos recebam de R$ 900 a R$ 5 mil, a depender da quantidade de biogás produzida 
por cada um.

O procedimento utilizado é o da micro e minigeração distribuída, regulamentado pela 
Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Por esse modelo, o consumidor pode 
produzir a própria energia, a exemplo do uso de painéis solares e do uso de biogás, e 
depois injetar na rede de distribuição. Essa energia pode ser utilizada para abater até 
a totalidade da conta de luz de uma ou mais unidades do mesmo titular.

A diferença é que no modelo de Entre Rios do Oeste, a prefeitura remunera os produ-
tores pela produção do biogás. Medidores nas propriedades mostram a quantidade 
de biogás de cada ao longo do mês. Ao mesmo tempo, um medidor especial, mostra a 
quantidade de energia produzida pela usina e injetada na rede. Uma conta simples 
mostra quanto cada metro cúbico de biogás gera em termos de energia elétrica, o que 
possibilita cada produtor saber quanto vai receber por sua produção.

“Cada produtor produz o seu biogás e vende o seu biogás. Todo esse gás é coletado 
por uma rede de gasodutos que passa para a minicentral e lá se produz energia elétri-
ca. A energia gerada vai abater cerca de R$ 80 a 100 mil reais por mês das contas do 
município”, estima Galvão. “Quanto mais o produtor produzir biogás é melhor ainda 
para a prefeitura porque gera crédito [junto à distribuidora de energia] e se ela [a 
Prefeitura] não usar, pode deixar o crédito para o mês seguinte”, acrescentou.

Pré-sal caipira
A iniciativa, de produzir energia elétrica a partir de biogás gerado por dejetos de 
suínos, começou em 2016. No total, foram investidos R$ 17 milhões na construção de 
22 km de gasodutos e da usina. Os custos com a instalação dos biodigestores foram 
arcados pelos produtores rurais.

Além de dejetos de suínos, também é possível produzir biogás com dejetos de outros 
animais e com matéria-prima vegetal, como a cana de açúcar. Galvão aponta que a 
região Oeste do estado tem grande potencial para produzir energia a partir desse tipo 
de matéria prima, uma vez que o Paraná é um dos estados brasileiros com as maiores 
criações de suínos e também de aves. A previsão é que o projeto seja instalado em 
outras cidades do estado.

“Especialmente agora que o governo federal está discutindo a flexibilidade do gás no 
Brasil, a gente mostra que tem um grande potencial de gás. O país ainda não tem rede 
coletora, infraestrutura para levar o gás produzido no litoral para o interior. Mas a 
gente tem um grande potencial de gás a partir de outras fontes, então o Brasil tem 
que usar esse potencial que tem”, disse Galvão. “Se já existe o pré-sal, a gente chama 
esse nosso potencial de pré-sal caipira”, acrescentou.

     Fonte: Agência Brasil
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