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Com o objetivo de auxiliar o peque-
no agricultor e pecuarista a se tornar um
empresário rural, a Secretaria da Agri-
cultura desenvolve o Sistema Agroin-
dustrial Integrado (SAI). Pelo programa,
o produtor rural recebe assessoria geren-
cial, tecnológica e administrativa, desde
a compra de insumos e plantio até a
comercialização do produto. 

Quarta-feira, dia 12, o secretário de
Agricultura e Abastecimento, Duarte No-
gueira, e o diretor-técnico do Sebrae/São
Paulo, Carlos Roberto Monteiro, assina-
ram, em Votuporanga, a renovação do
convênio para o desenvolvimento do SAI
nas regiões de Votuporanga, Jales, Fer-
nandópolis, e ainda para o lançamento do
programa na região de General Salgado.
Em Jales, serão atendidos 22 municípios;
Votuporanga, 11; Fernandópolis, 12; e em
General Salgado, 14 cidades serão con-
templadas com o sistema.

Dos 8,3 mil produtores de Jales, 65%
são agricultores familiares. Em
Votuporanga estão situadas 3.894 pro-
priedades rurais, sendo 82% familiares.
Fernandópolis tem 4.105, das quais
60% são de famílias. Em General
Salgado, dos 5,1 mil produtores, 30%
também são familiares.

Quase 600 municípios - Desde 1998,
esse sistema atendeu a mais de 230 mil
produtores e empresários agrícolas, em
593 municípios. Técnicos terceirizados
pelo Sebrae e da Coordenadoria de
Assistência Técnica Integral (Cati), ligada
à Secretaria, assessoram o programa. A
meta é atingir todos os 645 municípios
do Estado.

Da Assessoria de Imprensa da

Secretaria da Agricultura

Lei do Aprendiz
contempla 
jovens de todo 
o Estado de SP

Facilitar o ingresso dos jovens no
mercado de trabalho é o objetivo da
campanha Lei do Aprendiz, desenvolvi-
da pela Fundação Abrinq e pelo Instituto
Ethos, lançada nesta quarta-feira, em
São Paulo. A finalidade é incentivar as
empresas a contratarem adolescentes
com idades entre 14 e 18 anos, confor-
me determina a legislação federal.

A Companhia Paulista de Trens
Metropolitanos (CPTM) já está contra-
tando aprendizes e as demais empresas
estatais serão orientadas a fazer o
mesmo.

Jovens com idade entre 14 e 16 anos
são proibidos de trabalhar, mas é permi-
tido que sejam contratados como apren-
dizes. De acordo com a lei, o estudante
deverá freqüentar a escola em um perío-
do do dia, dedicando o outro à aprendi-
zagem profissional. 

Da Agência Imprensa Oficial

Convênios possibilitam geração
de emprego e renda no campo

Agricultura promove programa de assistência
gerencial e administrativa a produtores rurais, em
59 municípios com investimento de R$ 1,3 milhão 

Investimentos 
em pesquisa
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No pólo do município de Votuporanga também são estudadas as cadeias de milho e trigo

A Secretaria tem 15 pólos
regionais de desenvolvimento
tecnológico, responsáveis pela
descentralização das pesqui-
sas. No de Votuporanga são
estudadas as cadeias de produ-
ção de manga, café, arroz, uva,
trigo, feijão, seringueira e
milho.

Ali foi desenvolvida pesqui-
sa do Instituto Agronômico de
Campinas (IAC) para obter o
linalol a partir do óleo de man-
jericão. Essa substância é utiliza-
da como fixador de perfumes.
Até agora, o linalol era extraído
apenas do pau-rosa, árvore
amazônica ameaçada de extin-
ção, típica dos Estados do Pará e
Amazonas, de difícil multiplica-
ção. O manjericão apresentou
melhores resultados para a
extração do linalol, com a van-
tagem de demorar apenas qua-
tro meses para se desenvolver,
permitindo várias colheitas no
mesmo ano. Já o cultivo do pau-
rosa exige três décadas.

Graças a essa pesquisa,
foram obtidos investimentos
para a instalação de estabeleci-
mento agroindustrial no muni-
cípio, com recursos da Fundação
de Amparo à Pesquisa do
Estado de São Paulo (Fapesp), e
da prefeitura.

Bate-papo on-line movimenta CICs neste mês
Neste mês os sete postos do Centro

de Integração da Cidadania (CIC) da
capital promovem Bate-Papo em Tempo
Real, com a participação de líderes de
ONGs que estudam questões ligadas ao
desarmamento no País. O primeiro
encontro foi realizado segunda-feira, dia
10, no CIC-Leste; os próximos estão
marcados para os dias 17 (CIC-Ferraz de
Vasconcelos), 18 (CIC-Sul), 24 (CIC-
Francisco Morato), 25 (CIC-Oeste) e 31
(CIC-Norte), todos na região metropoli-
tana da cidade. 

As sessões, que objetivam incenti-
var a participação dos jovens na busca
de soluções para problemas da comu-
nidade e proporcionar o exercício da
cidadania, começam às 15 horas. O
evento também é direcionado às lide-
ranças comunitárias, ONGs e ao públi-
co em geral. Já estão confirmadas as
presenças de Denis Mizni, diretor-exe-
cutivo, Mariana Montoro, gerente de
mobilização, e Beatriz Cruz, assistente
de mobilização do Instituto Sou da
Paz, ONG que atua no combate à vio-
lência.

Rogério Silveira

Da Agência Imprensa Oficial

CIC-Ferraz de Vasconcelos – Tel. (11) 4641-4675 - 17/5 - palestrante: Denis Mizni
CIC-Sul – Tel. (11) 5514-0182 - 18/5 - palestrante: Mariana Montoro
CIC-Francisco Morato – Tel. (11) 4489-3133 - 24/5 - palestrante: Denis Mizni
CIC-Oeste – Tel. (11) 3942-5898 – 25/5 – palestrante: Mariana Montoro
CIC-Norte – Tel. (11) 6246-5384 - 31/5 - palestrante: Denis Mizni

Debate sobre desarmamento no País busca atrair jovens para a solução do grave problema
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