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SEÇÃO II

O programa, desenvolvido na
região de Franca desde 1999, resultou
na formação de dez associações e três
cooperativas. Além disso, assessora
mais de 20 mil produtores e empresá-
rios rurais. São direcionados às cadeias
de produção do leite, fruticultura, api-
cultura, horticultura e cachaça. O
módulo de Barretos realizou mais de 5
mil serviços entre 2003 e 2004. Entre os
projetos desenvolvidos na região,
encontra-se o Verde Vivo, cuja idéia
principal é capacitar pequenos produ-
tores rurais no plantio de alimentos
sem agrotóxicos, com a utilização de

manejo orgânico e métodos alternati-
vos aos convencionais. 

Os 58 participantes criaram a
Associação dos Produtores Orgânicos
do Norte Paulista e da Cooperg, que
comercializam, por mês, mais de 26 mil
maços de verduras e legumes para mer-
cados municipais e supermercados da
região. O secretário da Agricultura,
Duarte Nogueira, elogia o trabalho do
SAI: "O Sebrae é nosso parceiro nesse
trabalho de orientação, principalmente
ao agricultor familiar, oferecendo um
conjunto de informações importantes
para o seu crescimento".

Agrishow apresenta produtos modernos
e serviços para o trabalhador do campo
Ribeirão Preto é sede do
maior evento do gênero
na América Latina e
espera reunir 150 mil
visitantes entre os dias 16
e 21 deste mês

A12ª edição da Feira Internacional
de Tecnologia Agrícola em Ação
(Agrishow) espera receber 150

mil visitantes em Ribeirão Preto entre os
dias 16 e 21, entre os quais 3 mil estran-
geiros. O evento é o maior do gênero na
América Latina e oferece os mais
modernos produtos e serviços para o
produtor rural, em especial aos de
pequeno porte. Em 2004, movimentou
R$ 1,25 bilhão e teve público recorde de
154 mil visitantes. Neste ano, a cessão
de área pública para a realização da
Agrishow é exemplo de Parceria Público
Privada (PPP). O terreno no município foi
cedido em comodato por cinco anos à
Associação Brasileira da Indústria de
Máquinas e Equipamentos (Abimaq) e

ao Sindicato Nacional da Indústria de
Máquinas. Em contrapartida, os parcei-
ros investirão em auditório, sanitários,
rede de informática e asfaltamento. 

Patrimônio estadual – Segundo Fran-

cisco Matturro, presidente da Câmara
Setorial de Máquinas e Implementos
Agrícolas (CSMIA) da Abimaq e um dos
organizadores da Agrishow, a liberação
da área para o investimento privado
define regras para a feira que sempre

esteve ameaçada de mudar de lugar por
falta de infra-estrutura. "Serão construí-
dos cinco banheiros de alvenaria e dei-
xaremos pronta a base para o asfalta-
mento das ruas, obra prevista para
2006", informou Maturro.

Nos cinco anos de contrato, have-
rá investimentos de R$ 1,8 milhão. No
segundo ano, será edificado auditório
para cem pessoas; no terceiro, labora-
tório para grãos; e no quarto ano,
laboratório de sanidade animal. Du-
rante a vigência do acordo, o parceiro
erguerá alambrados e será responsá-
vel pela vigilância no local. Trans-
corrido o prazo acertado, as obras
passarão a ser patrimônio do Estado.
Neste período, a Secretaria da
Agricultura investirá R$ 60 mil anuais,
referentes às despesas com funcioná-
rios e transporte. A área cedida tem
178 hectares e integra os 821 hectares
do Pólo Regional da Secretaria. Outros
300 serão utilizados pelo Centro Apta
Cana, inaugurado em março.

Rogério Silveira

Da Agência Imprensa Oficial

SAI quer transformar pequeno agricultor em empresário rural
As regiões de Franca e Barretos têm à

disposição R$ 1 milhão para incrementar o
desenvolvimento do Sistema Agroin-
dustrial Integrado (SAI), programa que
objetiva transformar o pequeno agricultor
e pecuarista em empresários rurais. Com
isso, pretende-se a melhoria das condições
de vida no campo,
aumento da renda fami-
liar e geração de empre-
gos. O montante é
resultado da renovação
de convênios firmados
entre a Secretaria da
Agricultura e Abasteci-
mento e o Serviço
Brasileiro de Apoio às
Micro e Pequenas Em-
presas de São Paulo
(Sebrae-SP).

Para transformar-se
em empresário rural, o
pequeno produtor re-
cebe assessoria geren-
cial, tecnológica e
administrativa em to-

dos os elos da cadeia produtiva, ou seja,
desde a compra de insumos e o plantio
até a comercialização do produto. A
assessoria é feita por técnicos terceiriza-
dos pelo Sebrae e da Coordenadoria de
Assistência Técnica Integral (Cati), da
Secretaria de Agricultura. O SAI atua em

De leite a cachaça

550 municípios do Estado. Destaca-se
em segmentos de agricultura e horticul-
tura convencional e orgânica, bovino-
cultura leiteira, apicultura, fruticultura,
floricultura, cachaça, fungicultura, man-
diocultura, suinocultura e psicultura. Em
Franca, atende 23 municípios, e o valor

destinado para o convênio é de R$
548,9 mil. Na região de Barretos, o SAI
abrange 19 cidades, onde serão aplica-
dos R$ 435 mil.

Da Assessoria de Imprensa da Secretaria

da Agricultura e Abastecimento

No ano passado, a Agrishow recebeu 154 mil visitantes e movimentou R$ 1,2 bilhão

Com apoio do SAI, produtores rurais ampliam negócios
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