
ATA da reunião do CMDRA de 01/02 de 2019

Dando  início  a  reunião,   o  presidente  André  von  Zuben  submeteu  aos
participantes o texto da ATA anterior que foi aprovada por unanimidade. Na
sequência,  sugeriu  que cada um dos  presentes  se  apresentasse,  tendo em
vista o grande número de convidados e participantes, o que foi feito. Estavam
presentes os representantes dos sindicatos rurais de Indaiatuba, Monte Mor,
Valinhos,  Limeira,  além do  sindicato  de   Campinas.  Lembrou  que  uma das
pautas  da reunião dizia  respeito  ao encontro sobre  Agricultura  Sustentável,
programado para ocorrer no próximo dia 13 de abril, no auditório da empresa
IMA –  Informática  de  Municípios  Associados  S/A.  Em seguida,  a  palavra  foi
passada  ao Sr.  Magno Alves,  responsável  pela  organização  do  evento,  que
expôs  os  vários  itens  do  programa,  discorrendo  sobre  os  currículos  dos
palestrantes  responsáveis  pelas  apresentações. O  sr.  Magno  Alves  efetuou
relato sobre sua experiência de mais de 20 anos com as técnicas da agricultura
sustentável,  afirmando  que  nos  dias  de  hoje  este  sistema  já  propicia
produtividade e rendimentos superiores ao da agricultura convencional, o que
é  favorecido  também  pelos  menores  custos  de  produção  e  pela  menor
aplicação de defensivos. Atendendo sugestão do presidente André von Zuben,
para que discorresse sobre o conceito de agricultura sustentável, o sr. Antonio
Alexandre Bizão, também responsável pelo evento,  informou que a técnica
surgiu  da  necessidade  de  remineralização  do  solo  e  de  projeto  pioneiro
desenvolvido  na  Universidade  Nacional  de  Brasília  pelo  professor  Otto
Leonardis, tendo como base estudos desenvolvidos na Alemanha, na área da
geologia, concluindo que os trabalhos estão mais ligados com a gênese do solo
e  que,  embora  não  se  trate  de  produção  orgânica,  existem  algumas
semelhanças com esse sistema, em função do uso de micro-organismos para
controle de pragas. Na base do conceito, segundo o sr. Bizão,  está a redução
de custos,  informando ainda  que o  movimento pela  agricultura  sustentável
cresceu muito nas últimas décadas, existindo atualmente uma representação
nacional  da  agricultura  sustentável,  sediada  em  Brasília,  além  de
representações  em  muitos  estados.  A  área  plantada  com  a  utilização  da
técnica também vem crescendo ao longo do tempo, sobretudo em Goiás, onde
já se contabiliza  mais de 30.000 ha cultivados. A propósito, foi citado também
exemplo de propriedade situada no município de Santa Bárbara D’Oeste, onde
a empresa Agro Rochele vem utilizando a técnica há tempos com sucesso, o
que possibilitou que a empresa dispensasse o uso de pesticidas e fungicidas.
Respondendo a indagações do presidente do Sindicato Rural de Campinas, o sr.
Magno informou que ainda não foram desenvolvidos estudos para a utilização
da técnica para a fruticultura, mas que a remineralização do solo deve permitir
menor uso de inseticidas, em função de propiciar plantas mais saudáveis e
mais resistentes. Respondendo ainda a indagação da produtora rural, Giovana
Romano Gramari , afirmou que a agricultura sustentável tem muito do conceito
da  biodinâmica,  mas  que  não  se  trata  da  mesma  técnica.  Ao  término  da
exposição,  fez  uso  da  palavra  o  sr.  Edwin  Montenegro,  também  pela
organização do evento, o qual afirmou que a agricultura em São Paulo tem
forte  vínculo  com a agroindústria,  ao  contrário  de  outros  estados,  onde  os
agricultores  são  levados  a  desenvolver  novas  técnicas,  criando  novos
conhecimentos, como é o caso da agricultura sustentável. Ele falou também
que  os  agricultores  foram  pioneiros  e  que  agora  cabe  aos  institutos  de
pesquisa apoiarem no desenvolvimento da inovação. Retomando a palavra, o



presidente André afirmou que o evento de abril terá sua divulgação ampliada
pelo  CMDRA,  ajudando  a  mobilizar  os  agricultores  da  região,  instando  os
participantes  da  reunião a  levantarem experiências  já  realizadas em outros
locais.  Na sequência, a palavra foi passada para o Sr.  Iuri  representante da
empresa Elsys, recomendada pelo Sindicato Rural de Campinas, para discorrer
sobre produto de sua fabricação, destinado a ampliar os sinais de telefonia e
internet nas áreas rurais. O palestrante explicou que estudos revelam que 66%
das áreas rurais são carentes em conectividade, proporção esta que é inversa à
observada nas áreas urbanas. O sr.  Iuri  explicou que os aparelhos celulares
funcionam bem quando localizados até 6 quilômetros de distância de uma torre
de retransmissão e com o equipamento desenvolvido pela empresa Elsys esta
distância  pode  ser  de  até  30  km.  Ele  afirmou  que  a  apresentação  do
equipamento para os membros do CMDRA e para instituições como o Sindicato
Rural objetiva a obtenção de credibilidade junto ao público alvo, os produtores
rurais, uma vez que muitas empresas já prometeram, mas não conseguiram
resolver  problemas  de  conectividade  nas  área  rurais.  Em  seguida,  com  a
palavra aberta aos conselheiros, o Sr. Francisco, presidente do SRC, relatou que
a  experiência  com  a  utilização  do  equipamento  da  Elsys  apresentou  bons
resultados na sua propriedade. Também fazendo uso da palavra, o sr. Geraldo
Magela, questionou os responsáveis pelo evento sobre agricultura sustentável,
lembrando  que  a  cobrança  de  uma  cesta  básica  como  contrapartida  para
participação poderá afugentar muitos produtores, uma vez que eventos dessa
natureza,  normalmente  promovidos  pelos  setor  público,  são  isentos  de
qualquer cobrança. E nada mais havendo a tratar, o presidente André deu por
encerrada a reunião e eu, Claudio Quercia Soares, elaborei a presente ATA.

Campinas, 01 de feverreiro de 2019


