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Plano Mais Leite, Mais Renda,
ação multissetorial da
Secretaria da Agricultura
e Abastecimento e parceiros,
pretende integrar a cadeia
láctea do Estado e incentivar
o aumento da qualidade
e da produtividade
no prazo de dez anos
O evento da SAA e da Federação
dos Trabalhadores na Agricultura
Familiar do Estado (Fetaesp) será
realizado no Salão dos Vicentinos,
Rua Ipiranga, 2.674, no Jardim
Jussara, município de Dracena. A
programação inclui a apresentação
de algumas ações da rede de assistência ao produtor rural da secretaria,
entre eles o Programa de Sanidade
em Agricultura Familiar (Prosaf), do
Instituto Biológico (IB), e também
os atendimentos e financiamentos
do Projeto Microbacias II – Acesso
ao Mercado, da Coordenadoria de
Assistência Técnica Integral (Cati).

Netto e Fontes, dois dos autores do Plano

teira paulista. Iniciada em março do ano
passado, essa avaliação incluiu visitas a
propriedades rurais para ouvir os produtores e encontros para aproximá-los dessa
atividade econômica sustentável, típica da
agricultura familiar e presente em todas as
regiões paulistas.
“Identificamos potencial de crescimento para os próximos anos. São Paulo é um
grande comprador de leite e uma das propostas centrais do grupo gestor da ação é
estimular o protagonismo dos integrantes
da cadeia leiteira”, destacam.
O rebanho paulista tem 5,5 milhões de
cabeças e produz 1,77 bilhão de litros por ano.
A meta é crescer 3,5% ao ano e chegar aos 2
bilhões de litros anuais em 2027. “Pretendemos saltar de 1.380 litros de leite produzidos
por uma vaca a cada ano (dado apurado em
2014 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística – IBGE) para 2 mil litros anuais
nos próximos dez anos”, analisam.
Estratégia – A íntegra do Plano Mais
Leite, Mais Renda está disponível no site

DIVULGAÇÃO/CATI REGIONAL DE DRACENA

Panorâmica – De acordo com
o agrônomo da assessoria técnica da
SAA, José Luiz Fontes, e o veterinário da Comissão de Bovinocultura da
Cati, Carlos Pagani Netto, dois dos
autores do Plano Mais Leite, Mais
Renda, o lançamento consolida um
diagnóstico global da pecuária lei-

Financiamento – Hoje, Rodrigo Cavallo tem 21 vacas; a produção diária de leite é, atualmente, de 260 litros, em média
GENIVALDO CARVALHO

C

omo parte das homenagens ao Dia
do Agricultor, celebrado hoje, 28, a
Secretaria de Estado da Agricultura
e Abastecimento (SAA) e um grupo
de parceiros (ver serviço) lançam o
Plano Mais Leite, Mais Renda. Dedicada a integrar toda a cadeia produtiva do leite paulista e a aumentar
sua produtividade e qualidade, a iniciativa multissetorial será apresentada a partir das 8 horas, no 2º
Encontro Regional de Agricultores.

RODRIGO CAVALLO

Pecuária leiteira paulista é
destaque no Dia do Agricultor

Rodrigo Cavallo – Com o plano, pretende produzir queijos e investir em silagens

Penteado, do Feap/Banagro

da SAA e também em uma comunidade do
Facebook (ver serviço). Sua principal estratégia é ampliar o acesso dos produtores à rede
da assistência técnica oferecida pela pasta.
Nesse sentido, destaca o agrônomo e secretário-executivo do Fundo de Expansão do
Agronegócio Paulista/Banco do Agronegócio
Familiar (Feap/Banagro), Fernando Penteado, uma das ações foi ampliar a relação de
bens e serviços contemplados nos financiamentos (ver serviço).
“A proposta é agregar maior valor
aos alimentos e derivados da bovinocultura leiteira do Estado. Das 29 opções
atuais de crédito do Feap/Banagro, duas
são exclusivas para o setor: Pecuária de
Leite e Qualidade do Leite. Ambas financiam até R$ 200 mil, têm prazo de cinco
anos para pagamento e carência de até
um ano. Agora, as possibilidades aumentaram”, informa.
Segundo Penteado, o produtor poderá
financiar projetos de irrigação, pastagem,
silagem, cercamento, produção de queijo
e manteiga, recuperação de áreas degradadas, tratamento de resíduos, melhorias
em instalações, meios para proporcionar
conforto e bem-estar animal, entre outros.
Retomada – O produtor Rodrigo Cavallo, de 41 anos, de Dracena, se diz muito
esperançoso com o lançamento do Plano
Mais Leite, Mais Renda. Em outubro de
2015, ele teve aprovado pedido de financiamento de R$ 150 mil pelo Feap, no âmbito do Projeto Integra SP. Os recursos foram
investidos para recuperar áreas degradadas,
formar pastagens, construir sala de ordenha
e comprar 18 vacas e equipamentos de conservação do leite. Na época, revela, seu desejo
era retomar a tradição familiar, de produtor
rural, e abandonar a vida de caminhoneiro,
depois de dirigir por 17 anos.

“Minha vocação sempre foi trabalhar no campo. Para realizar esse sonho,
tive total apoio e orientação da Casa da
Agricultura, da Cati, de Dracena, e de todos
os profissionais da SAA”, afirma. Em janeiro do ano passado, Rodrigo Cavallo iniciou a produção na propriedade do pai, a
Chácara São Pedro. Ele, a esposa e os três
filhos, de 4, 7 e 9 anos, residem no local,
uma área de 12 hectares. A dívida com o
Feap vai começar a ser quitada somente em
outubro do ano que vem.
“O negócio está indo muito bem e consigo ter renda”, informa. Hoje ele tem 21
vacas e produz, em média, 260 litros de
leite por dia. A produção é vendida para um
laticínio de Monte Castelo, cidade vizinha.
“Agora, com essas novas possibilidades de
financiamento, pretendo produzir queijos e
investir em silagens.”
Multidisciplinar – Além da Cati, o
Plano Mais Leite, Mais Renda integra no grupo gestor os seguintes órgãos da SAA: Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios
(Apta) e Coordenadoria de Defesa Agropecuária (CDA). Ligadas ao Governo paulista,
também participam instituições de outras
secretarias de Estado, como a Fundação
Instituto de Terras do Estado (Itesp), Escola
Superior de Agricultura Luiz de Queiroz
(Esalq-USP), Faculdade de Medicina Veterinária de Araçatuba da Universidade Estadual
Paulista (FMV-Unesp) e Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia de Botucatu
(FMVZ-Unesp), além de Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Embrapa
e Sebrae. A lista completa de parceiros está
disponível no site da SAA (ver serviço).
Rogério Mascia Silveira
Imprensa Oficial – Conteúdo Editorial

SERVIÇO
Plano Mais Leite, Mais Renda (SAA)
http://goo.gl/6FBvC3
Telefone (11) 5067-0063
E-mail saacomunica@sp.gov.br
Facebook
http://www.facebook.com/maisleitesp
Feap/Banagro
http://goo.gl/bQhAXb

Encontro debate doenças de notificação obrigatória em bovinos, suínos, equinos e aves
No dia 3, das 8 às 17 horas, realiza-se
o Seminário sobre Doenças de Notificação Obrigatória. O evento ocorre no
auditório da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP (FMVZ-USP)
– Avenida Professor Doutor Orlando Marques de Paiva, 87 – Cidade Universitária –

capital. A iniciativa da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, por meio da
Coordenadoria de Defesa Agropecuária
(CDA), pretende multiplicar informações
sobre sanidade animal.

Entre os temas abordados estão
Sis tema Nacional de Informação

Zoosanitária, doenças de notificação
compulsória, doenças especificas em
suínos, aves, equinos e ruminantes,
influenza, mormo e anemia infecciosa
equina (AIE) e a importância do diagnóstico de brucelose e tuberculose em
bovinos. São 250 vagas disponíveis.

Inscrições e informações pelo e-mail
seminario@cda.sp.gov.br. Programação
completa em goo.gl/YFfS7A.
Imprensa Oficial – Conteúdo Editorial
Assessoria de Imprensa da Secretaria
da Agricultura
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