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Pecuária de corte
Nesta segunda, dia 5, a partir das 21h, ocorre o 3.º Leilão de Matrizes
Fazendas Sant’Anna. Com transmissão online pela MF Rural (www.
mfrural.com.br), estarão à disposição do mercado 50 vacas com
idade entre 28 e 33 meses, todas avaliadas geneticamente e prenhes
no início da estação de monta 2016/2017. “Esse ponto é muito
importante porque mostra que foram as mais férteis do plantel”,
destaca a organização. Informações: www.fazendasantanna.com.br.

Evento incentiva compras de produtores
Nesta segunda-feira, seminário em Bauru discutirá o fornecimento de alimentos da agricultura familiar para a merenda escolar nos municípios

N

esta segunda, ocorre, em
Bauru, o Seminário Regional de Compras Públicas “Comprar da Agricultura Familiar é Legal”. O evento,
que tem apoio da Prefeitura de
Bauru, por meio da Secretaria
Municipal de Agricultura e
Abastecimento (Sagra), será
realizado no Anfiteatro Adriana Josefa Ferreira Chaves, no
Câmpus da Unesp, e irá discutir o fornecimento de alimentos para a merenda escolar pelos produtores rurais.
“O evento faz parte de uma
série de sete seminários que estamos organizando em cidades
estratégicas do Interior do Estado para discutir o PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar) e a Lei 11.974,
que determina as regras para as
compras de alimentos dos pequenos produtores. Já fizemos
uma atividade em Araraquara
e foi muito produtiva. Esperamos ter o mesmo retorno em
Bauru”, diz a deputada Márcia Lia (PT), organizadora do
evento juntamente com a Fren-

te Parlamentar pela Reforma
Agrária, Agricultura Familiar e
Segurança Alimentar.
“A Lei do PNAE determina que as prefeituras comprem
da agricultura familiar, pelo
menos, 30% dos alimentos da
merenda e os recursos são repassados pelo governo federal.
O processo não tem licitação e
incentiva não só a aquisição de
produtos da agricultura familiar, como também a melhoria
da qualidade da alimentação
de crianças e jovens estudantes. No entanto, as prefeituras
não estão cumprindo a lei, por
vários fatores”, explica Márcia.

sim, nunca será possível adequar as compras com a produção”, observa a deputada.
Na mesa de autoridades,
estarão representantes do Instituto de Terras do Estado de São
Paulo (Itesp), da Federação da
Agricultura Familiar, da Cooperativa de Comercialização
da Agricultura Familiar e da
Administração Municipal.
Dentre os convidados, estão pequenos produtores rurais, produtores assentados,
vereadores, prefeitos, secretários e coordenadores de agricultura da região, além de outros envolvidos na atividade
de compra de alimentos.

CARDÁPIO
O seminário ainda abordará a elaboração do cardápio da
merenda associada à produção
local para facilitar a compra da
agricultura familiar. “É preciso
que as nutricionistas e responsáveis pela elaboração dos cardápios da merenda conheçam
a produção local. Não adianta
colocar batata no cardápio se a
região produz mandioca. As-
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JOVEM NO CAMPO - O projeto Jovem no Campo foi apresentado na última semana
aos alunos do 1.º ano do Ensino Médio da Escola Estadual Major Fraga, em Tibiriçá. O
projeto é realizado pelos docentes da escola, em parceria com a Secretaria Municipal
de Agricultura e Abastecimento (Sagra). O objetivo principal é formar multiplicadores
e dar condições para que os jovens permaneçam na zona rural, disseminando
conhecimento técnico, uma vez que os alunos já possuem algum tipo de experiência,
porém, empírica. “A direção da escola fez um levantamento onde foi apontado que a
maioria dos alunos é residente na zona rural. Iremos ministrar um curso de 60 horas
abordando desde o surgimento do solo até colheita, passando por todas as etapas,
como tipos e correção de solo, semeaduras, plantios, tratos culturais, controles de
pragas e doenças e colheita”, explica o diretor de Divisão de Planejamento de Projetos
da Sagra, Mário Augusto Camargo. O projeto faz parte de um programa amplo, que
pretende reestruturar o Centro de Difusão de Tecnologia, no Centro Rural de Tibiriçá.

SERVIÇO
O 2.º Seminário Regional
de Compras Públicas “Comprar da Agricultura Familiar é
Legal” será no dia 5 de junho,
das 10h às 15h, no Auditório Adriana Josefa Ferreira
Chaves - Central de Salas de
Aula – Unesp Bauru (avenida
Engenheiro Luiz Edmundo
Carrijo Coube, 14-01, Vargem

Instituto de Pesquisas Meteorológicas (IPMET)
Unesp Bauru
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BRASIL
NORDESTE
Nublado a parcialmente nublado com chuva no
centro e oeste do Maranhão, no Rio Grande do
Norte, leste da Paraíba, Pernambuco, Alagoas,
Sergipe, leste e sul da Bahia. Pode chover no
Piauí, Ceará e no restante da Paraíba.
SUDESTE

NORTE
Pancadas de chuva
e trovoadas isoladas
no norte e centro do
Amazonas, Amapá e
Roraima. Parcialmente
nublado a nublado com
chuva isolada no Pará e
norte do Tocantins.

Parcialmente nublado com chuva isolada no
Espírito Santo, Rio de Janeiro e leste de São
Paulo. Pode chover no norte, centro e leste de
Minas Gerais. Ocorrência de nevoeiro em São
Paulo (exceto leste) e no sul de Minas Gerais.

CENTRO-OESTE
Parcialmente nublado a nublado com chuva
isolada no norte do Mato Grosso. Pode chover no
Distrito Federal, oeste, centro e leste de Goiás.
Possibilidade de geada no sul do Mato Grosso do
Sul. Demais áreas parcialmente nublado.

SUL
Parcialmente nublado em toda a região.

Os radares meteorológicos do IPMet/Unesp, localizados em Bauru
e Presidente Prudente, não detectam chuvas no Estado de São Paulo.

