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CRISTIANO MACHADO

Oeste Agropecuário Cristiano Machado é jornalista, editor 
do www.norteagropecuario.com.br e 

apresentador do programa de rádio “Agro 
& Negócios”, na 101 FM de Presidente 

Prudente (SP). Contatos: crmachados@
gmail.com e (18) 98106-6954.
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Tereza Cristina (foto), ministra da Agricultura, em recente evento 
sobre finanças verdes, promovido pela Iniciativa Financeira do Programa das 

Nações Unidas para o Meio Ambiente e Rede Brasil pelo Pacto Global.

Nossos produtores há muito tempo já 
compreenderam que a preservação e 

a produção são indissociáveis, e que a 
sustentabilidade já é lucrativa. Isso cria 
um ponto fundamental para que a gente 
cresça mais na pecuária sustentável”.  

Segunda colocada na 
primeira edição do projeto, 
em 2019, Rancharia se 
prepara para aderir ao 
novo ciclo. “É o sexto maior 
município em extensão 
territorial do Estado, 
precisamos dar uma grande 
atenção a essa área. Vamos 
aderir novamente ao projeto 
não só pelo valor, mas pelo 
incentivo que cria dentro do 
município com relação aos 
produtores rurais”, avalia o 
prefeito Marcos Slobodticov. 
No ciclo 2020, a cidade ficou 
na 115ª posição, com 23,00 
pontos e direito a R$ 40 mil.

No 1º Ciclo, no qual 258 
municípios participaram, 
31 foram certificados e 10 
contemplados com repasse 
de recursos. Os montantes 
disponibilizados foram 
de R$ 500 mil para o 1ª 
colocado (Rio Claro), R$ 
250 mil para o 2º colocado 
(Rancharia), R$ 125 mil para 
o 3º colocado (Itanhaém) 
e R$ 62.500 do 4º ao 10º 
colocados, totalizando R$ 
1,2 milhão em repasses.  
Saiba mais sobre o tema no 
www.norteagropecuario.
com.br (Com informações da 
Agricultura SP) 

Dos 400 municípios participantes, 
somente 24 em todo Estado

 receberam certificado 

(foto: AgriculturaSP/Divulgação)

Prefeitos, adotem ações sustentáveis 
no campo! Iniciativas renderam R$ 13,6 milhões 

a 316 cidades de SP em 2020

Além de incenti-
var a produção, 
melhorar a vida 
das mulheres e 

homens do campo e fazer 
algo pelo bem do meio 
ambiente, ações sus-
tentáveis na zona rural 
também rendem prêmios 
a Prefeituras paulistas. 
Vocês, prefeitos e secre-
tários de Agricultura e de 
Desenvolvimento Econô-
micos, fi quem atentos. 
Estão abertos os prazos 
para participar do ciclo 
2020/2021 do “Cidadania 
no Campo - Município 
Agro”, da Secretaria de 
Agricultura e Abasteci-
mento do Estado de São 
Paulo.  O ciclo 2020 do 
programa rendeu a 316 
dos 400 municípios ins-
critos R$ 13,6 milhões 
para executar ações de 
desenvolvimento rural 
sustentável. Os primeiros 
colocados foram Sud Me-
nucci (R$ 300 mil), Al-
vinlândia (R$ 250 mil) e 
São Bento do Sapucaí (R$ 
200 mil). 

RANCHARIA 

Ao apresentarem índices superiores a 50 pontos, os 
municípios de Narandiba e Tupi Paulista foram os únicos 
da região de Presidente Prudente que garantiram, além da 
premiação em dinheiro, a certificação no projeto “Cidadania 
no Campo – Município Agro”.  Dos 400 municípios 
participantes, somente 24 em todo Estado receberam este 
certificado. Na 19ª colocação estadual, Narandiba foi a 
cidade da região melhor classificada. Ela obteve 57 pontos 
e R$ 100 mil. Tupi Paulista, com 54,50 pontos, ficou na 23ª 
posição geral do ranking e também R$ 100 mil. 

Melhores da região, Narandiba 
e Tupi Paulista com R$ 200 mil 

A Prefeitura de Tupi Paulista se destacou por 
seu desempenho nas diretivas “Infraestrutura Rural“ e

 “Biodiversidade” e apresentou respectivamente desempenho de 
80 % e 85% na pontuação máxima destas diretivas. Tem como destaque 
a parceria com prefeituras vizinhas e as Usinas de Cana de Açúcar para 
fazer a manutenção das estradas realizando os serviços de quebra de 
barrancos, construção de camaleões e caixas de contenção de água, 

aplicação de pedra brita no leito da estrada. 

Regularização ambiental e “Fogo no 
Mato mata” são diferenciais de Narandiba

A prefeitura de Narandiba 
teve destaque no seu 
desempenho nas diretivas 
“Biodiversidade” e “Resiliência, 
Mitigação e Adaptação às 
Mudanças Climáticas” e 
apresentou respectivamente 
desempenho de 80 % e 85% 
na pontuação máxima destas 
diretivas.  Tem como destaque 
o atendimento aos produtores 
rurais que pretendem 
regularizar a situação em 
relação adequação ambiental 
e recuperação das áreas de 
reserva legal, a prefeitura 

oferece assistência técnica e 
realiza visitas às propriedades, 
sempre orientado sobre a 
restauração ecológica em 
Áreas Permanentes APPS e 
Reservas Legais, além de doar 
mudas e orientar plantio junto 
ao produtor rural. Narandiba 
também tem a campanha 
“Fogo no Mato mata” que 
orienta os moradores da 
zona rural sobre os cuidados 
a serem adotados em caso 
de incêndios e, desta forma, 
reduziu os focos de incêndio no 
ano de 2019. 

Tupi se destaca na parceria com usinas 
de cana para manutenção de estradas

NÃO PERCA
Webinar “Aplicações Biotecnológicas de Microalgas 

– Pesquisas na Embrapa Agroenergia”, 
com a bióloga e pesquisadora Letícia Jungmann.

Data: 30 de março de 2021
Terça-feira
Hora: 10h

Saiba mais: www.norteagropecuario.com.br  

Conferência Global Biocontrol 2021, evento 
direcionado aos especialistas da indústria de biocontrole. 

Data: 7 e 8 de abril de 2021.
Saiba mais: www.norteagropecuario.com.br 


