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Nova direção: INCRA renova
diálogo com assentados
Superintentende do INCRA visita assentamentos.
divulgação ibs
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planejar é a chave
Assentados e técnicos
organizam oficinas
de planejamento
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Expectativa
ater e novo plano agrícola podem
elevar produção

RR ATER é CULTURA

Fernando Bandeira

reunião produtiva: Assentados e Técnicos do IBS participam de encontro com superintendente do INCRA em Ribeirão Preto/SP. Pág. 3

Com ATER, assentados
conquistam novos mercados

mais PRODUTIVIDADE

Incentivos para feiras urbanas promovidas por assentamentos: produtividade.

Assentados e IBS
somam técnica ao
saber popular
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Instituto BioSistêmico — IBS

Próxima edição:

Levar Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) aos Assentamentos do INCRA-SP
Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(INCRA) no Estado de São Paulo — Promissão, Grande São Paulo e Araraquara. Com
uma equipe técnica de engenheiros agrônomos,
zootecnistas, médicos veterinários, assistentes
sociais, engenheiros ambientais, técnicos agrí-

O ASSENTADO AVALIA – As atividades em ATER nos assentamentos do
INCRA são executadas pelo IBS sob a
fiscalização do próprio INCRA. E a renovação do contrato ocorre após avaliações dos próprios assentados sob a
fiscalização do INCRA. “O INCRA nos
cobra isso”, afirmou o agrônomo do IBS,
Manoel de Matos, explicando o que o

próprio edital recomenda. Além da rotina de produção agropecuária, os técnicos
também devem encaminhar soluções
para problemas sociais, habitacionais,
necessidades de crédito agrícola e de
estrutura dos assentamentos. “O técnico junto com o assentado, planejando a
assistência técnica é um diferencial importante hoje no estado”, conclui Matos.

Endereços ATER/IBS:

IBS Bauru
Mario Fundagem Nogueira 2-59
Fone (14) 3223-2701

IBS Ribeirão Preto
Av. do Café, 557
Fone: (16) 3632-6187
IBS Araraquara
Rua Cândido Portinari, 123
Fone: (16) 3337-3945
IBS Promissão
Rua Olívio Pereira Ramos, 340
Fone: (14) 3541-2519
IBS Araçatuba
Rua Francisco Braga, 172
Fone: (18) 9749-9710

colas entre outros. “Desenvolvemos uma assistência técnica com práticas sustentáveis para
a produção convencional e também orgânica,
nossa preferência, pois acreditamos que essa é a
grande oportunidade atual”, afirma o diretor do
IBS, o engenheiro agrônomo, Ricardo Cerveira.
divulgação IBS

O IBS tem sede em Piracicaba-SP, foi fundado por um grupo de profissionais das ciências
agrárias em 2006 para atuar com produtores rurais, associações, cooperativas e empresas. Em
2012, por meio de edital de Chamada Pública,
passa a atender também três lotes do Instituto

» IBS leva Tecnologias aos assentamentos.
» FALE: “Papo Rural”, Pergunte ao Agrônomo.

IBS Iaras
Gonçalves Junior 158 D
Fone (14) 3764-1433
IBS Taubaté (Vale do Paraíba)
Rua Marques Herval, 289
Fone (12) 3635-1577
IBS Piracicaba
Av. Antonia Pazzinato Sturion, 337
Fone (19) 3411-4329
IBS Registro (Vale do Paraíba)
Av. Prefeito Jonas Banks Leite, 456
Fone (15) 3552-3605

INSTITUTO BIOSISTÊMICO: BIO: Noção de vida. SISTÊMICO: Relativo
a um sistema em grande circulação. Na foto, assentado fotografa registros de técnicos e assentados, durante oficinas de planejamento.

RR EDITORIAL
A primeira edição do jornal Notícias ATER
destaca a parceria INCRA e IBS com a produção de conhecimentos entre assentados e técnicos. O IBS qualifica a gestão com ATER nos
assentamentos do INCRA de modo sistêmico.
A A.T.E.R. concretizada pela parceria IBS e
INCRA é baseada em estratégia do Governo
Federal para qualificar o serviço técnico nos

assentamentos rurais. Com ATER praticamos
“atividades econômicas, segurança alimentar e
sustentabilidade ambiental”. É o que recomendam edital do INCRA, a Política Nacional de
Assistência Técnica e Extensão Rural para a
Agricultura Familiar e Reforma Agrária (PNATER) e o Programa Nacional de Assistência
Técnica e Extensão Rural na Agricultura Fami-
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liar e na Reforma Agrária (PRONATER). O IBS
qualifica a gestão com ATER de modo sistêmico
— gestão administrativa com resgate da sabedoria popular, alinhavada com as melhores tecnologias — a que todos os assentados e assentadas
têm direito.

RR PAPO RURAL – PERGUNTE AO AGRÔNOMO
O Notícias ATER recebe perguntas para o agrônomo.
Tire suas dúvidas, envie sua pergunta para:
» Caixa Postal 486 – CEP 13400-970 – Piracicaba – SP
» E-mail: imprensa@biosistemico.com.br
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divulgação ibs

Novo superintendente quer CONAB e BB mais perto
dos assentados
Técnicos do IBS acompanharam um dos primeiros encontros do novo Superintendente do INCRA nos assentamentos do Estado, Fazenda da Barra,
Ribeirão Preto-SP. Cerca de 100 assentados participaram do evento.
be Coutinho resume as necessidades: “Para
produzir e atender aos programas do governo (como Programa de Aquisição de Alimentos) é preciso mais estrutura nos assentamentos”. Wellington disse querer atuação
conjunta entre assentados e Superintendências do Banco do Brasil e da Cia. Nacional
de Abastecimento (CONAB).

RR FOTO-LEGENDA — COLHEITA RÁPIDA

O IBS iniciou atendimento emergencial nos
assentamentos do INCRA-SP. “Antes, era só
conflito, só de vocês levarem o técnico lá, aquele ‘japonezinho’, já mudou 50% estamos tendo
produção” afirmou José Maciel, assentamento Zumbi dos Palmares, em Iaras-SP Seu José
refere-se a ATER que recebeu do agrônomo do

Assentados da região fazem 15 reivindicações ao INCRA

IBS, Shigueo Sumi (na foto, com outro grupo de
assentados, em Descalvado-SP) . “Estamos com
as portas abertas para o IBS”, disse Osvaldo Leite, assentado em Apiaí-SP. “Recuperar anos em
meses não é possível, mas podemos alavancar a
produção com assistência de rotina”, conclui o
agrônomo e diretor do IBS, Cláudio Pinheiro.

IBS debate ATER com assentados pelo INCRA-SP

divulgação IBS

“Pretendo fazer uma gestão participativa, sou um cabra trabalhador e quero os
movimentos sociais participando”, afirmou
o superintendente Wellington Monteiro Diniz, nascido na Paraíba, há 30 anos vivendo
em São Paulo. Foi professor de filosofia e
Delegado Federal do Ministério do Desenvolvimento Agrário-SP. O assentado, Jousa-

Agrônomo do IBS e assentados: ATER em prática

divulgação IBS

divulgação
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Atendimento emergencial de ATER e Oficinas de Planejamento
Participativo nos assentamentos do INCRA das regiões de Araraquara, Grande São Paulo, Registro, Promissão, Iaras e Bauru.
A partir da visão das famílias é possível
planejar a assistência técnica e encaminhar
questões de crédito, estrutura e produção
agropecuária. “Dividimos os trabalhos, ao
IBS coube transformar dificuldades em
sucesso”, afirma Ricardo Cerveira, diretor
do instituto. Durante um ou dois dias, lideranças, assentados e técnicos participam de
uma média de 15 oficinas por núcleo operacional. Depois, repetem o trabalho localmente. No final do ano ocorrerão oficinas
de avaliação. “Já tivemos antes muita promessa, mas achei interessante a franqueza
(sobre o que pode ser feito agora ou depois)”, opinou Zaqueu de Carvalho, assentamento Mario Lago, Ribeirão Preto-SP.
Antonio Werneck, assentamento Manuel Neto, Taubaté-SP, diz que os técnicos estão tomando a mesma chuva que
eles nos assentamentos: “Quero fazer aqui
um elogio, o técnico precisa mesmo tomar

goteira na cabeça, para saber o que a gente precisa”. Andreia Batista de Menezes,
assentamento Loiva Lurdes, em Iaras-SP
afirma que vê um novo desenho com o
INCRA e o IBS. “Quero acreditar que seja
contínuo”. O assentado, Luiz Henrique da
Silva, PDS Agroecológico de Itanhaém-SP avisa: “Não queremos técnico como
turista assustado, queremos continuidade
do serviço”. De Bocaina-SP assentamento Fortaleza, dona Maria do Carmo Aguiar
trouxe para as oficinas, problemas como
falta de água e de energia elétrica. Davina
Benedito da Silva, assentamento Horto
Guarani, em Pradópolis-SP conseguiu
encaminhar questões para o parcelamento
de dívidas com o crédito agrícola. O agrônomo do IBS Manoel de Matos avalia o alcance prático das oficinas. “As pessoas se
colocam proativamente e o trabalho flui”.
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Foto 1: Assentamentos do INCRA Região de Promissão/SP
Oficinas na capela: Maior assentamento rural do país (Reunidas).
Foto 2: Assentamentos do INCRA Região de Araraquara/SP
Oficinas no campo: Assentamento Aurora, Descalvado-SP.
Foto 3: Assentamentos do INCRA Grande São Paulo
Assentados e IBS em oficinas, sede do INCRA-SP.
Foto 4: Assentamentos do INCRA Vale Do Ribeira
Assentado e técnico IBS: diálogo durante oficinas em Sete Barras-SP.
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Juntos: Assentados, Prefeituras, Governo do Estado e INCRA
As oficinas de planejamento também concretizam parcerias de governos. Nos núcleos de
Araraquara e do Vale do Ribeira, por exemplo,
representantes dos municípios, ITESP (Fundação
Instituto de Terras), CATI (Coordenadoria de Assistência Técnica Integral do Estado), INCRA, assentados e técnicos do IBS debatem, pela primeira
vez em conjunto, as necessidades dos assentamentos. “Existem políticas públicas, temos que avançar nesse compromisso”, afirmou Márcio Ferreira,
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RR ATER é CULTURA

Assentados, jovens e adultos, em atividade do INCRA

RR Novas Tecnologias com ATER-INCRA

Fernando Bandeira

O IBS com ATER a serviço do INCRA
tem ministrado cursos como manejo de
pragas, construção de canteiros, amostragem de solo ou manejo leiteiro. Levando também tecnologia moderna aos
assentamentos. No P.A. Araça, em Araçatuba-SP, 25 representantes das atuais 80
famílias assentadas devem elevar a produção da principal atividade, o leite. O veterinário do IBS Péricles Manfrin explica
que orienta o manejo de cerca de 400 cabeças de gado leiteiro. Os assentamentos
já receberam também a visita do “Rufião
Móvel”, equipamento coordenado pelo
IBS para ultrassom, com microscópio
de última geração. A zootecnista, Uyara
Assi, que atua em Araçatuba e Promissão
afirma que essas famílias são orientadas
para escoar produtos ao PAA. As famílias
da COOPDAI (Cooperativa de Produção Diversificada de Alimentos de Iaras-SP) e as
famílias do assentamento Reunidas, em
Promissão, também estão investindo no
leite com agroindústrias, tema de reportagem da próxima edição.

Com ATER: novas feiras livres

RR FALA, ASSENTADO!

douglas mansur

Ação inédita do IBS a serviço do INCRA
representante do INCRA em Registro-SP . “Falta
interação entre as políticas, queremos ampliar”,
afirma Valmir Ribeiro, técnico do ITESP. “Concordo”, disse Cidão França, agrônomo da CATI
em Sete Barras. “Não adianta dizer que dá mais
recurso a polpa da planta do que o corte do palmito, a continuidade das políticas públicas e a autocrítica é o que muda a visão de mundo (do assentado e do técnico)”, conclui França. José Rocha da
Silva, de 82 anos, emocionou os participantes ao

dizer que: “Não importa o que passou! De hoje em
diante, que se tenha qualidade e responsabilidade”.
Seu José é assentado em Miracatu, produtor de
hortaliças e feijão.

No dia de São João, Dona Lurdes Almeida deu
uma surra no pé de limão que plantou no assentamento Mário Lago (PDS) Fazenda da Barra em Ribeirão
Preto-SP. “Sabe o que você vai conseguir com isso”,
pergunta Seu João Bermudes, vizinho de assentamento. “Limão azedo”, responde seu João, levantando gargalhadas durante um dos cursos que o IBS está
realizando nos assentamentos do INCRA-SP
Mais de 50 assentados e assentadas participaram do Curso prático e teórico sobre Reprodução
de Mudas que ocorreu embaixo de uma planta tão
valorizada no assentamento como o limoeiro - uma
mangueira, do lote do assentado, João Bermudes. A
oficina ocorreu também na casa da assentada, Lurdes
Praxedes.
Com carga horária de oito horas e almoço, o agrô-

nomo do IBS, Gilmar Silva Pinto falou sobre adubação orgânica, doenças e reprodução de variedades
mais resistentes por Enxertia, Alporquia ou Estacas.
Dona Lurdes Almeida disse que copiou a idéia da
surra no limoeiro do vizinho assentado, Seu Lindrino
Araújo. “Pra mim deu certo, eu bati mesmo!”, disse Araújo. Em controvérsia, dona Nita Helena dos
Santos, de 79 anos, disse que: “Não pode bater não,
tem que curtir restos de verdura na terra”, ensinou.
Enquanto o curso acontecia, a técnica agropecuária
Daiane Silva e a agrônoma Daniela Benedito realizavam visitas técnicas em outros lotes. “Vejo que na
maioria, as necessidades são elementares”, observa
Daniela. “Bom que toda semana eles estão aqui, a
gente faz e depois tira dúvidas”, comprova o assentado Belquior da Silva.

Assentado de Miracatu-SP emociona os
participantes da oficina

Assentados com ATER: mais mercados
Assentados do INCRA na produção orgânica
Em Promissão-SP assentados já contam com uma feira urbana de sucesso, em
média vinte barracas. Há um mês chegou
a vez dos assentados de Descalvado-SP.
A Associação Familiar de Agricultores
(AFADE) com 80 assentados mostra que
o município não conta apenas com a cana-de-açúcar e o título “capital do frango de
corte”. “Com assistência técnica, não produz quem não quer”, afirma a Chefe de
Abastecimento da Secr.Mun. de Agricultura, Cristina Castiglione. Os assentamentos
produzem mandioca, banana, hortaliças,
legumes e feijão. “Estamos começando, já
vi palestras, queremos mais coisas, contamos com os técnicos (IBS)”, diz uma das
associadas, Jesuína Bitencourt da Silva,
assentamento 21 de Dezembro. O clique
(foto) do técnico do IBS Fernando Bandeira comprova: A Feira Legal ocorre aos
domingos, das 6 às 12 horas na Praça da

Fepasa, em Descalvado.
Assentados do Incra na
Produção Orgânica
Em Descalvado a ATER vai além:
“Queremos incentivar a transição para a
produção orgânica, o uso de químicos já
é mínimo na região”, afirma o agrônomo
do IBS na região de Araraquara, Luiz
Pizzaia. Os assentados da região de Apiaí
já plantaram tomate orgânico. As certificações devem ocorrer junto ao Ministério da
Agricultura. A atividade do INCRA atende
as reivindicações dos assentados em todo o
país. O Instituto BioSistêmico é contratado
pelo INCRA por meio de Chamada Pública (Lei 8.666/1993 e Lei 12.188/2010, de
serviços de ATER em Projetos de Assentamento de Reforma Agrária). Ao IBS cabe a
ATER nos núcleos do INCRA em Araraquara, Promissão e São Paulo (incluindo
Vale do Ribeira).

O técnico do IBS em Descalvado, Vandirceu Gripa
explica que com ATER a
serviço do INCRA é possível melhorar a produção de
alimentos e acessar programas com garantia de compra
como o (PAA) Programa
de Aquisição de Alimentos
do Governo Federal. Ou o
Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).
Essa expectativa também
aumentou depois do apoio
do IBS pelo acesso aos créditos do PRONAF (Programa
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar).
Mais expectativa ainda com
o anúncio do Governo Federal pelo fortalecimento da
agricultura familiar (recurso recorde da ordem de R$
22,3 bilhões via Plano Safra
(2012/2013). “Com ATER a
gente pode conquistar mais,
as cidades ganham com os assentamentos”, afirma Carlos
Dellai, assentamento Ipanema Votorantim/Sorocaba.
“Temos crédito, mas dinheiro não resolve sem assistência técnica adequada”, diz
Sandro Cavini, assentamento
Conquista, em Tremembé-SP. “Essa é a primeira vez
que estamos vendo o técnico querendo ouvir a gente”,
diz Osvaldo Leite, liderança
em assentamento no município de Apiaí-SP. O assentamento Sepe Tiaraju divisa
entre Serrana-Serra Azul-SP produz 10 toneladas de
alimentos por semana pelo
PAA e o Notícias ATER
acompanhou uma dessas
distribuições (foto capa). “É
tudo orgânico, eu conheço”,
diz Sebastião de Oliveira,
morador de Serrana, um dos
beneficiados pelos assentados, via PAA.

