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”Todas as flores do futuro estão nas sementes de hoje” 
(Provérbio Chinês) 

 

 

NOVA VITÓRIA DA IRRIGAÇÃO! 
No CBH do Rio Paranapanema, ASPIPP garante recursos  
para realizar estudo que pode mudar cálculo de outorga 
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 CENSO AGRO 2017 
Mais de 1 milhão de propriedades 

Já foram recenseadas pelo IBGE 
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40 empresas israelenses estão  
de olho no agro brasileiro 
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Summit Agro 2017 

Esperando repetir o sucesso das duas 

últimas edições, acontece no próximo dia 

27, o Summit Agronegócio Brasil 2017, 

no World Trade Center, em São Paulo. 

Evento que deve reunir 18 speakers 

(palestrantes) de peso do setor, que 

abordarão temáticas através de 4 painéis: 

“Tendência: Futuro Agro”; “Agrotech: 

Tecnologia e Resultados”; “Novos Merca-

dos, Novas Oportunidades”; Sustentabili-

dade dá dinheiro: as oportunidades do 

mercado verde”. A ASPIPP será muito 

bem representada no evento pela  sua 

diretora Vanessa Van Melis. O evento é 

assinado pelo jornal Estadão e também 

conta com apoio e patrocínio de empre-

sas e instituições do agronegócio. 

Referência internacional? 

A região sudoeste paulista cada vez mais 

se consolida como pólo difusor da agri-

cultura irrigada sustentável e com alto 

grau de tecnificação, sendo, inclusive, 

muito acionada pelas melhores universi-

dades do País, para trabalhos de experi-

mentação e pesquisas acadêmicas. Enti-

dades como a Cooperativa e a ASPIPP 

são procuradas regulamente para realizar 

esta interface entre a academia e produ-

tores. Nesta semana, por exemplo, foi a 

vez do nosso diretor, o produtor Luiz 

Fernando Doneaux, que, atendendo pe-

dido do professor Doutor Roberto Lyra 

Villas-Boas (Unesp Botucatu), recebeu um 

pesquisador japonês em áreas de plantio 

de feijão. O fato poderia passar desaper-

cebido, contudo, dois atores desta histó-

ria chamaram a atenção: “o pesquisador 

japonês” [pesquisando aqui no Brasil?] e 

o “feijão”. Sabe, aos poucos, sem perce-

ber, estamos nos referenciando internaci-

onalmente também. E por que não? 

ASPIPP no DER 

O telefone do presidente da ASPIPP, 

Maurício Swart deve tocar, na próxima 

segunda-feira. No identificador de cha-

mada estará o nome do secretário de 

Agricultura e Abastecimento do Estado 

de São Paulo, Arnaldo Jardim. O motivo 

da ligação nós já sabemos: a confirmação 

da audiência com o Superintendente do 

DER, Ricardo Volpi. A previsão é de que 

essa reunião aconteça na manhã do dia 

29 ou dia 30. Maurício juntamente com 

outras forças do setor produtivo regional, 

com o apoio de Arnaldo Jardim, buscam 

soluções para duplicar o trecho do distri-

to de Campos de Holambra, que, sabe-se 

lá por qual razão (ou força parlamentar 

regional), não foi contemplado pelo pro-

jeto. Existe uma remota chance - e nela é 

que o presidente da ASPIPP se ampara -  

de incluir o trecho via aditamento de 

contrato. Acreditar é a única alternativa! 

Filosofando “Socialismo de iPhone” 

A modelo brasileira que já foi a mais bem 

paga no mundo, Gisele Bündchen, disse a 

jornalista Mônica Bergamo que teve que 

"segurar as lágrimas várias vezes" ao gra-

var um programa sobre o desmatamento 

da Amazônia para o canal National Geo-

graphic. A modelo disse que um dos mo-

mentos que mais chocou foi ver o des-

matamento de cima. “Constatar clara-

mente o lindo tapete verde que a nossa 

floresta é e, logo ao lado, cortes geomé-

tricos enormes”. Aliás, foi com seu ativis-

mo digital que demoveu o presidente 

Michel Temer a reverter decisões toma-

das, em favor da liberação de áreas para 

desmatamento. Agora sua luta é contra a  

exploração mineral que, segundo estu-

dos, é a grande destruidora da Floresta 

Amazônica. Mas, uma pergunta não quer 

calar: as mesmas lágrimas que rolaram 

no sobrevoo amazônico, rolariam tam-

bém no lindo rosto da nossa ativista-

modelo, durante o ensaio fotográfico que 

fez para conceituada uma marca de joi-

as? Afinal de contas, quem poder garantir 

que o ouro ou as pedras das peças não 

foram extraídas da floresta? Prá pensar... 



Faltando pouco menos de 40 dias para o encerramento 

de 2017, a Associação Sudoeste Paulista de Irrigantes e 

Plantio na Palha (ASPIPP) mantém uma agenda intensa 

de representação junto aos diversos organismos gover-

namentais e setoriais, nas esferas Federal e Estadual. 

Tanto esforço para garantir conquistas importantes para 

o setor, como a que foi obtida no último dia 13, em Ita-

petininga (SP), durante a reunião plenária do Comitê da 

Bacia Hidrográfica do Rio Paranapanema (CBH Parana-

panema) e que permitirá a elaboração de um inventário 

dos barramentos existentes nos 37 municípios paulistas 

que compõem o Comitê da Bacia do Alto Paranapane-

ma (CBH-ALPA).  

Esta é uma das 37 ações priorizadas e que serão con-

templadas pelo Plano Integrado de Recursos Hídricos 

do Rio Paranapanema (PIRH Rio Paranapanema), ou 

seja, com recursos federais, que foram viabilizadas pela 

revisão no cronograma de ações e que foi aprovada 

pelo comitê na última semana.  

Ação Priorizada 

Segundo explica a diretora Executiva da ASPIPP, Priscila 

Silvério Sleutjes, através deste trabalho de representa-

ção, a ASPIPP assegurou os recursos federais necessá-

rios para que, a partir de 2018, seja realizado o estudo 

que permitirá a atualização das informações do quadro 

existente, com o respectivo dimensionamento, localiza-

ção e avaliação técnica quanto a implantação de futuras 

preservações para irrigação em nossa bacia.  

Na prática, esse inventário impactará diretamente na 

base de cálculos para concessão de outorga, que passa-

rão ser realizados dentro de parâmetros reais da capaci-

dade dos recursos hídricos da bacia e não mais por esti-

mativas oficiais do volume outorgável, o que, na visão 

da ASPIPP, deve beneficiar em muito o produtor irrigan-

te que atua na Bacia do Alto Paranapanema. 

Em Brasília 

Na próxima semana, a diretora Executiva da ASPIPP, 

Priscila Silvério Sleutjes, participa das últimas reuniões 

na capital Federal. A primeira, no dia 28, será da Câmara 

Técnica de Agricultura Sustentável e Irrigada (CTASI) do 

Ministério da Agricultura, que tratará das questões refe-

rentes ao marco legal na Política Nacional de Irrigação, 

a reinserção de uma área específica para área de irriga-

ção na estrutura do Ministério e os desdobros dos fatos 

registrados em Correntina, região oeste da Bahia. 

No dia 30, Priscila participa ainda das reuniões da Câ-

mara Temática de Crédito, Seguro e Comercialização do 

Agronegócio, no Banco Central, onde será avaliada as 

ações e políticas públicas implementadas em 2017 e o 

alinhamento de estratégias para 2018. No dia 29, a re-

presentante da ASPIPP terá uma série de reuniões para 

acompanhamento das demandas que tramitam nos di-

ferentes órgãos federais. 

(Da Redação) 

ASPIPP garante recursos para o estudo  

que pode mudar cálculo de outorga 

 Em Itapetininga (SP),  na Plenária do CBH Paranapanema, Priscila falou sobre o impacto que será gerado com o estudo 



 

Após dez anos, o Instituto Brasileiro de Geografia e Esta-

tística (IBGE) veio à campo para realizar um novo Censo 

Agropecuário no país. A coleta de dados começou em 

outubro e será feita, até fevereiro de 2018, por 19 mil 

recenseadores em mais de 5,3 milhões de estabelecimen-

tos agropecuários de todo o país. Mais de 1 milhão de 

propriedades já foram recenseadas pelo IBGE. 

Nas entrevistas, são levantadas informações sobre área, 

produção, características do pessoal ocupado, emprego 

de irrigação, uso de agrotóxicos, entre outros temas. 

“Há dez anos que não colhemos informações detalhadas 

sobre o setor agropecuário brasileiro. Aquela informação 

que vai até o município e bate à porta das unidades pro-

dutoras. É um grande censo, que vai varrer a agricultura 

familiar, o agronegócio e a atividade no Brasil como um 

todo”, disse o presidente do IBGE, Roberto Olinto. 

Os resultados do Censo Agropecuário 2017 devem come-

çar a ser divulgados pelo IBGE em meados de 2018. 

Durante o anúncio do início da pesquisa, o ministro do 

Planejamento, Dyogo Oliveira, ressaltou a importância de 

conhecer em detalhes os dados da agricultura do país. “O 

Brasil é acima de tudo um país agro e a nossa economia é 

muito ligada ao agronegócio, que influencia de maneira 

definitiva e muito profunda todo o desempenho da eco-

nomia do país”. 

Tecnologia 

A coleta de dados para o Censo Agro 2017 é inteiramente 

digital, por meio dos Dispositivos Móveis de Coleta 

(DMCs), que rodam um aplicativo desenvolvido pela Dire-

toria de Informática do IBGE e são capazes de mostrar a 

imagem do setor censitário, a posição exata do recensea-

dor no terreno e os endereços dos 

estabelecimentos a serem recensea-

dos. 

Com a tecnologia, também é possí-

vel identificar novos estabelecimen-

tos e cadastrá-los. “Além disso, para 

garantir que as informações sejam 

coletadas no setor determinado, o 

sistema utiliza o GPS e, inclusive, 

não permite que o questionário do 

Censo Agro seja aberto fora do lo-

cal correto”, informou o IBGE. 

O novo sistema também vai melho-

rar a crítica dos dados, orientando 

os recenseadores durante a coleta, 

para que o questionário seja preen-

chido de forma correta. “À medida que o recenseador 

coleta as informações, os dados já começam a ser trans-

mitidos e conferidos”. 

Nova Pesquisa 

O Censo Agropecuário 2017 também vai subsidiar a im-

plantação do cadastro de estabelecimentos agropecuá-

rios e do Sistema Nacional de Pesquisas Agropecuárias, 

que permitirá a criação da Pesquisa Nacional por Amostra 

de Estabelecimentos Agropecuários. 

A pesquisa irá a campo anualmente captar dados deta-

lhados sobre receitas e despesas na produção, crédito e 

seguro rural, proteção de mananciais, conservação da 

fauna e flora, uso de agrotóxicos, técnicas de produção, 

além da situação social e familiar dos trabalhadores do 

campo. (Com informações da Agência Brasil - EBC) 

Censo Agro 2017 já recenseou mais de um  
milhão de propriedades rurais do País 
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O Brazil-Israel Agribusiness Investor Road Show, roda-

da de investimentos organizada pelo Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), em 

parceria com a Agência Brasileira de Promoção de 

Exportações e Investimentos (Apex), tem despertado 

interesse em empresários israelenses. Já são quase 40 

empresas israelenses inscritas para as rodadas de ne-

gócios, que acontecerão a partir do próximo dia 29, 

em Tel Aviv.  

O objetivo da maioria é formar ‘joint ventures’ no país 

e, desta forma, abrir oportunidades para captação de 

recursos para projetos agro e novos mercados. O per-

fil predominante entre os inscritos está associado à 

inovação tecnológica na produção agropecuária 

(AgTechs), visando oferecimento para soluções tecno-

lógicas para as áreas de agricultura de precisão, irriga-

ção e cultivo protegido, dentre outros. 

Além de inovação tecnológica, há interesse em outros 

setores, tais como, insumos (fertilizantes, nutrição ani-

mal, vacinas), infraestrutura (packing houses, frigorífi-

cos), produção animal (lácteos e aquicultura) e pesqui-

sa. “Israel é um grande polo de produção tecnológica, 

o que torna essa oportunidade de contato para em-

presas e associações brasileiras do agronegócio muito 

interessante. O Mapa e a Apex estão trabalhando para 

que haja bons resultados desse evento”, disse o dire-

tor de Promoção Internacional do Agronegócio, Eval-

do da Silva Júnior. 

Mais oportunidades 

O Brazil-Israel Agribusiness Investor Road Show é ini-

ciativa da Secretária de Relações Internacionais do 

Agronegócio (SRI/Mapa) e integra o Programa Agro+ 

Investimentos, uma arrojada ação para atração de in-

vestimentos externos que visa identificar as mais vari-

adas oportunidades de investimento no Agronegócio 

Brasileiro. 

Além da rodada de negócios, está prevista ainda uma 

visita da comitiva brasileira à feira Israfood, que consi-

derado o principal e mais importante evento comerci-

al da cadeia agroalimentar em Israel, onde também 

haverá oportunidades reais de networking com gran-

des representantes dos setores de alimentos e bebi-

das, cadeias de varejo e importadores da região.  

(com informações do MAPA) 

40 empresas israelenses estão de 
olho no agronegócio brasileiro 

Im
a
g

e
m

 A
I-

A
p

e
x
 B

ra
si

l 



Rancores à parte, mas a frase propalada inúmeras vezes pelo ex

-presidente Luís Inácio Lula da Silva em suas manifestações 

“Nunca antes na história deste país” se mostra bastante apro-

priada para traduzir o bom momento que a irrigação vive no 

contexto político brasileiro. Cada vez mais, o setor é estrategi-

camente pautado nas agendas governamentais, nas suas mais 

diferentes esferas, e juntamente com a valorização da percep-

ção do agro perante a sociedade, desponta como solução para 

a garantia de sustentabilidade e segurança alimentar da huma-

nidade. 

Os indicativos são muitos. O mais recente está na manifestação 

do atual ministro da Agricultura Blairo Maggi, no último dia 20, 

em Brasília, na abertura da Conferência Internacional de Coope-

ração Triangular e Sul-Sul, organizada pelo Fundo Internacional 

de Desenvolvimento Agrícola (FIDA). Na ocasião, ele destacou a 

importância de “reforçar a prática de irrigação no contexto da 

segurança alimentar para garantir aumento da produção e da 

produtividade, a melhoria da renda dos produtores e o uso 

racional da água”. Maggi enfatizou também que a “relevância 

dos projetos de cooperação da Agricultura de Baixo Carbono 

(Plano ABC), mediante de alternativas tecnológicas de produção 

sustentável e de conservação dos recursos naturais”. No Planal-

to, irrigação e sustentabilidade agora são palavras de ordem. 

Literalmente, um novo ‘mindset’. Aliás, uma realidade muito 

diferente daquela que vivenciamos num passado bastante re-

cente – considerando que a era PT teve seu fim decretado há 

pouco mais de um ano –, tempos em que o mesmo Ministério 

da Agricultura relutava em minimamente aceitar organismos e 

setores da irrigação em sua estrutura, relegando, com a chan-

cela presidencial, o pesado fardo do comando do setor ao 

(pasmem!) Ministério da Integração Nacional. Assim, foram 

mais de 10 anos em que, pela falta de definições e comando, os 

investimentos e políticas públicas de irrigação simplesmente 

inexistiram e o setor singrou às suas expensas, o seu espaço 

neste mar de galeras de piratas e vilões. 

Todavia, nem tudo foi perdido neste tempo. Na contramão 

deste desgoverno, estados como Minas Gerais e Rio Grande do 

Sul, exemplarmente, avançaram e foram pioneiros em políticas 

públicas que favoreceram a irrigação. São Paulo, nos últimos 25 

anos sempre teve uma atitude tímida perante o setor, mas com 

o advento da crise hídrica ocorrida nos anos de 2014 e 2015, 

aprendeu a dura lição e agora encontra na reservação da água 

para a irrigação, a oportunidade sustentável de atenuar os efei-

tos da possível seca que se acena para 2018. O secretário Arnal-

do Jardim quer “derrubar barreiras para construir barreiras”, ou 

seja, garantir mecanismos e processos dentro da legislação que 

ofereçam celeridade na liberação de barramentos – os tão es-

senciais açudes para irrigação de lavouras –, atacando também 

em outras frentes, como na implantação de uma câmara setori-

al e para deflagrar de vez a elaboração do Plano Estadual da 

Agricultura Irrigada.  

De vilã à namoradinha do Brasil, o fato é que a irrigação – essa 

mesma que os órgãos governamentais federais e estaduais 

passaram a cobiçar para fazer duplicar nas áreas agricultáveis 

do País –, avançou e muito. Isso aconteceu à mercê de dois 

fenômenos básicos. O primeiro deles é a depuração tecnológica 

que tem impactado em todos os setores produtivos, propician-

do resultados antes inimagináveis e que, em boa medida, aten-

de ao anseio de quem persegue o ideal de fazer mais com me-

nos. Isso chegou muito fortemente no campo. Vejamos os indi-

cativos: hoje, mais de 67% das propriedades agrícolas utilizam 

algum tipo de tecnologia. Pesquisa da Associação Brasileira de 

Startups, publicada pelo Diário do Nordeste, constatou que, 

apenas nos últimos dois anos, iniciativas fundadas com o obje-

tivo de levar inovação ao campo quase quadruplicaram. 

Outro fator, em ato contínuo a primeira tese, se prende ao tra-

balho doutrinário realizado por órgãos representativos – e nes-

ta esteira temos associações fortalecidas e muito respeitadas, 

tais como, Irrigo (Goiás), Aiba (Bahia), ASPIPP (São Paulo), Irri-

nor (Minas Gerais), Abid, Febrapdp, entre outras tantas resul-

tantes da organização e cotização dos produtores –. O irrigante 

se preparou tecnicamente para conscientizar e conquistar espa-

ços estratégicos nos organismos dos poderes, exigindo, por 

conseguinte, da parte do Estado, técnicos e órgãos mais prepa-

rados, com formação e informação necessária para atender 

essa crescente demanda.  

Fato. A irrigação avança à passos largos, desencadeando um 

ciclo virtuoso e que vem gerando mais alimentos para a socie-

dade, conservação dos recursos naturais, riquezas e divisas para 

o fortalecimento da economia do País, conhecimento e inova-

ção, enfim, desenvolvimento com sustentabilidade nas regiões 

onde está presente. Entretanto, alimentar este ciclo é mais do 

que necessário, interligando os elos relacionais e considerando 

novos fatos e fatores, aprimorando as tecnologias e práticas, 

dentro de um processo evolutivo contínuo.  

Reconhecer o que conquistamos é importante, mas seguir 

avançando é essencial, afinal de contas, os problemas ainda 

existem e não são poucos – haja visto os conflitos e atos desin-

teligentes registrados dias atrás pela grande mídia no oeste da 

Bahia -. Assim, ainda sobre a influência do mesmo anti-herói 

que nos inspirou a esta reflexão, encontro outra célebre frase 

que, na modesta opinião deste “escrevedor de partpites”, fecha 

o presente ensaio com uma provocação e com a esperança de 

fortalecer nossas crenças, valores e atitude: “A luta contínua, 

companheiros”. 

*(Eduardo Henrique Eltink é jornalista e atua como consultor em 

comunicação estratégica) 


