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30%dosagricultoresnãosabemler

O
agricultor José
Augusto do Nas-
cimento Pavan,
produtor de
grãos em Itapeti-

ninga, a 162 km de São Pau-
lo, levou para o campo o co-
nhecimento que adquiriu
no curso de administração

de empresas. Ele está entre os
19,6% dos produtores rurais
brasileiros que têm o ensino
fundamental completo ou
mais, segundo o Censo Agro-
pecuário 2006. Pavan conside-
ra o estudo e a tecnologia alia-
dos indispensáveis do produ-
tor. “O custo de produção su-

biu muito e não se pode mais
depender só de São Pedro.”

Seu sítio, com 320 hectares
de área cultivada todo ano,
está entre 22% de proprieda-
des rurais que recebem assis-
tência particular, embora tam-
bém conte com a assistência
de órgãos do Estado. “Numa

emergência, peço a ajuda
de quem está mais perto”,
disse, enquanto examinava
um lote de trigo com o agrô-
nomo Edegar Petisco, res-
ponsável pela Divisão de
Sementes da Secretaria Es-
tadual de Agricultura.

O produtor está entre os
10% de agricultores que
têm tratores e outras má-
quinas. Além de equipamen-
tos para plantio direto, ele
possui sistemas de irriga-
ção e colheitadeiras. A me-
canização possibilitou a re-
dução de 20% na mão de
obra fixa da propriedade –
o censo mostra que o núme-
ro de pessoas ocupadas nos
estabelecimentos agrícolas
do País caiu 7,2% em 10
anos. A aplicação de fungici-
das, por exemplo, passou a
ser feita com avião, algo ain-
da raro no Brasil, onde 70%
dos produtores fazem a apli-
cação de agrotóxicos com o
uso de bombas costais.

Pavan faz parte do gru-
po de produtores que contri-
buiu para reduzir em 23,6
milhões de hectares, em 10
anos, a área cultivada no
Brasil. Nos últimos três
anos, ele diversificou as ati-
vidades e reduziu em 40% o
plantio de grãos. “Por cau-
sa do custo alto, devolvi al-
gumas áreas que arrendava
de terceiros.”

Ele entrou no negócio da
grama para jardinagem e
iniciou um projeto de pecuá-
ria em regime de semiconfi-
namento. “O momento é
pouco favorável para a pro-
dução de grãos”, disse. ●
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No campo, 13,2 milhões de pessoas têm pouco ou nenhum acesso à educação e só 3% têm ensino superior
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Imóvel Industrial na
Rodovia Campinas-Mogi.

(11) 3089 7444
www.herzog.com.br

VENDE/ALUGA

Excelente imóvel industrial localizado no trevo 
de acesso à cidade de Jaguariúna pela Rodovia 
Campinas-Mogi com área de terreno de 72.725m² e 
20.763m² de área construída.
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Mais de um terço dos 16,5 mi-
lhões de agricultores brasilei-
ros é analfabeto ou não têm es-
tudo. O Censo Agropecuário
2006, do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IB-
GE),revelaqueabaixaescolari-
dadepersiste e 39%dosprodu-
tores agropecuários não sa-
bem ler e escrever ou o fazem
precariamente,semestudofor-
mal.

Seforemacrescentadosaes-
se grupo os produtores que
têmensinofundamental incom-
pleto, que correspondem a
43%dototal, ocensorevelaque
80%dos agricultores, ou cerca
de 13,2milhõesdepessoas, têm
poucoounenhumacessoàedu-
cação. Somente 3% têm ensino
superior.

Para o secretário executivo
eministro interinodoMinisté-
rio do Desenvolvimento Agrá-
rio, DanielMaia, esse é umdos
dadospreocupantesdosresul-
tados apresentados ontem pe-
lo instituto. Foi a primeira vez
que o censo mediu escolarida-
de dos produtores.

De acordo com o levanta-
mento,asRegiõesNorte (38%)
e Nordeste (58%) concentram
osmaioresporcentuaisdepro-
dutoresanalfabetosousemne-
nhumanode estudo, enquanto
Centro-Oeste (13%) e Sudeste
(11%) têm os maiores porcen-
tuais de produtores com ensi-
no técnico agrícola ou ensino

médio completo.
O censo revelou também

umareduçãonoritmodequeda
na ocupação no campo na últi-
ma década: o número de pes-
soas caiu 7,2% entre 1996 e
2006,mas o recuo foimenor do
que o apurado entre os censos
de1985e 1996,quandochegoua
23,3%.

Apesquisamostra ainda que
houve certa estabilidadenonú-
merodeocupadosporestabele-
cimento agrícola, que caiu qua-
seàmetadede 1920a 1940, pas-
sando de 9,74 para 5,33 pes-
soas, ficouestável pelos 10anos
seguintese,apartirde 1960,os-
cilouentre trêsecinco, chegan-
do a 3,2 no censo divulgado on-
tem.

Aquedanonúmerodeocupa-
dos coincide com a continuida-
dedoprocessodemecanização
nocampo.Deacordocomocen-
so, 530 mil estabelecimentos,
ou 10,2%do total, tinham trato-
res, que somavam 820 mil uni-
dades.

O acréscimo de apenas 20
miltratoresnosestabelecimen-
tos agrícolas entre 1996 e 2006
podeparecerpequeno,mas, se-
gundo o coordenador do censo,
Antonio Carlos Florido, houve
umasubstituiçãodetratoresde
menor potência (menos de 100
cv)portratoresdemaiorpotên-
cia.Osveículosmais fortes(aci-
ma de 100 cv) somam 250 mil
unidades, 99,4% mais que o to-
tal apurado em 1996.

Houve também um forte in-
crementonaproduçãodecultu-
ras mais mecanizadas e de ele-
vada produtividade, como a so-
ja,queapresentouumaumento
de88,8%naproduçãonaúltima
década, alcançando 40,7 mi-
lhõesdetoneladassegundooúl-
timolevantamento.Grandepar-
te do incremento esteve locali-
zada na região Centro-Oeste. ●
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Ata da Reunião do Conselho de Administração
Data, hora e local: 14 de fevereiro de 2008, às 15:30 (quinze horas e trinta minutos), na sede social na 
Avenida Major Sylvio de Magalhães Padilha nº 5.200 – Edifício Miami – Bloco C – Conjunto 31, nesta 
Capital do Estado de São Paulo. Presença: Totalidade dos membros do Conselho de Administração. 
Mesa: João Rossi Cuppoloni – Presidente. Edmundo Rossi Cuppoloni – Secretário. Deliberações:
1) Aprovação das demonstrações financeiras de 2007: Foram aprovados pelo Conselho de Administração
o Relatório Anual desta Administração, o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras e 
analisado o Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2007 a serem submetidos à aprovação da Assembléia Geral Ordinária. 2) Aprovação da 
destinação do lucro líquido do exercício de 2007: O lucro líquido encerrado em 31 de dezembro de 2007, 
foi de R$ 131.314.804,10 (cento e trinta e um milhões, trezentos e quatorze mil, oitocentos e quatro 
reais e dez centavos). Os membros do Conselho de Administração aprovaram a seguinte destinação 
do lucro líquido, que deverá ser submetida à aprovação dos acionistas na próxima Assembléia Geral 
Ordinária: i) R$ 6.565.740,21 (seis milhões, quinhentos e sessenta e cinco mil, setecentos e quarenta 
reais e vinte e um centavos) a serem alocados à Reserva Legal; ii) R$ 31.188.000,00 (trinta e um 
milhões, cento e oitenta e oito mil reais) a serem alocados à distribuição de dividendos ad referendum
da próxima assembléia geral ordinária. Os referidos dividendos são provenientes da conta de lucros do 
exercício de 2007, sem retenção do imposto de renda, conforme legislação vigente e contemplam todas 
as 78.851.814 ações ordinárias escriturais emitidas, em que se divide o capital social, excetuando-se 
as 756.100 ações ordinárias que se encontram em tesouraria; iii) Aprovação da retenção do saldo do 
lucro líquido no valor de R$ 93.561.063,89 (noventa e três milhões, quinhentos e sessenta e um mil, 
sessenta e três reais e oitenta e nove centavos) que serão aplicados na execução do orçamento de capital;
iv) R$ 2.641.560,00 (dois milhões, seiscentos e quarenta e um mil, quinhentos e sessenta reais) foram 
estabelecidos pelo Conselho de Administração para pagamento à participação nos lucros dos diretores 
da sociedade. 3) Aprovação do orçamento de capital elaborado nos termos do anexo que integra a 
presente ata. 4) Aprovação do valor de R$ 2.641.560,00 referente ao pagamento da participação nos 
lucros dos Diretores da Sociedade. Encerramento: Nada mais havendo a tratar a presente reunião foi 
suspensa para a lavratura desta ata, a qual reaberta, foi lida e aprovada e vai assinada pelos conselheiros 
presentes. João Rossi Cuppoloni – Presidente. Edmundo Rossi Cuppoloni – Secretário. Edmundo Rossi 
Cuppoloni. Eleazar de Carvalho Filho. João Paulo Franco Rossi Cuppoloni.

Ritmo de queda da
ocupação no campo
diminuiu nos
últimos 10 anos
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Autostar
www.autostar.com.br

Sempre o melhor negócioSanto Amaro
Av. das Nações Unidas, 16.471 - F: (11) 5645-3000

Vila Olímpia
Rua Gomes de Carvalho, 421 - F: (11) 3044-3344

• 2 anos de garantia de fábrica • Aceitamos seu carro na troca

BMW 118i - A partir de R$ 95.000,00*
Entrada de 50% e parcelas mensais de R$ 1.356,87*

*Preço válido para pintura sólida. Não incluso frete. Preço sugerido do BMW 118i ano/modelo 09/10: a partir de R$ 95.000,00. Plano de nan-
ciamento oferecido pela BMW Serviços Financeiros. Sujeito à aprovação de crédito. Entrada de 50% (R$ 47.500,00) mais 48 parcelas mensais 
de R$ 1.356,87. Taxa de juros de 1,28% a.m. (sem impostos), modalidade Leasing. Custo Efetivo Total (CET) da operação: 17,74% a.a. Itens 
inclusos: ISS e Taxa de Cadastro. Condições válidas enquanto durar o estoque de 10 unidades do veículo BMW 118i.
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Linha 2010 BMW na Autostar.
Tudo o que você sonhou e um pouco mais.
Linha 2010 BMW na Autostar.
Tudo o que você sonhou e um pouco mais.
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Pronta entregaPronta entrega

GILSON HANASHIRO/AE

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO

AVISO DE LICITAÇÃO

São Paulo, 30 de setembro de 2009.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2009 - PROC. Nº 595/2009 – pelo critério de 

menor preço por Item. Objeto: contratação de empresa especializada em serviços 

de inserções publicitárias. Os Envelopes deverão ser entregues na Av. Paulista, 688 

– 8º andar – cj. 88 as 10:00 horas do dia 13 /10/2009, ocasião em que os mesmos 

serão abertos. O Edital poderá ser retirado gratuitamente no endereço acima das 

08:00 às 12:00h. e das 13:00 às 17:00h. ou no site www.crosp.org.br. Informações 

pelo fone (11) 3549.5500 – ramal 5511 – licitações ou e-mail: licitacao@crosp.org.br.
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Text Box
O Estado de S.Paulo, São Paulo, 1 out. 2009, Economia & Negócios, p.B12.




