Governo de São Paulo adota o Manejo de Pastagem Ecológica – Sistema Voisin Silvipastoril
Jurandir Melado(*)
O Governo de São Paulo está promovendo sob minha responsabilidade técnica, uma série de
13 oficinas de capacitação em Manejo de Pastagem Ecológica em diversas regiões do
estado, no âmbito do Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável – Microbacias II
(PDRS), que é implementado pela Secretaria de Meio Ambiente em Parceria com a
Secretaria de Agricultura e CATI, com financiamento do Banco Mundial. A escolha da
tecnologia Manejo de Pastagem Ecológica – Sistema Voisin Silvipastoril foi feita pelo PDRS
após longo processo de avaliação, como pode ser constatado pelos “antecedentes”, abaixo
apresentados...
Antecedentes.
•

•

Nos dias 12 e 13 de junho de 2012, a Sra. Helena Carrascosa von Glehn, da Secretaria de
Meio Ambiente de SP veio ao Espírito Santo conhecer as Unidades Demonstrativas de
Manejo de Pastagem Ecológica implantadas no âmbito do Projeto Corredores
Ecológicos. Participaram também desta visita, Miguel Calmon e Henrique Garcia dos
Santos da TNC, Paulo Vila Nova do Projeto Corredores Ecológicos, além de técnicos de
coordenadores do INCAPER – ES. Na sua despedida, já no aeroporto, a Sra. Helena
Carrascosa falou da sua satisfação pela visita e afirmou que estava convencida ser este o
modelo de manejo de pastagens que pretendia sugerir para aplicação nos projetos a
serem implantados no Estado de São Paulo.

Persistindo o interesse da Secretaria de Meio Ambiente de SP pelo assunto, nos dias 2, 3
e 4 de outubro de 2013, o Sr. Dagoberto Meneghini da SMA, e o Agrônomo Ricardo da
CATI de São Luiz do Paraitinga participaram da Oficina de Manejo de Pastagem Ecológica,
promovida pelo Instituto IPE (www.ipe.org.br) em Joanópolis SP, no âmbito do Projeto
Semeando Água, financiado pela Petrobras Ambiental.
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•

•

•

Nos dias 10 e 11 de dezembro de 2013, a Secretaria de Meio Ambiente realizou em São
Luiz do Paraitinga SP o Seminário “Encontro e Prosa para melhoria das Pastagens:
Sistemas Silvipastoris”. O objetivo deste seminário foi apresentar para técnicos e
produtores da região e gestores locais as alternativas existentes em termos de
tecnologias sustentáveis voltadas para a melhoria das pastagens. O Manejo de Pastagem
Ecológica – Sistema Voisin Silvipastoril foi uma das tecnologias apresentadas.

Nos anos de 2014 e 2015, após processo de seleção a nível nacional, foram contratadas
e realizadas em São Luiz do Paraitinga SP, sob minha responsabilidade técnica, 4 oficinas
de capacitação em Manejo de Pastagem Ecológica para técnicos e produtores, com
implantação de Unidades Demonstrativas.

Atividade em curso: realização de mais 13 oficinas de capacitação:
A boa aceitação da tecnologia por técnicos e produtores que participaram das 4 oficinas
de capacitação realizadas em São Luiz do Paraitinga em 2014 e 2015, bem como os bons
resultados apresentados pelas Unidades Demonstrativas implantadas, estimulou o PDRS
a levar a tecnologia Manejo de Pastagem Ecológica – Sistema Voisin Silvipastoril para
outras regiões do Estado de São Paulo.
Desta forma, após nova concorrência a nível nacional, foi assinado com o PDRS em
setembro de 2016 um novo contrato, desta vez prevendo a realização de 13 oficinas de
capacitação em municípios localizados em diversas regiões do estado.
Três destas oficinas já foram realizadas nos meses de novembro e dezembro de 2016: a
primeira em Pindorama, na sede regional da APTA e as outras duas em Araçatuba, nos
lotes 204 e 136 do Assentamento Chico Mendes.
A seguir apresentamos uma tabela com os locais e datas de realização de todas as
oficinas. A mobilização e seleção dos 30 participantes para cada oficina está sendo feita
pelos escritórios locais da Secretaria de Meio Ambiente e da CATI.
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Temos, também, sempre que possível, disponibilizado algumas vagas para interessados,
produtores ou técnicos, de outras regiões, que estejam dispostos a cobrirem eles
próprios as suas despesas de deslocamento, acomodação e alimentação durante a
oficina. Para informações sobre possíveis vagas extras, os interessados poderão fazer
um primeiro contato comigo, pelo e-mail: Jurandir@fazendaecologica.com.br.
Tabela com o cronograma e locais de realização das oficinas:
PROJETO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL - MICROBACIAS II
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SP
CRONOGRAMA DAS OFICINAS DE CAPACITAÇÃO EM MANEJO DE PASTAGEM
ECOLÓGICA - SISTEMA VOISIN SILVIPASTORIL COM JURANDIR MELADO

nº

Município

MÊS

DIAS

1

Pindorama - já realizada

nov-16

22-23-24-25

2

Araçatuba - já realizada

dez-16

7-8-9

3

Araçatuba - já realizada

dez-16

12-13-14

4

Presidente Epitácio

mar-17

28-29-30-31

5

Mirante do
Paranepanema

abr-17

3-4-5-6

6

Teodoro Sampaio

abr-17

10-11-12

7

Promissão

mai-17

10-11-12

8

Getulina

mai-17

16-17-18

9

Guarantã

mai-17

22-23-24

10 Pindamonhangaba

jun-17

6-7-8-9

11 São José dos Campos

jun-17

12-13-14

12 Barra do Turvo

jun-17

27-28-29

jul-17

4-5-6

13 Eldorado

CONTATO PARA VAGA EXTRAS: jurandir@fazendaecologica.com.br
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