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Luciana Costa
Uma barretense em Brasília



CARTA DE AGRADECIMENTO

Participamos da campanha eleitoral deste
ano para escolha do novo corpo diretivo de
“Os Independentes”, contudo nossa luta por
melhorias continuará, pois acreditamos que a
Associação Os Independentes pertence a
toda comunidade barretense, assim seus
dirigentes devem observar à ética, à
transparência, à verdade e à seriedade no trato
com os interesses da associação, aos
reclamos de cada sócio e da comunidade e,
principalmente, do cumprimento de sua
finalidade social, que é realizar com
profissionalismo a Melhor e Maior Festa do
Peão de Boiadeiro do Brasil.

A disputa eleitoral foi legítima e só
fortaleceu o poder de fiscalização de todos
os sócios para afastar eventuais condutas
incorretas, por isso durante o processo
eleitoral instaurado não menosprezamos
nossos adversários com atos antiéticos, pois
sabíamos que eles também muito contribuíram
para o crescimento de nossa entidade.
Colocamos nossa campanha ao crivo dos
associados de Os Independentes, com
propostas reais para concretização, mas

infelizmente não obtivemos os votos
necessários à vitória.

Contudo, houve conquistas de ambos os
lados e principalmente da Associação, pois
foi garantida a observância do processo
democrático. Fomos obrigados a adotar
comportamento mais rigoroso perante os
órgãos competentes, mas tudo foi feito no
sentido de exigirmos mais respeito ao sagrado
direito de participação e de igualdade,
conforme prevê o estatuto, preservando o
interesse da cada sócio e também da própria
Associação, mas jamais com espírito de
vingança ou revanchismo.

Parabenizamos a chapa vencedora,
entretanto, continuaremos vigilantes, pois
acreditamos em valores como a honestidade,
a humildade, a ética e a verdade, sem
prepotência ou autoritarismo, e foi essa
crença que nos deu coragem de humildemente
oferecer nossa chapa nesta disputa, buscando
a renovação.

Concluídos os trabalhos de apuração da
eleição, gostaríamos nesta oportunidade de
dizer que sentimos muito orgulho de fazermos

parte de Os Independentes e estamos muito
felizes pela oportunidade de ter merecido o
voto de muitos sócios, bem como o apoio
manifestado por vários setores da sociedade.
Nosso Muito Obrigado!
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Sabiá Comunicações

P A L A V R A S

Vai democracia ai?!!
Capa
Seu nome é LUCIANA COSTA tem 35

anos e é a primeira mulher barretense a

ocupar um posto na Assembléia Federal em

Brasília. Sem dúvida nenhuma é hoje a mulher

política mais importante da nossa cidade.

Humilde, ela lamenta ter chegado ao posto

de Deputada com o preço de ter perdido um

grande amigo, o médico e Deputado Federal,

Enéas Carneiro, que criou o bordão: “Meu

nome é Enéas” quando concorreu à

presidência em 1989.

Mas o destino quis que assim fosse. Não

será muito difícil para a atual Deputada

aprender rapidamente os trâmites do poder e

começar a atuar de maneira forte para

Barretos. Afinal ela vem de um mundo de

luta. Deixa claro que não teve berço de ouro,

foi doméstica, trabalhadora rural, lutou para

estudar, concluindo dois cursos superiores.

Tem futuro político. Atenciosa, educada e

simpática atendeu prontamente o pedido do

Sabiá mesmo com os vários compromissos

que tinha. Além da juventude, é dinâmica,

continua estudando “para se aperfeiçoar ainda

mais”. Quer assegurar o espaço criado pelo

destino. Quer ser prefeita? “Ainda é cedo”,

responde.

Sacudindo a arena
Tomou posse dia 26 de outubro o novo

presidente de Os Independentes, Jerônimo

Luiz Muzetti. Este ano, ao contrário de outros,

não houve unanimidade. Isto é importante

porque permite discussão em torno de novas

idéias para o Clube e o que ele representa

para a comunidade de Barretos. Um pouco

de disputa misturada com democracia é

sempre bem vinda para qualquer instituição

que se preze.

Com certeza Os Independentes saem

fortalecidos da peleja e dão exemplo para

Barretos de que idéias e ideais podem e

devem caminhar juntos com o diálogo, a

discussão ampla e a democracia configurada

pela representatividade que cada associado

do clube tem direito de exercer.

Antes houvesse disputa em instituições da

cidade que hoje parecem engessadas pelo

continuísmo e acabam formando modelos de

privilégios pessoais, ao invés de

profissionalizar cada vez mais os serviços

prestados aos seus associados. Não é um

esforço muito grande enxergarmos

instituições que vestem bem esta carapuça.

Por isso parabéns pela coragem por parte

dos associados de Os Independentes que

querem discutir novos rumos para o Clube.

Louvável também que o Clube tenha acolhido

a disputa eleitoral, que é um direito dos

associados, principalmente quando nem tudo

é convergente. Mesmo que tenha havido

momentos de retrocesso por parte dos

vencedores. Que esta atitude se estenda por

toda a cidade. Para levantar a poeira!



OPINIÃO/Luiz Alberto Soares

Barretos pega o bonde da educação

Melhor marketing
Barretos começa a se

destacar como cidade
EDUCAÇÃO. A Secretaria da
Educação assegurou a Escola
Técnica e trouxe a Universidade
Aberta. O Soares de Oliveira
volta com força total. A
Faculdade Barretos amplia sua
oferta de vagas. A FEB se torna
Centro Universitário e há notícias
de uma parceria entre a
Fundação Pio XII e o Plus COC
para a criação da Faculdade de
Medicina, com local e terreno já
definidos. Tudo isso, e não é
pouco para uma cidade de 110 mil
habitantes, vem agregar valor ao
setor educacional que na cidade
tem se desenvolvido sobre-
maneira. É estimulante porque
levanta a poeira e desperta
aqueles que ainda se consi-
deravam deitados em berço
esplendido. Além do mais, a
criação de novas escolas ou
novos cursos gera investimentos,
cria empregos, gera renda e mais
importante EDUCAÇÃO. É  o
melhor marketing que uma cidade
pode querer e almejar. Aponta
para o futuro!

Quem perdeu o bonde?
Interessante notar que a FEB

perdeu a chance de agregar a
Medicina, digamos, ao seu
“curriculum vitae”. Isso para uma
outra escola que será, sem duvida
nenhuma, concorrente, se consi-
derarmos que com a Medicina vai
ser criada uma outra IES-
Instituição de Ensino Superior na
cidade que irá disputar direta-
mente com a Farmácia e

Odontologia. Ter a Faculdade de
Medicina agregada a sua grade
de cursos seria sem dúvida
interessante e potencializaria a
marca Centro Universitário.
Mas vai depender muito da nova
missão que vai se propor a
Fundação Educacional de
Barretos. Medicina atrai público
classe A. Tem um alto custo de
manutenção. A FEB tem hoje seu
maior lucro nos cursos de menor
custo. Como Centro Universitário
poderá diversificar ainda mais
focando o que os analistas
colocam como o público que
mais cresce no País, as classes
C e D.

Números límpidos
Bom, mas falando em IES-

Instituição de Ensino Superior,
temos que entender melhor os
números e conhecer o mercado,
que continua o mesmo:
competição acirrada. De acordo
com a última pesquisa do INEP
(Instituto Nacional de Pesquisas
Educacionais) de 1997 a 2005 o
número de escolas privadas
saltou de 689 para 1.989. Um
crescimento de 280%, ampliando
consideravelmente o número de
cursos e vagas oferecidas.

No entanto, em 2005 cerca de
5 milhões de alunos se
inscreveram, para concorrer a
2.4 milhões de vagas oferecidas.
Preencheram? Nada disso.
Ingressaram apenas 1,4 milhões
de novos alunos. Um milhão a
menos que as vagas oferecidas,
e 3,6 milhões a menos que o
número de inscritos. Para bom
entendedor...

Mercado, público
O aumento de escolas mostra

um mercado promissor. A análise
do grande número de inscritos
mostra um público com vontade
de estudar, mas sem condições.
É bom lembrar ainda que o
crescimento de alunos vindos da
classe A foi pequeno, ao contrário
das classes C, D e E que cresce
continuamente. Esse crescimento
reflete a necessidade de
qualificação profissional cada vez
mais exigido pelo mercado de
trabalho, focado principalmente

nos cursos tecnológicos. Nesse
caso foi em boa hora que se
tornou um Centro Universitário.
Isto porque terá mais agilidade
para formatar cursos que supram
uma dada demanda. Marketing
puro!

Aos professores parabéns!
Afinal foram vocês que, ao se
qualificarem como mestres,
doutores, qualificaram a
instituição para chegar a Centro
Universitário.

Parabéns professores, vocês
merecem!

O melhor marketing que uma cidade pode ter não é a profusão de programas sociais, mas sim uma EDUCAÇÃO forte, uma

CULTURA diversificada e um setor de ESPORTES capaz de fazer os talentos despontarem.

Ao menos no setor EDUCAÇÃO Barretos vem com força total e é ela que será capaz de alavancar a cidade.



Orgasmo musical

DICAS & CURIOSIDADES DO MUNDO DA MÚSICA

O primeiro samba

A nova cara

do samba

CARIOCA

(17) 8111-7685                                                      djrodrigo@superig.com.br

Jazz, alimento para a alma

Jair Rodrigues em
Branco e Preto

Olá, queridos leitores do Sábia!!! Esta edição será dedicada ao samba
e ao jazz, ou seja, um ritmo nascido em nossa terrinha e outro surgido
na terra do Tio Sam, mais precisamente em Nova Orleans. O
primeiro lançamento é do velho conhecido Jair Rodrigues, dono das
belas interpretações de “Disparada” e “Banda”, que garante o novo
trabalho simplesmente pela sua história. Em seguida, dando a volta,
mas continuando no mesmo ritmo, temos a novata Teresa Cristina,
que em seu novo trabalho mostra a que veio. Finalmente trago uma
coletânea maravilhosa de jazz, com os clássicos de ontem e os de
amanhã. Espero que gostem.

Esse tem energia de sobra. Aos 68
anos de idade, com seu jeito
moleque e simpático, o Cachorrão
– apelido carinhoso que recebeu no
início de sua carreira - está prestes
a lançar o seu 46º álbum. “Jair
Rodrigues em Branco e Preto” é o
título deste novo trabalho que
deve chegar às lojas até o
natal. Produzido pelo
Quinteto em Branco
e Preto – daí o título
do disco – terá 14
músicas, sendo 9
inéditas, e passeia pelo
universo do samba e suas
verten-tes: tem chorinho, sambaião,
samba-rock e samba de breque.
Aguarde, pois valerá a pena!

Lançado em setem-
bro, este é novo trabalho
da Diva da Lapa e
símbolo da ressurrei-ção
do bairro mais boêmio do
Brasil. Ela pertence a
essa linhagem nobre e
rara de artistas essen-
ciais.

A cantora é a maior
representante de uma
geração que deu nova
cara ao samba carioca e
colocou o gênero nova-

Excelente compilação de Jazz,
em CD duplo, com sucessos de
grandes artistas do passado e
também do presente. O CD-1
traz legendários artistas como
Ella Fitzgerald, Miles Davies,
Billie Holiday, Herbie Hancock,
Nina Simone, Count Basie, Stan
Getz e mais.

Já o CD-2 vem com os
consagrados da atualidade, como
Diana Krall, Jamie Cullum, Chris
Botti, Stacey Kent, Peter Cincotti,
Amy Whinehouse, Madeleine
Peyroux, entre outros. Como já

O jazz surgiu no período entre

1890 e 1910 em Nova Orleans.

Segundo a lenda, a palavra jazz

vem de jasm, uma redução de

orgasm (orgasmo). Há quem

diga que faz todo o sentido, pois

o jazz seria como um orgasmo da

alma, misturando influências tanto

dos brancos quanto de negros,

blues e ragtime (ritmo que lembra

marchas). Não é a toa que o

ritmo tomou tanto o espírito de

liberdade. Muito jazz pra vocês!!!

Rsrsrs...

O samba-amaxixado Pelo

telefone, de domínio público mas

registrado por Donga e Mauro
Almeida, é considerado o

primeiro samba gravado,
embora Bahiano e Ernesto

Nazaré tenham gravado pela
Casa Édison desde 1903. É deles

o samba “A viola está

magoada”. Há registros

também do samba “Em casa de

Baiana” (1913), de autoria de

Alfredo Carlos Brício. Porém
ambos não fizeram muito

sucesso, e foi a composição
registrada por Donga que levou

o gênero para além dos morros.
Donga chegou a anunciar “Pelo

telefone” como “tango-samba”,
no Jornal do Brasil de 8 de janeiro

de 1917.

dito, tanto para os amantes e
conhecedores do Jazz, como
também para aqueles que querem
conhecer o estilo, essa coletânea
é um prato cheio de coisa boa.
Deliciem-se!

mente entre os mais queridos do público.
Com músicas próprias, mas também de

mestres como Caetano Veloso, Paulinho
da Viola e Candeia, este é o álbum de
afirmação de Teresa Cristina no primeiro
time da música popular brasileira.



I N S P I R A R E

Corpo e mente em sintonia
Manter o equilíbrio entre o corpo e a mente é o desejo de cada um de nós.

Este equilíbrio que nos possibilita viver melhor, com qualidade e bem estar.
Quem não quer?

Equilíbrio através da água, do cheiro,

do toque, da cor, do movimento e da

mente. Isto é o que propõe a terapeuta

holística Márcia Morello Godoy, da

Inspirare, para quem quer um estado de

saúde plena e, ainda, conter o estresse

diário, que vem em forma de cansaço,

irritação, apatia, entre outros sintomas.

Sua fonte: a filosofia oriental que propõe

a busca da integração do corpo, da mente

e das emoções melhorando a qualidade

de vida, o bem estar e rejuvenescendo.

E afinal, quem não quer turbinar a saúde

e ainda manter a mente ativa?

Márcia desenvolve várias técnicas

que visam este resultado. São as

massagens terapêuticas como shiatsu e

o chiktsa hastha, o milenar Yoga, os

banhos de imersão no ofurô e o escalda-

pés unido à reflexologia. Todas estas

modalidades associadas a aromaterapia

com óleos essenciais que estimulam ou

acalmam as pessoas. “O Yoga, por

exemplo, não apenas alonga todas as

partes do corpo, mas massagea os órgãos

internos e estimula o sistema

respiratório e a circulatório. As costas,

o peito, o sistema digestivo e os pulmões

são os mais beneficiados com o Yoga,” explica

a terapeuta.

Um dado importante, segundo a

terapeuta, é que os benefícios obtidos pelas

massagens e pelo Yoga são cumulativos, ou

seja, a continuidade da prática leva sempre a

um benefício cada vez maior.

Buscar qualidade de vida é ter saúde física

e mental,  estar bem consigo mesmo, com

os outros enfim, estar em equilíbrio. “Esse

é o principal objetivo das terapias orientais

que proporcionam ao  indivíduo a

possibilidade do controle sobre si mesmo e

tudo que acontece a sua volta obtendo com

isso o melhor que a vida oferece”, finaliza

Marcia Morello.

YOGA
Atua em todos os níveis do nosso ser.

Age no sistema respiratório aumentando
o oxigênio nos tecidos, relaxa os
músculos, a mente e estimula a

circulação.

AROMATERAPIA
Utiliza dos Óleos Essenciais 100%
puros, que servem para tratar e/ou

embelezar a pele, estimular ou acalmar
o  corpo e a mente.

SHIATSU
É uma técnica de massagem
trabalhada com os polegares,

aperfeiçoa a circulação de energia,
fluidos e funções orgânicas, servindo

tanto no tratamento quanto na
manutenção da saúde .

REFLEXOLOGIA
Começa com o famoso escalda-pé,

que ativa a circulação e relaxa os
músculos do pés e continua com a
massagem dos pés que estimula os
meridianos ligados aos órgãos.

Rua 22, 380  (27X29)                   (17) 3325-5243                     inspirareantistress@yahoo.com.br

“O aroma acalma a
mente e ajuda a

massagem a liberar a
tensão que está em

nosso corpo”
Carolina Ávila Lima

“A sensação é relaxante, parece
 que a gente desacelera” Karina Moreira

Roberto Figueiredo



Lazer faz bem à Saúde
O Wikipédia define o LAZER como

conjunto de ocupações às quais o

indivíduo pode entregar-se de livre

vontade, seja para repousar, seja para

divertir-se, recrear-se e entreter-se.

Mas frisa bem o livre. O LAZER ainda

é considerado pela Organização Mundial

de Saúde como uma das formas que o

indivíduo tem de melhorar sua qualidade

de vida, melhorando ao mesmo tempo

sua saúde.

Certo. São definições que o povo

barretense conhece de sobra, porque

“êta povo festeiro.”. Antenados nessa

tendência é que o mercado tem ampliado

sua oferta de opções recreativas,

descanso e de lazer para todos os gostos.

E olhe que Barretos tem três locais

atraentes que aqui apresentamos.

.

A Pousada Sombra do Jatobá e o

Rancho Esmeralda oferecem tudo para

todos os gostos: para quem gosta de

natureza, gosta de nadar, gosta de jogar

futebol, gosta de dançar, gosta de cantar,

gosta de saborear aquele belo churrasco

com cervejinha gelada, reunir os amigos

e a família fora da cidade. Basta andar

uns poucos quilômetros!. Água, verde,

esmeralda, jatobás..

Quem gosta de plantas o Orquidário

Rancho da Serra é energia pura com

cerca de 300 espécies de orquídeas e

mais de 4 mil plantas. É um santuário de

cores e silêncio. Indo lá você aproveita

o momento e compra a farinha de

mandioca temperada mais famosa do

mundo. Pois não é que essa tal farinha já

foi para a China, França, Itália, Espanha

e Japão.

E quer saber o que mais? Leva a

farinha prá juntar ao seu churrasco no

Rancho Esmeralda ou na Pousada

Sombra do Jatobá!

O Sabiá adverte: Lazer é Saúde!

O    SABIÁ    ADVERTE







E N T R E V I S T A

“Meu nome é

Luciana Costa”

“Sempre encarei com naturalidade

as dificuldades procurando sem-

pre dar o melhor de mim. Acredito

que o segredo das conquistas e

vitórias está em não desejar mal ao

próximo, ter um coração livre de

maldade,  esquecendo os defeitos

alheios, fazendo o  seu melhor e

perseverando”

Luciana Costa é a primeira mulher de Barretos a se tornar Deputada

Federal e ocupar um posto na Assembléia Federal. Apenas este fato já lhe

daria distinção. Afinal quantos políticos barretenses chegaram a ocupar

uma cadeira naquela Casa de Leis? No entanto sua trajetória lhe confere

o direito de dizer alto e bom som: fui,  lutei e venci. Nasceu em Barretos

em 1972. Teve uma infância e adolescência como qualquer criança pobre

da periferia. A diferença, conta Luciana, é que na época a restrição ao

trabalho infantil não estava em pauta e nem em discussão. Daí foi

trabalhadora rural e doméstica. Mesmo com toda a dificuldade nunca

abandonou os estudos. Sabia que este era um dos únicos caminhos para

conseguir alguma coisa na vida. “Sempre encarei com naturalidade as

dificuldades procurando sempre dar o melhor de mim. Acredito que o

segredo das conquistas e vitórias está em não desejar mal ao próximo, ter

um coração livre de maldade, esquecendo os defeitos alheios e fazendo o

seu melhor e perseverando”, afirma.

Aos 18 anos ingressou por meio de concurso público na Prefeitura

Municipal de Barretos. Com este trabalho pode fazer seu primeiro curso

superior a Faculdade de Educação Física. Não satisfeita e querendo mais

iniciou o curso de Odontologia na Fundação Educacional de Barretos.



“Concorri à eleição de Deputada Federal, mas não era desta maneira que

queria estar aqui, com a morte de um grande amigo. Gostaria, sim, que

ele estivesse aquí na Câmara Federal para dividirmos idéias...”

“Falar em prefeitura é querer antecipar demais o futuro, contrariando as leis

do Criador Universal...”

“Quero trabalhar para meu povo que tem tantas esperanças, sonhos e neces-

sidades e que demonstram acreditar em mim”

Nessa época já conhecia aquele que seria o

político mais famoso do Brasil nos últimos

tempos, o médico e Deputado Federal Enéas

Carneiro, criador do bordão “MEU NOME

É ENÉAS”, utilizado durante campanha

política em 1989, em que obteve 360 mil votos.

Nesse tempo Luciana ainda não havia

decidido pelo caminho político.

O gosto pela política

Seu primeiro contato com o Dr. Enéas foi

durante um curso que fazia na Universidade

Federal do Paraná pela SOBAMA

(Sociedade Brasileira de Atividade Motora

Adaptada). Para ela, conviver com o Dr.

Enéas foi uma experiência única. “Me sinto

uma privilegiada por Deus. Ele foi um ser

humano extraordinário com uma capacidade

ímpar de amar o próximo, livre de qualquer

interesse, que dava valor na essência de cada

um. Do ponto de vista pessoal eu enriqueci

como pessoa adquirindo uma gama de

conhecimentos”.

O caminho e gosto pela política viriam a

partir daí e a convivência como o doutor

Enéas foi definitiva. Segundo a Deputada, o

Dr. Enéas sempre afirmava que seria possível

haver uma mudança, dependia do caráter de

cada um. “Sempre critiquei muitos os políticos,

mas comecei a ver as coisas de maneira

diferente”, afirma. Aprendi a valorizar o meu

País, aprendendo que os problemas de

desigualdades sociais são comuns a todos os

estados da Federação.

Na Câmara Federal

No meio da caminhada o destino deu uma

guinada na vida destes dois parceiros. O

Deputado Federal Enéas Carneiro morre

vítima de leucemia e Luciana Costa, sua

suplente, assume a vaga. “Concorri à eleição

de Deputada Federal com a intenção de ser

eleita, mas não era desta maneira que queria

estar aqui, com a morte de um grande amigo,

gostaria sim, que ele estivesse aqui na Câmara

Federal para que pudéssemos dividir idéias e

trabalharmos para o bem do nosso país”,

lamenta. Conta que os primeiros dias como

Deputada Federal não foram muito fáceis.

Afinal estava ocupando a cadeira de um

presidenciável, intelectual conceituado e

respeitado na sua profissão. “Ele foi um

recordista de votos, uma referência nacional

no cenário político. Minha responsabilidade é

muito grande”, reflete. Mas o que são as

dificuldades para quem já foi trabalhadora

rural, trabalhou firme, estudou e venceu todos

os obstáculos?

O que preocupa a Deputada Luciana

Costa não é exatamente o novo desafio, mas

sim a impossibilidade de atender todas as

necessidades do seu povo. “Que tem tantas

esperanças e demonstra credibilidade na

minha pessoa”, filosofa Luciana.

Humildade e simplicidade

Reconhecendo a humildade e simplicidade

como qualidades essenciais a um político,

Luciana afirma “hoje estou deputada, prezo

o meu amanhã e continuo estudando na minha

área”. Nada mal para quem já conseguiu

indicar recursos de R$ 1 milhão para a Santa

Casa de Barretos e quer continuar trabalhando

ativamente para sua terra, Barretos, com a

qual tem uma ligação muito forte. “Dou para

minha terra, a mesma importância que um

filho tem para com sua mãe, sou filha desta

cidade e irei nos limites das minhas

possibilidades para atender Barretos”, afirma.

E o amanhã? Deputada ou Prefeita?

Falando como uma política a Deputada

Luciana explica que o futuro depende do que

fazemos no presente. Quer a reeleição para

o cargo de Deputada Federal e vai lutar para

isso.

“Agora falar em Prefeitura é querer

antecipar demais o futuro, contrariando as leis

do Criador do Universo”. Simpática, atenciosa

e compromissada a política já faz parte da

vida dessa mulher barretense, que não tem

medo do passado, vive a transformação do

presente e aposta no futuro.

Vai em frente, nossa jovem Deputada

afinal: “Seu nome é Luciana!”.



Citricultores na luta contra o greening
País da laranja
Entre a década de 70 e 80 a laranja

ocupava as grandes extensões de terra do

Estado de São Paulo, incluindo a região de

Barretos. A projeção é que havia em todo

estado, cerca de 14 mil citricultores com suas

plantações voltadas  para a produção de suco,

consumido principalmente nos EUA e países

da Europa. Para se ter uma idéia o Brasil

sempre foi o maior produtor de laranja do

mundo, ficando os EUA em segundo lugar.

As projeções para 2007 confirmam a

regra. Somente o Estado de São Paulo deverá

produzir cerca de 360 milhões de caixas (40

kg cada caixa), contra 168 milhões previstos

para o Estado da Flórida, o maior produtor dos

EUA. Paradoxalmente os 14 mil produtores

de 10 anos atrás caiu para cerca de 7 mil.

Diminuiu significativamente a área plantada,

mas a produtividade se manteve e até

aumentou.

Economia e Saúde
Ao que tudo indica a laranja está

absolutamente saudável do ponto de vista

econômico podendo aumentar com a abertura

de novos mercados como a China. A grande

questão que se discute hoje é com relação às

condições fito sanitárias, particularmente, ao

greening, que amedronta sobremaneira os

citricultores. “O greening é considerada a pior

doença dos citros no mundo de hoje”, explica

o citricultor Edson Zactiti, que viajou com uma

comitiva da região para Flórida com o objetivo

de ver de perto como os americanos estão

lidando com esta nova praga dos laranjais.

A doença provoca desfolha e morte dos

ramos. Os frutos apresentam maturação

irregular, redução de tamanho, deformação e

queda intensa. Engraçado é que os

especialistas afirmam que a doença foi

detectada na China, que poderá ser a maior

consumidora de laranja do mundo.

Luta regional
As tribulações econômicas do produtor,

segundo Zactiti, foram superadas com

tecnologia e manejo modernos. De tal forma

que mesmo perdendo área para a cana-de-

açúcar a laranja manteve a produtividade em

alta. “Mas se o produtor não se conscientizar

e fiscalizar seu pomar pelo menos uma vez

por semana, o greening poderá ser uma inimigo

muito mais terrível que as oscilações de

mercado e a economia”, alerta Zactiti.

Não apenas a questão econômica diretamente

ligada à exportação que está em jogo, mas toda

a cadeia produtiva envolvida que só no estado

de São Paulo emprega 400 mil pessoas, 250

mil somente no campo. “É importante a troca

de informações entre os produtores de

Barretos, da região e de outros países para

que se possa  controlar e quem sabe erradicar

o greening. Precisamos criar um cultura de

combate a essa nova doença”, finaliza.

VIDA NO CAMPO

Os citricultores enfrentam um novo

desafio: o greening. Doença que foi

detectada primeiramente na China e

que apareceu no Brasil, na região de

Araraquara pela primeira vez em

2004.  As principais medidas de

contenção da doença são: inspeção

dos pomares, arranque das árvores

contaminadas, controle dos vetores

(pequeno insetor de 2 a 3 mm) e uso

de mudas sadias.

Em 2002 se tornou a ave-símbolo do Brasil (já era ave-símbolo do estado de São
Paulo desde 22 de setembro de 1966) por sua imensa popularidade no país, citada
por diversos poetas como o pássaro que canta a chegada da primavera.




