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A LINHA COMPLETA 
EM TELAS VOCÊ 

ENCONTRA AQUI!
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EDITORIAL

  Após disparada de 9% em 2020, o PIB (Produto Interno Bruto) do agronegócio bra-
sileiro deverá crescer 3% em 2021. Esta é a expectativa da CNA (Confederação da Agricultura e Pecu-
ária do Brasil). A desaceleração deve ocorrer por conta de uma alta menor dos preços dos principais 
produtos do agro, depois de cotações recordes em meio à pandemia da Covid-19 e dólar alto. Já o 
Valor Bruto da Produção Agropecuária (VBP) aumentará 4,2% no ano que vem, frente a 17,4% neste 
ano. De forma geral, ainda que menor do que 2020, trata-se de um crescimento robusto. Em nota 
sobre perspectivas para 2021, a CNA prevê um equilíbrio da oferta e da demanda, mesmo com a ex-
pectativa de produção maior para a maioria dos alimentos. Os técnicos da entidade destacam que, na 
questão dos preços, a pandemia desregulou os mercados, proporcionando fortes altas, que inclusive 
no país estiveram ligadas ao pagamento dos auxílios emergenciais, que aumentaram a demanda por 
alimentos básicos.

 Outro dado positivo relativo ao setor está na Carta de Conjuntura Agro divulgada recente-
mente pelo Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada). No documento a entidade assinala que 
as contratações de crédito rural apresentaram bom desempenho entre julho e outubro, os primeiros 
meses do ano-safra 2020-2021, com a concessão de R$ 92,3 bilhões de crédito, “uma alta de 20,6% em 
relação ao mesmo período do ano passado”, contabiliza nota do instituto. Segundo o texto, “mesmo 
com a expansão do crédito, a inadimplência segue em níveis baixos”.

 No SIRAN (Sindicato Rural da Alta Noroeste) estamos otimistas. Acreditamos em uma recu-
peração consistente da economia, que dependerá da superação de desa� os internos, como a aprova-
ção das reformas administrativa e tributária – defendemos uma simpli� cação do sistema tributário, 
e faço questão de ressaltar que nos posicionamos contra o aumento de impostos associados ao agro, 
por parte do Governo do Estado de São Paulo, único ponto negativo desta agenda. Por isso, promove-
mos o tratoraço do dia 7 de janeiro. O diretor de Estudos e Políticas Macroeconômicas do Ipea, José 
Ronaldo Souza Jr, assinala que o agronegócio manterá em 2021 o “nível muito acima” de crescimento 
na comparação com outros setores de atividade econômica. Que assim seja!

O agronegócio em 2021
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QUARTO DE MILHA

ABQM divulga calendário de
eventos para a temporada 2021

As 3 principais etapas da entidade, em abril, julho
e outubro, serão realizadas em Araçatuba

 A Associação Brasi-
leira de Criadores de Cavalo 
Quarto de Milha (ABQM) di-
vulgou o calendário de provas 
o� ciais para a temporada 2021. 
Serão 14 eventos esportivos e 
um social. Estados das regiões 
Nordeste, Sudeste, Centro-O-
este e Sul, receberão as compe-
tições da raça, em 22 modalida-
des e mais de 300 categorias. 

 De acordo com a pro-
gramação, o Oscar do Quarto 
de Milha, que ocorria em feve-
reiro, será no segundo semestre 
do ano.

 O gerente de Esportes 
da ABQM, Henrique Campa-
na, informou que os eventos 
de Laço Comprido e Vaquejada 
manterão a quantidade de dias 
de 2020. As Corridas ocorre-
rão em datas já homologadas 
pelo Jockey Clube de Soroca-
ba. As provas de Araçatuba 
(SP), serão realizadas em nove 
dias cada, sempre iniciando no       
sábado. O ABQM Awards 
& Hall da Fama, deverão                                                              
ocorrer no mesmo perío-
do do Potro do Futuro, Copa 
dos Campeões e Derby,                                   
em outubro.

NOVIDADES EM 2021

 Dois novos eventos o� -
ciais, com modalidades ainda a 
de� nir, integram a programa-
ção anual da raça. Com o apoio 
de núcleos e associações re-
gionais, a ABQM realizará um 
deles em Belo Horizonte (MG), 
no mês de maio, e o outro em 
Brasília (DF), em setembro. 
Para a Associação, a iniciativa 
visa ampliar o número de com-
petições nacionais, fomentar a 
criação de cavalos e incentivar 
a prática de Esportes Equestres 
em outros centros do país.
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- Data a de� nir - 5ª 
Copa dos Campeões & 5º Der-
by de Laço Comprido - Local a 
de� nir;

 - 13 de março de 2021 
- GP South America Racing 
Challenge (classi� catórias) - 
Jockey Clube de Sorocaba - So-
rocaba (SP);

- 23 a 28 de março de 
2021 - 12º Congresso Brasi-
leiro, 12º Derby e 5ª Copa dos 
Campeões de Vaquejada - Par-
que das Palmeiras - Lagarto 
(SE);

- 27 de março de    
2021 - GP South America Ra-
cing Challenge (� nais) - Jockey 
Clube de Sorocaba - Sorocaba 
(SP);

- 17 a 25 de abril de 
2021 - 30º Congresso Brasilei-
ro Conformação & Trabalho - 
Recinto de Exposições Clibas 
de Almeida Prado - Araçatuba 
(SP);

- 28 a 30 de maio de 
2021 - Evento o� cial da raça 
Quarto de Milha - local a de� -
nir - Belo Horizonte (MG);

- 19 de junho de 2021 
- 44º GP ABQM Potro do Futu-
ro & GP ABQM Rei e Rainha 
da Velocidade (classi� catórias) 
- Jockey Clube de Sorocaba - 
Sorocaba (SP);

- 03 de julho de 2021 
- 44º GP ABQM Potro do Fu-
turo & GP ABQM Rei e Rainha 
da Velocidade (� nais) - Jockey 
Clube - Sorocaba (SP);

- 17 a 25 de julho de 
2021 - 44º Campeonato Nacio-
nal Conformação e Trabalho - 
Recinto de Exposições Clibas 
de Almeida Prado - Araçatuba 
(SP);

- Data a de� nir - 16º 
Campeonato Nacional & Potro 
do Futuro de Laço Comprido - 
Parque do Peão/CLC - Campo 
Grande (MS);

- Data a de� nir - 14º 
Congresso Brasileiro de Laço 
Comprido - Local a de� nir 
(RS);

- 17 a 19 de setembro 
de 2021 - Evento o� cial da raça 
Quarto de Milha - Granja do 
Torto - Brasília (DF);

- 09 a 17 de outu-
bro de 2021 - 42º Potro do 
Futuro, 14º Copa dos Cam-
peões, 7º Derby e 4º Juvenil                                                 
Conformação e Trabalho - Re-
cinto de Exposições Clibas de 
Almeida Prado – Araçatuba 
(SP);

- Data a de� nir - 14º 
ABQM Awards, 11º Hall da 
Fama e 3º Destaques do Ano 
do Quarto de Milha - Local a 
de� nir;

- 24 a 28 de novembro 
de 2021 - 19º Potro do Futuro 
& Campeonato Nacional de 
Vaquejada - Parque das Pal-
meiras - Lagarto (SE).

Confira a programação de eventos oficiais
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PROTESTOPROTESTO

Produtores rurais fazem
“tratoraço” em Araçatuba

Manifestação foi realizada simultaneamente em mais de 200 cidades do
Estado, contra o aumento do ICMS de produtos relativos ao agronegócio

 O “tratoraço” organi-
zado pelo SIRAN (Sindicato 
Rural da Alta Noroeste) reuniu 
nesta quinta-feira (07) mais 
de 150 veículos, entre tratores, 
caminhões, colheitadeira e ca-
minhonetes. Durante cerca de 
uma hora, produtores rurais 
da região percorreram algumas 
das principais avenidas de Ara-
çatuba (SP). O evento foi um 
protesto contra o aumento do 
ICMS (Imposto sobre Circula-
ção de Mercadorias e Serviços) 
de produtos relativos ao agro-
negócio promovido pelo Go-
verno de São Paulo, por meio 
da Lei 17.293 de 15/10/2020 e 
dos Decretos no 65.252, 65.253, 
65.254 e 65.255.

 Embora o Governo do 
Estado tenha divulgado ontem 
que o aumento da alíquota está 
suspenso, o presidente do SI-
RAN, Fábio Brancato, explica 
que esta situação tende a ser 
temporária. “Não queremos 
suspensão, mas sim que os au-
mentos sejam de� nitivamente 
cancelados. Entendemos que 
o produtor rural não pode ser 
penalizado, ainda mais durante 
uma pandemia, em que houve 
um esforço extremo de agricul-
tores e pecuaristas para que a 
comida chegasse à mesa da po-
pulação. Por � m, todos os pau-
listas serão impactados, pois 
essa conta será paga pelo con-
sumidor, e o Estado vai perder 

competitividade, fazendo com 
que empresas busquem outras 
unidades da federação para se 
instalar”, a� rma Brancato.

 Apartidária e pací� ca, 
a manifestação começou no an-
tigo posto de combustíveis Ab-
soluto, às margens da rodovia 
Marechal Rondon, passou pe-
las avenidas Brasília, Pompeu 
de Toledo e Café Filho, onde 
terminou, chamando a atenção 
para a majoração do imposto. 
O tratoraço foi acompanhado 
pela Polícia Militar e por inte-
grantes da Secretaria Munici-
pal de Mobilidade, não haven-
do registro de incidentes.
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CAPACITAÇÃO

AUMENTO

Na prática, alguns produtos e 
insumos agrícolas passarão a 
ser taxados por decreto do Go-
verno do Estado. Adubos e fer-
tilizantes, milho em grão, farelo 
de soja, sementes, produtos ve-
terinários, defensivos e rações, 
por exemplo, passarão de isen-
tos para taxa de 4,14%. O óleo 
e o etanol, que tinham alíquota 
de 12% vão para 13,3%. O mes-
mo para embalagem de ovos, 
que hoje está em 7% e vai para 
9,4%. O consumo de energia 
elétrica também será impacta-
do. Quando a nova regra passar 
a valer, toda propriedade rural 

que consumir mais de 1mil 
Kw/h mês terá que pagar ICMS 
sobre o valor da conta, algo que 
antes o produtor rural era dis-
pensado de pagar.

 Organizado por pro-
dutores rurais e entidades 
classistas, o protesto ocorreu 
simultaneamente em mais de 
200 cidades, como Araraquara, 
Bauru, Descalvado, Fernandó-
polis, Franca, Guaíra, Guará, 
Ituverava, Jaboticabal, Jaú, José 
Bonifácio, Mogi das Cruzes, 
Miguelópolis, Monte Aprazí-
vel, Morro Agudo, Orindiúva, 
Ourinhos, Pitangueiras, Santa 
Cruz do Rio Pardo, Taquaritin-

ga e Tupã. Com o movimento, 
agricultores, pecuaristas, asso-
ciações, sindicatos e represen-
tantes classistas do agronegócio 
querem pressionar autoridades 
e reverter o incremento do im-
posto por parte do governo 
paulista.

 O SIRAN também 
emitiu uma nota de repúdio 
que foi encaminhada ao Go-
verno do Estado, à Alesp e enti-
dades classistas relacionadas ao 
agronegócio. Com a manifesta-
ção, o SIRAN se une a uma sé-
rie de instituições que estão se 
posicionando contra a medida 
do Governo do Estado.
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ALTERAÇÃO POSSÍVEL

 Em entrevista ao Canal 
Rural, o deputado estadual Gil 
Diniz (PSL) a� rma que uma 
proposta tentará impedir essa 
mudança proposta pelo gover-
no. “Os produtores entram em 
contato conosco, revoltados. 
Claro, esse aumento nos im-
postos vai re� etir na ponta e 
quem vai sofrer, além do pro-
dutor, é o consumidor � nal. 
Vamos entrar com um projeto 

de decreto legislativo para sus-
tar os efeitos deste decreto, não 
podemos permitir em um pe-
ríodo de pandemia que o setor 
do agronegócio tenha aumento 
de impostos”, disse.

 Já o chefe do Departa-
mento de Economia da Federa-
ção da Agricultura e Pecuária 
do Estado de São Paulo (Faesp), 
Cláudio Brisolara, acredita que 
há tempo para uma reversão na 
decisão do governo estadual. “A 

decisão não foi uma surpresa 
desde que o governo ingressou 
com o projeto de lei. Lá havia 
uma autonomia ao governador, 
por decreto, reduzir benefícios 
� scais. Já antevimos e tentamos 
reverter esse decreto, mas não 
obtivemos sucesso. Automa-
ticamente o governador já es-
tipulou essas mudanças. […] 
No entanto, ainda apostamos 
na sensibilização do governo 
para mitigar os efeitos desses 
aumentos”, comentou.

PROTESTOPROTESTO
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CAPACITAÇÃO

Produtores rurais aprendem operação 
e manutenção de motosserra

Curso contou com 10 participantes, sendo realizada
por meio de parceria do SIRAN e do Senar-SP

 Dez produtores rurais 
participaram de um curso so-
bre operação e manutenção de 
motosserra promovido pelo SI-
RAN (Sindicato Rural da Alta 
Noroeste), em parceria com o 
Senar-SP (Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural). As aulas 
foram ministradas entre os dias 
9 e 11 de dezembro – foram 24 
horas/aula, divididas em oito 
horas por dia –, no recinto de 
exposições Clibas de Almeida 
Prado, em Araçatuba (SP).

 Teórico e prático, um 
dos objetivos da ação é orientar 
o produtor sobre a legislação e a 

segurança com o equipamento. 
“Nós conversamos, orientamos 
sobre o manejo da máquina, os 
riscos e os cuidados que devem 
ser tomados para que nenhum 
acidente aconteça com o ope-
rador”, a� rma o instrutor João 
Luiz Dal Ponte Filho.

 Ele explica que o cur-
so envolve toda parte de ma-
nutenção da motosserra, in-
cluindo mecânica, lubri� cação, 
dosagem de óleo dois tempos, 
recomendações de uso, tem-
po de descarbonização, EPIs 
(equipamentos de proteção in-
dividual), segurança no traba-

lho, carburação da máquina, e 
a� ação de corrente. “Também 
abordamos parte de operação 
da motosserra, que inclui a 
derrubada de árvore e técnicas 
de corte de forma segura e ade-
quada”, explica Dal Ponte Filho.

 Ainda de acordo com 
o instrutor, cada curso é um 
aprendizado, tanto para o alu-
no quanto para o professor, 
pois é uma troca. “É obrigató-
rio ter um curso de motosserra. 
Não vale de nada ter 10 anos de 
experiência sem um certi� cado 
que habilite a pessoa a usar a 
ferramenta”, � naliza.
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CAPACITAÇÃO

MOTOSSERRA
E PANDEMIA

 A motosserra é um 
equipamento usado em di-
versos segmentos, entretanto, 
para a sua utilização segura e 
correta, é necessário observar 
criteriosamente alguns itens 
indispensáveis. Existe legisla-
ção especí� ca quanto à aquisi-
ção e utilização, ao treinamento 
de operadores, aos itens de se-
gurança e à utilização de EPIs 
especí� cos para a realização         
do trabalho.

 Por se tratar de uma 
máquina muito exigida na re-
alização do seu trabalho (cor-
te de madeira), é fundamental 
que a manutenção seja feita sis-

tematicamente para o perfeito 
funcionamento, produtividade 
e durabilidade.

 Por causa da pandemia 
de Covid-19, foram seguidas as 
orientações das autoridades de 

saúde, com o uso de máscaras, 
álcool em gel à disposição, ma-
teriais de estudo desinfetados, e 
distanciamento. Os participan-
tes receberam gratuitamente 
material didático e certi� cado 
de conclusão.
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FUNRURAL

Produtor rural deve escolher forma
de recolher a previdência

Quem não fizer a adesão no prazo definido terá
retenção do Funrural total na comercialização

 A partir de 1º de ja-
neiro, tanto o produtor rural 
Pessoa Física (PF) quanto Pes-
soa Jurídica (PJ) devem optar 
por recolher a contribuição 
previdenciária sobre a folha de 
pagamento ou sobre o fatura-
mento (Funrural), conforme a 
Lei 13.606/2018, regulamenta-
da posteriormente pela Recei-
ta Federal. A escolha precisa 
ser feita no primeiro mês do 
ano ou à primeira competên-
cia subsequente ao início da 
atividade rural e não pode ser 
alterada durante o exercício. 
O recolhimento é válido ape-
nas para a contribuição previ-
denciária envolvendo o INSS 
e RAT (Riscos Ambientais                               
do Trabalho).

 O ideal é que o pro-
dutor rural realize o cálculo 

comparativo para de� nir se é 
mais vantajoso recolher sobre 
o faturamento ou sobre a folha 
de pagamento. Após a escolha, 
é preciso cumprir a obrigação 
de informações legais, traba-
lhistas, tributárias e previden-
ciárias junto à Receita Federal 
(RF) e demais órgãos respon-
sáveis, por meio da Guia do 
FGTS e Informações à Previ-
dência Social (GFIP).

 O recolhimento pelo 
faturamento, ou seja, sobre a 
comercialização, precisa aten-
der os seguintes índices: 1,2% 
INSS e 0,1% RAT, num total de 
1,3%, além de 0,2% para o SE-
NAR sobre a comercialização 
da produção rural. Na folha de 
pagamento, os percentuais são 
20% INSS, 3% RAT, num total 
de 23%, mais os mesmo 0,2% 

do SENAR sobre a comercia-
lização da produção rural. Ou 
seja, o 0,2% do SENAR sempre 
será recolhido sobre a comer-
cialização no regime de subr-
rogação (desconto e recolhi-
mento) quando vendido para 
empresa. Quando vendido para 
outra Pessoa Física, a responsa-
bilidade do recolhimento é do 
próprio produtor.

 O contabilista do SI-
RAN (Sindicato Rural da Alta 
Noroeste), Antônio Carlos Go-
veia, destaca que os produtores 
que não � zerem a adesão até o 
prazo, terão a retenção do Fun-
rural total na comercialização. 

 O setor Expediente do 
sindicato está à disposição dos 
associados para esclarecer dú-
vidas e prestar orientações.
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ARTIGO

Novos pilares para o
desenvolvimento brasileiro

*Fábio Meirelles

 A globalização trans-
formou progressivamente as 
relações comerciais no mundo 
e no Brasil, onde os seus efeitos 
tornaram-se indispensáveis ao 
desenvolvimento econômico 
do País, a partir dos anos 90. 
Com a abertura econômica, o 
agronegócio ganhou destaque 
pela sua dinâmica exportadora.

 A integração dos mer-
cados e a maior abrangência 
dos � uxos de comércio inter-
nacional têm in� uenciado di-
retamente no padrão de cres-
cimento do agro brasileiro que, 
combinado com outros fatores, 
como a disponibilidade de terra 
e o desenvolvimento de tecno-
logia voltada ao clima tropical, 
determinam a busca perma-
nente do setor por ganhos de 
produtividade e e� ciência no 
processo produtivo.

 Atualmente, observa-
-se um movimento em prol da 
desglobalização, do nacionalis-
mo e de uma recon� guração 

das relações internacionais. 
Os Estados Unidos e a China, 
nos polos dessa discussão, se 
enfrentam comercialmente, 
trazendo incertezas quanto ao 
futuro do comércio global.

 A questão que se im-
põe é saber se o pragmatismo 
comercial baseado em uma 
nova geopolítica mundial, com 
países e blocos mais conser-
vadores e protecionistas, irá 

sobrepor à doutrina do livre 
mercado e dos acordos multi-
laterais de comércio que domi-
naram as últimas três décadas.

 Na perspectiva da FA-
ESP, embora o momento seja 
de re� exão e dúvida, o Brasil 
deve rea� rmar os compromis-
sos com a integração econô-
mica, com o desenvolvimento 
regional e a cooperação entre 
países e blocos.
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ARTIGO

 O acordo de livre co-
mércio MERCOSUL - União 
Europeia foi um importante 
passo nessa direção. Contu-
do, compete aos negociadores 
brasileiros � rmeza no acompa-
nhamento da implantação do 
acordo, de modo que questões 
sanitárias e � tossanitárias, bar-
reiras técnicas, regras de ori-
gem, propriedade intelectual 
e desenvolvimento sustentável 
não se tornem pretexto para o 
não cumprimento do acordo.

 Paralelamente, a po-
lítica externa brasileira deve 
se manter atuante, buscando 
avançar na realização de novos 
acordos e na abertura de mer-
cados, na redução de medidas 
protecionistas e no aprimo-
ramento do sistema de defesa 
sanitária e inspeção animal e 

vegetal, com envolvimento das 
empresas privadas e suas res-
pectivas entidades de represen-
tação setorial.

 Essa dinâmica vem se 
mostrando profícua nas últi-
mas missões o� ciais do Mi-
nistério da Agricultura à Ásia 
(Japão, China, Vietnã e Indo-
nésia), ao Oriente Médio (Egi-
to, Arábia Saudita, Kuwait e 
Emirados Árabes), à Alemanha 
e, mais recentemente, à China.

 Pela ótica institucional, 
cabe destacar a importância da 
estabilidade política e macroe-
conômica do País, fundamen-
tais para garantir a construção 
de relações de longo prazo, 
capazes de manter o Brasil dis-
tante da armadilha do baixo 
crescimento, da alta in� ação, 

das elevadas taxas de juros e da 
falta de investimentos.

 O momento é oportu-
no para fortalecer as relações, 
investir e focar em ações vol-
tadas ao desenvolvimento sus-
tentável. Nossa convicção é que 
com maior abertura comercial, 
liberdade econômica e um am-
biente favorável aos negócios, 
o Brasil experimentará um ci-
clo sustentável de crescimento. 
E nessa esteira, o agronegócio 
continuará contribuindo ine-
quivocamente para o progres-
so do Brasil, bem como para o 
abastecimento e manutenção 
da paz mundial.

 *Fábio Meirelles é 
presidente da Federação da 
Agricultura e Pecuária do                     
Estado de São Paulo (Faesp)
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