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EDITORIAL

A LINHA 
COMPLETA 

PARA 
JARDINAGEM

  Em fevereiro, o SIRAN e cerca de 70 outras entidades clas-
sistas rurais do Estado de São Paulo e do Brasil protocolaram conjun-
tamente ofícios na Assembleia Legislativa contra o aumento do cus-
to de vida de 45 milhões e paulistas, assim como pela retomada das 
prerrogativas constitucionais da Alesp na aprovação de impostos e 

benefícios � scais. O documento foi resultado do “tratoraço”, movimento realizado no dia 7 de janeiro 
em mais de 200 municípios do Estado. Em Araçatuba reunimos mais de 150 veículos, entre tratores, 
caminhões, colheitadeira e caminhonetes. Tanto o ofício quanto o “tratoraço” são protestos contra o 
aumento do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) de produtos relativos ao 
agronegócio promovido pelo Governo de São Paulo, por meio dos Decretos no 65.252, 65.253, 65.254 
e 65.255. A manifestação também é contra a Lei 17.293 de 15/10/2020, aprovada pela Alesp no ano 
passado, que permite ao Governo aumentar as alíquotas por meio de decreto.

 Na prática, alguns produtos e insumos agrícolas chegaram a ser taxados por decreto do Go-
verno do Estado. Adubos e fertilizantes, milho em grão, farelo de soja, sementes, produtos veteriná-
rios, defensivos e rações, por exemplo, passaram de isentos para taxa de 4,14%. O óleo e o etanol, que 
tinham alíquota de 12% foram para 13,3%. O mesmo para embalagem de ovos, que estava em 7% e 
foi para 9,4%. O cucsto de energia elétrica também acabou sendo impactado. Quando a nova regra 
passou a valer, toda propriedade rural que consumia mais de 1mil Kw/h mês teria que pagar ICMS 
sobre o valor da conta, algo que antes o produtor rural era dispensado de pagar.

 O que queremos é uma solução de� nitiva para a questão, o que inclui a revogação da Lei 
17.293. Trata-se de um desestímulo ao setor produtivo. Não é razoável que em meio a uma pandemia 
que gerou perdas e endividamento para todos, de uma forma geral, impactos econômicos negativos 
para toda a sociedade, impostos sejam aumentados e o produtor rural seja penalizado. Lutaremos 
com todas os instrumentos disponíveis em defesa do produtor rural.
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CAPACITAÇÃO

Agricultores participam de curso de 
produção de cogumelo shiitake

Ação gratuita do SIRAN, Sebrae ER Araçatuba e Senar-SP
leva em conta o crescimento do produto no mercado e o

estado de São Paulo concentrando a maior produção do Brasil

 A cada dia o cogumelo 
shiitake é visto com mais facili-
dade em pratos de restaurantes 
Brasil afora, assim como nas 
receitas caseiras, haja vista ser 
ingrediente típico das culiná-
rias chinesa, japonesa e macro-
biótica. Além disso, é utilizado 
na preparação de sopas, estro-
gonofe, risotos, molhos, saladas 
e também podem ser usados 
como recheio em massas ou 
como temperos e acompanha-
mentos. Esse crescente interes-
se nacional pelo produto fez 
com que o SIRAN (Sindicato 
Rural da Alta Noroeste), o Se-
brae ER Araçatuba (Escritório 
Regional) e a Senar-SP (Serviço 
Nacional de Aprendizagem Ru-
ral) realizassem pela primeira 
vez em Birigui, onde agriculto-
res demonstraram interesse na 
ação, o curso Produção e Co-
lheita de Shiitake.

 Em 24 horas/aula divi-
das em três dias, 12 produtores 
rurais da região tiveram acesso 
a todo o processo de produ-
ção e de colheita do cogumelo, 
tanto teórico quanto prático. A 
ação foi ministrada pelo instru-
tor Waldir Vieira. “Ensinamos 
dois métodos de produção, 
sendo um com a utilização de 
substrato ensacado e outro em 
tora de eucalipto, que é uma 

madeira de baixo custo fácil 
de ser encontrada nesta região. 
Também estamos divulgando o 
uso de uma castanheira orien-
tal chamada kunugui, que é 
muito propícia para a produção 
do shiitake”, explica Vieira.

 Os métodos disponibi-
lizados no curso são artesanais, 
com a utilização de equipamen-
tos, ferramentas e matérias-pri-
mas de baixo custo e modernas 
técnicas de produção. Todo o 
processo é devidamente con-
trolado visando a produtivida-
de. Seguindo as orientações das 
autoridades de saúde, todos os 
integrantes da turma de Birigui 
usaram máscaras, tiveram ál-
cool em gel à disposição, con-
taram com materiais de estudo 
desinfetados, e mantiveram 
distanciamento. Os participan-
tes receberam gratuitamente 

material didático e certi� cado 
de conclusão.

BENEFÍCIOS E MERCADO

 São grandes os bene-
fícios do consumo de cogu-
melos. O produto é rico em 
proteína, vitaminas B e C, � -
bras e sais minerais (fósforo, 
potássio, cálcio, sódio e ferro), 
além de aminoácidos. A China 
lidera a produção mundial de 
cogumelos, seguida pela Itália, 
Estados Unidos e Holanda. O 
consumo per capita no país 
asiático também é o maior do 
mundo, com oito quilos anu-
ais, por habitante. No Brasil, 
a média anual é de apenas 160 
gramas, bem abaixo de países 
europeus, como a Alemanha, 
que consome quatro quilos, 
França (dois quilos) e Itália 
(um quilo e trezentos gramas).
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CAPACITAÇÃO

Silagem para pecuária leiteira
é tema de curso do SIRAN

Produtores rurais de Clementina participam gratuitamente de ação
que ensina a armazenar forragens para a alimentação das vacas

 “Quando falta pasto 
no período de seca o produtor 
de leite tem que estar prepara-
do para suprir a necessidade 
nutricional do gado. É aí que 
entra a silagem.” A explica-
ção é do zootecnista Ademir 
Pereira Martins Júnior, que é 
do instrutor do curso Bovi-
nocultura de Leite – Produção 
de Silagem, promovido pelo 
SIRAN (Sindicato Rural da 
Alta Noroeste), em parceria 
com o Sebrae ER Araçatuba 
(Escritório Regional) e o Se-
nar-SP (Serviço Nacional de                                  
Aprendizagem Rural).

 Gratuita, a ação foi re-
alizada em Clementina (SP) e 
reuniu 12 produtores rurais, 
que, em 16 horas/aula dividi-
das igualmente em dois dias, 
aprenderam a produzir sila-
gem em saco com forragem de 
milho, sorgo e cana-de-açúcar. 
O objetivo é capacitar os par-
ticipantes no armazenamento 
da silagem que vai suplemen-
tar a alimentação dos bovinos 
leiteiros de maneira correta e 
e� ciente, visando produzir lei-
te com qualidade.

 Entre outras coisas, 
Martins Júnior ensinou os in-
tegrantes a dimensionar a área 
de plantio de acordo com a 
quantidade de animais, assim 

como o período que eles pre-
cisam cuidar do gado com o 
produto armazenado, e o uso 
de aditivos para a fermentação 
das forragens visando a redu-
ção de perdas com fungos. “São 
muitos detalhes que precisam 
ser levados em conta, como o 
tamanho da partícula armaze-
nada, que deve variar entre 0,5 
e 1,5 centímetro, a umidade do 
material, que deve estar 60% a 
70%, e a adição de inoculan-
tes, ou seja, microrganismos, 
especí� cos no caso da cana-
-de-açúcar. Tudo isso a gen-
te ensina no curso”, comenta                                                                              
o instrutor. 

GARGALO
E SOLUÇÃO

 A silagem é uma prá-
tica para armazenamento da 
forragem. Esse processo ga-
rante que a perda nutricional 

da forragem seja pequena e 
permite com que o alimento 
seja armazenado por um longo 
período, graças à uma fermen-
tação controlada durante o 
processo. Nem sempre o pasto 
está em condições de alimen-
tar todo o gado da fazenda, e 
a nutrição adequada é um dos 
pontos mais importantes para 
produção pecuária, seja leitei-
ra ou de corte.

 De acordo com Mar-
tins Júnior, a alimentação na 
estiagem é um dos gargalos 
da produção leiteira. “A bai-
xa qualidade da pastagem por 
causa da falta de chuva atinge 
diretamente o gado, que dimi-
nui a produção ou até mesmo 
deixa de produzir o leite. E é 
preciso pensar nisso agora, an-
tes do período de estiagem e 
agir de forma planejada”, a� r-
ma o instrutor.
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CAPACITAÇÃOCAPACITAÇÃO

Casqueamento de bovinos de leite
visa evitar prejuízo aos produtores

Realizada em Birigui, ação gratuita do SIRAN, Sebrae ER
Araçatuba e Senar-SP reuniu 12 participantes

 Doze produtores ru-
rais participaram em Birigui 
(SP) do curso Bovinocultura 
de Leite – Casqueamento, pro-
movido pelo SIRAN (Sindicato 
Rural da Alta Noroeste), em 
parceria com o Sebrae ER Ara-
çatuba (Escritório Regional) e o 
Senar-SP (Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural). O cas-
queamento é um procedimento 
feito nos cascos dos animais, 
como forma de manutenção e 
de tratamento para prevenir ou 
curar doenças que podem aco-
meter o gado.

 Gratuita, a ação du-
rou 32 horas/aula divididas 
igualmente em quatro dias. 
Os participantes aprenderam 
na teoria e na prática técnicas 
de contenção do animal, como 
corrigir aprumos (linhas ima-
ginárias, traçadas nos cascos, 
com o objetivo de delinear e 
avaliar a postura dos animais), 
cuidar das feridas de casco, 
prevenindo e corrigindo possí-
veis anomalias, evitando danos.

 De acordo com o ins-
trutor José Carlos da Costa, o 
curso segue recomendações 
técnicas e sanitárias, para a 
obtenção de maior produtivi-
dade e bem-estar animal. “O 
casqueamento tem que ser feito 
preventivamente, com técnicas 

modernas. Mas, de forma ge-
ral, a maior parte dos produto-
res rurais utiliza técnicas muito 
antigas e precisa se atualizar. 
No curso a gente ensina isso e, 
assim, ele evita perdas econô-
micas”, explica Costa.

ENTRAVE À
PRODUÇÃO

 Na pecuária atual, com 
a intensi� cação dos sistemas 
de produção, problemas nos 
cascos têm se tornado um dos 
principais entraves à produção. 
Perdas econômicas relaciona-
das a estes problemas têm leva-
do a inviabilização de sistemas 
por interferirem na reprodu-
ção, na produção de leite, na 
maior ocorrência de doenças 
e em descartes de baixo valor. 
A alta frequência de animais 

mancos nos rebanhos é mo-
tivo de preocupação entre os 
produtores. O casqueamento 
preventivo tem como principal 
objetivo prevenir ou reduzir 
a ocorrência das doenças dos 
cascos nos bovinos tanto leitei-
ros quanto de corte. A partir do 
casqueamento correto é possí-
vel corrigir imperfeições nos 
aprumos, restabelecer o apoio 
correto e evitar patologias gra-
ves que causam manqueiras.

 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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CAPACITAÇÃO

Movimentação de cargas e operação 
de guindauto são temas de cursos
Ações foram realizadas pelo SIRAN, Sebrae ER Araçatuba e Senar-SP em

Guararapes e atende demanda do mercado por profissionais qualificados

 A crescente demanda 
do mercado por equipamentos 
de movimentação de materiais 
fez com que o SIRAN (Sindi-
cato Rural da Alta Noroeste), 
o Sebrae ER (Escritório Regio-
nal) Araçatuba e o Senar-SP 
(Serviços Nacional de Aprendi-
zagem Rural) realizassem dois 
cursos gratuitos de capacitação 
em Guararapes (SP).

 Uma ação foi seguida 
da outra e as duas, executadas 
na indústria sucroalcooleira 
Nova Unialco, do Grupo Glen-
cane Bioenergia, com a parti-
cipação de oito pessoas. A em-
presa forneceu gratuitamente o 
espaço para as atividades e todo 
o equipamento mecanizado.

 No primeiro curso, 
Segurança em movimentação, 
transporte e armazenamen-
to de materiais – NR-11, com 
carga horária de 16 horas/aula 
divididas igualmente em dois 
dias, os participantes apren-
deram aspectos de segurança, 
legislação inerente à Norma 
Regulamentadora 11 (NR-11), 
análise preliminar de riscos e 
riscos ocupacionais do traba-
lho. Também foram apresenta-
dos aos diversos equipamentos 
para a movimentação de mate-
riais, como carrinhos manuais, 
paleteiras elétricas, empilha-

deiras, guindauto munck, guin-
dastes e pontos rolantes.

 No segundo, Opera-
ção de caminhão guindauto 
(munck), com carga horária de 
24 horas/aula divididas igual-
mente em três dias. No primei-
ro dia, de aula teórica, os inte-
grantes � caram sabendo o que 
é o equipamento, seus tipos e 
modelos, noções de movimen-
tação de carga suspensa, centro 
de gravidade e de equilíbrio do 
caminhão, e os riscos da ativi-
dade. Nos dois dias seguintes, 
eles treinaram com o munck.

 De acordo com o ins-
trutor de mecanização agrícola 
e industrial Edval Piatti, que é 
engenheiro mecânico com pós-
-graduação em segurança do 
trabalho, existe espaço signi� -

cativo para a colocação de pro-
� ssionais quali� cados na área 
das duas ações. “Aumentou de 
fato a procura por equipamen-
tos para a movimentação de 
materiais. Consequentemente, 
há a necessidade de pro� ssio-
nais treinados, já que há risco 
de acidentes, pois trata-se de 
trabalho perigoso, com traba-
lho de carga suspensa por aces-
sório, como cabo de aço ou cor-
rente preso ao guindauto, por 
exemplo. Por isso, esses cursos 
são importantes, para capa-
citar adequadamente quem 
vai executar esse trabalho”,                                                  
a� rma Piatti. Por causa da 
pandemia, foram seguidas as 
orientações das autoridades 
de saúde. Os participantes das 
duas ações receberam gratuita-
mente material didático e certi-
� cados de conclusão.
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ENTREVISTA

Preço da arroba do boi chega
R$ 300,00 e atinge marca histórica

O vice-presidente do SIRAN (Sindicato Rural da Alta Noroeste),
Francisco de Assis Brandão Filho, fala sobre a atual situação

do mercado, explica os fatores da alta da arroba, e afirma que
isso sempre se traduz em mais rentabilidade ao pecuarista

 Nos últimos dias, o 
preço da arroba do boi em Ara-
çatuba (SP) atingiu o maior pa-
tamar da história, passando de 
R$ 300,00 e estabilizando nessa 
quantia. São muitas as razões 
desta alta, que envolve pecu-
arista, frigorí� co, importador 
e consumidor, e que impacta 
de diferentes formas cada elo     
dessa cadeia.

 Para quem vai ao su-
permercado e vê o quilo da car-

ne bovina nas alturas, a saída é 
trocar por frango, porco ou ovo. 
Já para o pecuarista, a situação 
tende a ser boa, no entanto, de 
acordo com o vice-presidente 
do SIRAN (Sindicato Rural da 
Alta Noroeste) Francisco de 
Assis Brandão Filho, esse ce-
nário também passa uma falsa 
impressão que o criador está 
ganhando dinheiro a rodo.

 Nesta entrevista ex-
clusiva para a Folha da Região, 

Chico Brandão fala sobre a atu-
al situação do mercado, explica 
os quais são os fatores que fa-
zem a arroba estar a níveis tão 
altos, sem que isso re� ita obri-
gatoriamente em rentabilidade 
para o pecuarista. Ele também 
discorre sobre o impacto da 
pandemia do novo coronavírus 
(Covid-19) na pecuária, assim 
como fala sobre o papel de Ara-
çatuba, que já foi considerada a 
Capital do Boi Gordo, nos dias 
atuais para o mercado nacional.
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- O que explica a atual situa-
ção do mercado e o preço da 
arroba do boi?

 É uma série de fatores. 
O primeiro é a reposição, que 
está muito cara. O pecuarista 
pensa e pesa bem a venda do 
boi dele, já que depois será di-
fícil comprar boi magro para 
engorda, porque o valor está 
altíssimo. Isso acontece por-
que o preço estava barato anos 
atrás, e houve muita matan-
ça de fêmea, o que diminui a 
oferta de bezerros, reduzindo 
a oferta de animais para se-
rem engordados. Também há 
essa mortandade maior dessas 
fêmeas porque o preço valo-
rizou muito no mercado de 
abate. Antigamente, o distan-
ciamento de preço do macho e 
da fêmea era maior. Hoje, até a 
novilha fêmea tem sido muito 
abatida, pois a carne é muito 
tenra e de ótimo sabor, e a ex-
portação desses animais tam-
bém é cada vez mais comum    
e maior.  

 Um outro problema 
é que muita gente está saindo 
da pecuária em função da bai-
xa rentabilidade por área. Aqui 
na nossa região, por exemplo, a 
cana-de-açúcar rende mais que 
o boi na maioria das vezes, en-
tão a pessoa prefere partir para 
a cana. Também temos visto 
um crescimento expressivo na 
produção de soja por aqui, o 
que não existia antigamente, 
que também tem boa renta-
bilidade. Isso tem desalojado 
as áreas que antes eram para a 
engorda. Mas isso não acontece 
só aqui. No Mato Grosso e no 
Mato Grosso do Sul, o euca-
lipto também está tomando o 
lugar das áreas que antes eram 
para con� namento do gado.

 Os custos atrelados ao 
dólar também são responsá-
veis por essa situação. Adubo, 
vacinas, vermífugo, tudo subiu 
muito junto com o dólar, que 
empurra pra cima o preço do 
boi. A� nal, você precisa adubar 
o pasto, construir cercas, com-

prar arame, e todos os insumos 
que usamos estão atrelados ao 
dólar, o que faz com que o pre-
ço � nal seja muito alto.

 Outra coisa que a gen-
te vê é a exportação, que está 
muito aquecida, principal-
mente para a China. Há dois 
anos, ocorreu uma seca muito 
grande na Austrália, e logo de-
pois disso houve uma grande 
enchente que matou muitos 
bois, então, aquele país � cou 
muito fraco no mercado em 
2020, e isso nos possibilitou 
aumentar a exportação brasi-
leira. Por ser uma carne rela-
tivamente barata, comparada 
com a dos EUA, que é um pro-
duto mais caro por ser produ-
zida apenas com a utilização 
de grãos, o produto brasileiro 
tem alcançado bons negócios 
e em grande quantidade. Se 
fosse apenas o mercado inter-
no, a arroba do boi estaria bem 
mais barata, porque o Brasil 
não consegue consumir tudo o    
que produz.

ENTREVISTA
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- Qual a tendência para as 
próximas semanas?

 O preço deu uma es-
tabilizada, pois os bois de 
pasto começaram a entrar 
no mercado. Mesmo com a 
chuva no final do ano passa-
do, que foi muito ruim para 
os produtores, já está tendo 
pasto e algumas vendas de 
animais a pasto, o que não 
aconteceu em dezembro e ja-
neiro. Acredito que em mar-
ço, abril e maio, que é a época 
da safra do boi onde os pecu-
aristas dão o acabamento no 
gado e vendem, deve haver                                           
uma estabilidade.

- O senhor acredita que o pre-
ço se mantenha neste patamar 
histórico de R$ 300,00?

 Sim, acredito que 
esse valor deva se manter 
nestes próximos meses, a não 
ser que ocorra uma parada 
brusca da compra de carne 

feita pela China, ou então, 
que as exportações subam 
ainda mais.

 A minha visão é que 
haverá uma estabilidade, pois 
chegamos a um patamar pe-
rigoso. Se começar a subir 
muito, o mercado interno 
para de comprar, principal-
mente neste período de pan-
demia que estamos vivendo.

 Preciso dizer que, 
ao contrário do que muitos 

acreditam, os pecuaristas não 
estão “nadando no dinheiro” 
com esse valor alto. Com a 
arroba nas alturas, sobra me-
nos dinheiro do que com a 
arroba baixa. A nossa região 
é formada em grande parte 
por áreas de engorda, que não 
tem tanta rentabilidade como                               
se imagina.

 Já tivemos época em 
que o preço da arroba estava 
baixo, e, no caso dos bezerros, 
mais baixo ainda, e isso era mui-
to ruim também para os criado-
res. O momento está muito bom 
para quem cria, porque está 
vendendo o bezerro e a bezerra 
com preços bons, e com essa va-
lorização vai haver um aumento 
de pessoas voltando a criar. 

 Como a terra é cara, 
e a cria precisa de muita área, 
pois a vaca come muito, a nos-
sa região não possui tanta área 
assim. Antigamente, era melhor 
criar em outro Estado, que tem 
a área mais barata, e daí tra-
zer para cá para a engorda, e 
os con� namentos daqui, para                       
depois vender.
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ENTREVISTA

- Qual a dica hoje para o pe-
cuarista? Vale a mesma regra 
para os pequenos, médios          
e grandes? 

 Na nossa região, temos 
muito bezerro de leite por es-
tarmos na principal bacia lei-
teira do estado de São Paulo, e 
esses animais não são tão pro-
curados como os da raça Ne-
lore, por exemplo, mas há um 
comércio sim.

 Digo sempre que o 
pecuarista precisa viver o mo-
mento dele. Por exemplo, caso 
ele tenha uma dívida, com esses 
preços mais altos, talvez seja a 
hora de quitá-la. É importante 
� car atento para as oportunida-
des que aparecem.

- Qual o impacto da pandemia 
do coronavírus na pecuária?

 Enquanto Governo Fe-
deral estava disponibilizando o 
auxílio emergencial, os consu-
midores consumiam da mesma 
forma de antes. Mas, com o � m 
dessa ajuda governamental, 
deu uma boa caída no consu-
mo interno e os frigorí� cos es-
tão aproveitando para vender 
lá fora. Aqui dentro está mais 
difícil de colocar o produto 

agora. Aqueles R$ 600 estavam 
ajudando a colocar dinheiro na 
conta do brasileiro, e abastecer 
a geladeira das famílias.

 O pecuarista cria e 
engorda para o consumidor � -
nal, e se este não compra, isso 
faz com que se perca ou sobre 
gado, e se sobrar, o preço abai-
xa. É a velha lei da oferta e da 
procura. Então, quanto melhor 
o país estiver economicamen-
te, melhor será para os pecua-
ristas, porque as pessoas terão 
dinheiro para comprar carne. 

 Hoje, o que tem equi-
librado essa conta são as ex-
portações. Ressaltando mais 
uma vez que isso ocorre gra-
ças ao alto valor do dólar 
e pela falta da proteína em        
outros países. 

 A peste suína na Chi-
na, por exemplo, fez com que 
aquele país perdesse muita 
criação de porco e precisas-
se comprar proteína do Brasil 
(porco, frango e boi). Mas, pe-
gando esses três tipos de carne, 
vemos que o frango leva 45 dias 
para � car pronto para o abeate, 
e até mesmo dobrar de produ-
ção; o porco já leva um pouco 
mais de tempo; já o boi leva 

muito, mas muito mesmo mais 
tempo para � car pronto. O ci-
clo do boi é de, no mínimo, três 
anos. Ou seja, o pecuarista � ca 
prejudicado para fazer render 
essa venda.

- Araçatuba, que já foi a Ter-
ra do Boi ou a Capital do Boi 
Gordo, ainda tem relevância 
na pecuária nacional?

 Com certeza. A cidade 
possui muitos pecuaristas que 
moram aqui, mas que criam em 
outros estados. Com isso, acre-
dito que continuamos ditando o 
mercado justamente por todos 
os grandes empresários do setor 
estarem concentrados aqui.

 A tecnologia também é 
uma forte aliada que corrobora 
essa a� rmação, pois hoje você 
consegue vender o seu animal e 
ver a venda do outro, saber em 
quanto tempo ocorre o abate, e 
melhorar seu sistema de traba-
lho no campo.

 Um acaba sendo in-
centivador do outro. Antiga-
mente, era uma grande loteria 
para saber como seria o pre-
ço da arroba, e hoje mudou 
muito,  pois já conseguimos                                              
fazer previsões.
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PARCERIA

Diretores do SIRAN são
entrevistados no Agrojornal

Radialista Maurício Fenelon abre espaço na Band FM Araçatuba para
representantes classistas falarem sobre temas com relevantes do agronegócio

 A divulgação das suas 
ações em favor do homem do 
campo é fundamental para que 
o SIRAN continue na sua toa-
da. Para isso, o sindicato con-
ta com um grande parceiro: o 
Agrojornal, da Band FM 96,9 
Araçatuba. Comandado pelo 
radialista Maurício Fenelon, 
o programa é exibido todo sá-
bado, das 9h às 10h. Sempre 
que necessita de uma fonte 
de credibilidade para abordar 
temas relativos ao agronegó-

cio, ele solicita e conta com 
diretores da entidade para as 
suas entrevistas. Para o SIRAN 

é um prazer atendê-lo e levar 
informação de qualidade ao                
produtor rural.
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