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SIRAN ESTREIA
PROGRAMA NA
TVC GAZETA
Com o Jornal do Campo, sindicato disponibiliza
mais um canal de divulgação de informações
estratégicas ao produtor rural – Págs. 8 e 9

Praticantes de
equoterapia são
classificados para
participar de provas
paraequestres da
ABQM – Pág. 4 e 5

SIRAN firma parceria
com a Ótica Vendrame,
e associados terão
descontos nas compras
na empresa
Pág. 6

Abertas as inscrições
para curso gratuito de
monitoria em turismo
rural, que começa
em agosto
Pág. 10

A LINHA COMPLETA
PARA MANUTENÇÃO
DO SEU VEÍCULO VOCÊ
ENCONTRA AQUI!
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EDITORIAL

Mais informação para
o produtor rural
No último dia 31 de julho, estreamos na TVC (Canal 21 da Net Araçatuba), emissora filiada
à Rede Gazeta de Televisão, o Jornal do Campo SIRAN. Apresentado pelo jornalista Marcelo Teixeira, assessor de imprensa do sindicato, o programa vai ao ar aos sábados, a partir das 10h30. Em
meia-hora de duração, dividida em três blocos, são entrevistadas pessoas ligadas ao agronegócio,
que levam ao produtor rural informacões relevantes, como dados de mercado, clima, cursos, tecnologia e direito no agronegócio.
O Jornal do Campo vem se somar a outras soluções de comunicação que o SIRAN vem
implementando nos últimos anos, como o site, as redes sociais (Instagram, YouTube e Facebook) e
o podcast Minuto SIRAN, disparado pelo WhatsApp aos associados, de segunda a sexta-feira, com
um tema a cada dia (Mercado, Cavalos, Expediente, História e Direito e Sustentabilidade no Agronegócio). A intenção é cada vez mais abastecer o produtor rural com dados que tenham serventia
na realização da sua atividade.
Vale destacar que, além dos nossos canais próprios, contamos com parcerias com uma série
de outros veículos de comunicação que têm no SIRAN uma fonte confiável de informações, como
o Canal do Boi, Canal Rural, TV Band Paulista, TV Tem, SBT Interior, TV Record São José do Rio
Preto, rádios Band 96.9 Araçatuba, Nova Brasil FM 95.5, Folha da Região, sites Hoje Mais, Regional
Press, AtaNews, 018 News, Agora na Região e A1 Click etc.
Construída ao longo de quase 80 anos de história, isso é a prova de que todas as ações
do sindicato são pensadas e focadas no associado, para que ele tenha a sua disposição serviços,
convênios, ações e dados que realmente façam a diferença no seu dia-a-dia. Sendo assim, não nos
cansamos de repetir: produtor rural, conte sempre com o SIRAN.

Fábio Brancato – Presidente do SIRAN
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SAÚDE

Praticantes de equoterapia são
classificados para participar de
provas paraequestres da ABQM
Durante dois dias, profissional responsável pela classificação acompanhou
16 pessoas no complexo esportivo equestre do recinto de exposições de Araçatuba
Dezesseis praticantes
de equoterapia das regiões de
Araçatuba (SP) e Bauru (SP)
acabam de ser classificados
para participar de provas paraequestres da ABQM (Associação Brasileira de Criadores
de Cavalo Quarto de Milha).
Durante dois dias,
eles foram acompanhados
pela fisioterapeuta, psicóloga e instrutora de equitação,
Gabriele Brigitte Valter, que
é a única classificadora funcional da Federação Equestre Internacional e também
da Confederação Brasileira
de Hipismo.
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A especialista explica
que a classificação funcional
determina a limitação do praticante e consequentemente o
handicap (nível) no qual ele vai
competir. Os 5 handicaps são
divididos em 0 (passo), 1 (passo
e trote), 2 (trote e galope), 3 (galope) e 4 (corrida). “Todos apresentaram condições de ingressar na modalidade paratambor
da ABQM”, disse Gabriele. Para
os praticantes e as suas famílias
a notícia foi emocionante, pois
a passagem do programa de reabilitação (hipoterapia) para o
esporte (pré-esportivo e prática
esportiva paraequestre) é um sinal significativo de superação.

Patrocinada
pela
ABQM e organizada pela coordenadora do Comitê de Paratambor da entidade, Camila
Tavares Frizo, a ação ocorreu
no complexo esportivo equestre do recinto de exposições
Clibas de Almeida Prado, em
Araçatuba. Os praticantes são
integrantes de quatro escolas
de hipismo, a HSC Equoterapia, de Araçatuba, o Núcleo
de Terapia e Integração Equestre Cavalcare, de Birigui (SP),
a Cavalarte Equoterapia, de
Andradina (SP), o Centro de
Equoterapia Bauru (SP) o Centro de Equoterapia Passos para
o Futuro, de Duartina (SP).

SAÚDE

A EQUOTERAPIA
A equoterapia utiliza
cavalos como meio terapêutico para aumentar o equilíbrio,
a força muscular e o desenvolvimento intelectual e psicológico de pacientes, com indicação médica. “As atividades são
realizadas de forma lúdica, integrando natureza e brinquedos educativos para melhorar
o desenvolvimento do potencial cognitivo e motor dos praticantes. Assim, a equoterapia
oferece mais qualidade de vida
e ajuda na interação social dos
praticantes”, explica a fisioterapeuta Carolina Vicentini Verdi
(Carol), sócia na HSC Equoterapia, que tem parceria com
o SIRAN (Sindicato Rural da
Alta Noroeste) para utilizar o
complexo esportivo equestre.

São inúmeros os benefícios para a pessoa que está sobre o cavalo, além dos ganhos
motores, psíquicos, sensitivos e
sociais. “O cavalo produz para
a pessoa que está sobre ele o
que chamamos de movimento
tridimensional, e esse movimento desloca o praticante em
alguns eixos”, esclarece a fisioterapeuta. A sessão varia de 30
a 40 minutos, sendo que, sobre
o animal, são apenas 30 minutos, e restante é dividido entre
o início e o final da atividade,
para fazer interação e despedida com o praticante.
Cerca de 95% do público da HSC Equoterapia
Araçatuba são de pessoas com
alguma deficiência, mas a terapia não é direcionada apenas a
elas. “Uma criança que tem hi-

peratividade também pode ser
atendida, desde que seja com
o profissional correto. Dessa maneira, uma criança que
tem a dislexia, por exemplo,
deve ser acompanhada por um
psicólogo e um pedagogo. O
adulto que tem uma disfunção motora ou problema neurológico terá o acompanhamento de um fisioterapeuta”,
conclui Carol.
SERVIÇO
Atividade: Equoterapia
Local: Casa do SIRAN – Recinto de Exposições Clibas de
Almeida Prado
Endereço: Avenida Alcides
Fagundes Chagas, 600,
Bairro Aviação
Contato: Carolina
(18) 99746-2388
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INSTITUCIONAL

SIRAN firma parceria
com a Ótica Vendrame
Pelo acordo, associados do sindicato terão descontos que variam de 5% a 15%
nas compras nas lojas da marca, incluindo a nova unidade de Araçatuba
O SIRAN acaba de
firmar mais um convênio em
favor dos seus associados.
Desta vez, a parceria efetivada
é com a Ótica Vendrame, empresa tradicional de Birigui,
onde há duas lojas, que vai
inaugurar no dia 20 de agosto
uma unidade em Araçatuba,
na rua Tabajaras, 572, na esquina com a rua Silva Jardim,
no Centro. O telefone é (18)
98177-1029.
De acordo com o diretor da ótica, Danilo Vendrame, a unidade contará
com diferenciais, como ambiente amplo e extremamente
confortável, equipamentos e

6

atendentes altamente especializados, além de pós-venda.
“Queremos oferecer ao cliente uma experiência inigualável. Tenho certeza que os
associados do SIRAN ficarão
surpresos. Estão convidados a
visitar a loja, a partir do próximo dia 20 de agosto”, afirma
Vendrame.
Pelo acordo, os associados passam a ter direito a descontos especiais na
compra de óculos de grau ou
óculos de sol, sendo de 5% a
prazo em até 12x no cartão
sem juros, e 15% de desconto
à vista. O convênio vale também para as lojas de Birigui.

A Ótica Vendrame se
preocupa com saúde visual e,
devido a isso, está há 38 anos
oferecendo serviços de excelência dentro do ramo ótico, com
um trabalho sério e um rigoroso controle de qualidade na
confecção de óculos. A empresa
quer com isso estreitar o relacionamento entre saúde visual e
melhor qualidade de vida.
SERVIÇO
Empresa conveniada: Ótica
Vendrame
Endereço: Rua Tabajaras, 572,
Centro, Araçatuba
Telefone/WhatsApp:
(18)
98177-1029
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COMUNICAÇÃO

SIRAN estreia programa
na TVC – Gazeta
Com o Jornal do Campo, sindicato disponibiliza mais um canal
de divulgação de informações estratégicas ao produtor rural
No último dia 31 de julho, o SIRAN estreou na TVC
(TV Cidade), emissora filiada
à Rede Gazeta de Televisão, em
Araçatuba, o Jornal do Campo. O programa é dirigido ao
produtor rural e conta com
entrevistas institucionais, de
mercado (boi, soja, milho etc.),
sobre os cursos oferecidos pelo
sindicato, tecnologia no campo,
direito no agronegócio, entre
outros assuntos.
Com meia-hora de
duração, o Jornal do Campo
é transmitido ao vivo, aos sábados, das 10h30 às 11h. Nos
três blocos, especialistas são
entrevistados pelo apresentador Marcelo Teixeira, assessor
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de imprensa do SIRAN, dando
dicas e orientações ao homem
do campo. Neste sentido, o público pode participar enviando
perguntas, sugestões e críticas ao programa pelo e-mail
imprensa@siran.com.br, pelo
WhatsApp (18) 98158- 3330 e
pela fanpage do sindicato www.
facebook.com/Siransindicato.
Na edição de estreia foram entrevistados o presidente
do SIRAN, Fábio Brancato, o diretor Thomas Rocco, o responsável pelos cursos do sindicato,
Carlos Belluzzo, os advogados
Stéphanie Parrilha e Felipe
Trentin, além do jornalista especializado em agronegócio Maurício Fenelon.

De acordo com Brancato, nos últimos anos a diretoria
do sindicato vem ampliando as
soluções de comunicação visando informar mais e melhor o
associado e o produtor rural, de
modo generalizado. “O Jornal
do Campo vem se somar a nossa revista mensal, site, páginas
no Facebook e no Instagram,
assim como canal no YouTube, e grupos do WhatsApp, por
meio do qual veiculamos de segunda a sexta o podcast Minuto
SIRAN. A comunicação é uma
ferramenta estratégica para levarmos ao associado informações relevantes. E, desde já, fica
aqui o nosso agradecimento à
TVC pela parceria”, conclui o
presidente do sindicato.

COMUNICAÇÃO
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CAPACITAÇÃO

Abertas as inscrições para curso
gratuito de monitoria em turismo rural
Ação ocorre por meio de parceria entre o SIRAN, Sebrae-SP, Senar e Prefeitura, será
realizada em agosto no recinto de exposições de Araçatuba, durante quatro dias

O SIRAN (Sindicato
Rural da Alta Noroeste), em
parceria com o Sebrae-SP, Senar-SP e a Prefeitura de Araçatuba, vai realizar nos dias 13,
14, 15 e 22 de agosto o curso
“Monitoria na propriedade de
turismo no meio rural”. A ação
ocorrerá no recinto de exposições Clibas de Almeida Prado,
em Araçatuba, conta com 15
vagas disponíveis, será ministrada pelo instrutor Leonardo Aparecido do Nascimento
Cabral, e terá duração de 32
horas/aulas, divididas em 8
horas por dia (das 8h às 12h e
das 13h às 17h).
Voltado a proprietários
de áreas rurais, seus familiares
e funcionários, assim como
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a pessoas que fazem parte do
trade turístico, o curso é gratuito. O objetivo é elevar o nível técnico, social e econômico
do homem do campo e consequentemente melhorar as suas
condições de vida.
De acordo com o responsável do SIRAN pelos cursos, o zootecnista Carlos Belluzzo, o objetivo é treinar os
responsáveis pela propriedade
para monitorar a visita de turistas. Ele explica que serão
abordados temas como atendimento em turismo no meio rural, excelência no atendimento,
hospitalidade, comunicação,
perfil desejável do atendente
ou monitor, principais erros
no atendimento do monitor,

dicas para obter excelência no
atendimento, sugestões para
lidar com reclamações dos turistas, o que fazer diante de
situações delicadas.
“Araçatuba e as cidades da região têm inúmeras
propriedades rurais que podem ser preparadas para o turismo rural. Essa capacitação,
assim como outros módulos
relacionados ao tema, estimula
este tipo de empreendimento”,
destaca Belluzzo.
Para realizar a inscrição,
o interessado deve ligar ou enviar
WhatsApp para o SIRAN, no
telefone (18) 3607-7826 ou no
celular (18) 98826-5100, e falar
com Carlos Belluzzo.

VACINAÇÃO
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VACINAÇÃO

Região de Araçatuba imuniza
todo o rebanho bovino e bubalino
contra a aftosa e a brucelose
No caso da aftosa, índice de 100% na primeira etapa da imunização ocorre desde
2015, supera a média do Estado; em relação à brucelose índice contribui para a
evolução de São Paulo da fase de controle para a fase de erradicação da doença
A região de Araçatuba
(SP), que compreende 18 municípios do Noroeste Paulista,
conseguiu imunizar contra a
febre aftosa todos os 371.681
bovinos e bubalinos na primeira
etapa da campanha de vacinação deste ano, realizada durante
o mês de maio, que teve prorrogação até o mês de junho devido
à falha de distribuição de vacinas pelos laboratórios. A região
vem atingindo o índice de 100%
de cobertura desde 2015, superando a média do estado.
A etapa envolveu um
total de 3.769 propriedades
rurais que possuíam bovídeos
e bubalinos. A segunda etapa
ocorre em novembro, quando
serão imunizados os bovinos e
bubalinos com idade de 0 a 24
meses. O último foco da doença no Estado ocorreu em março de 1996, em São Carlos. São
Paulo é reconhecido como área
livre de febre aftosa com vacinação pela Organização Mundial da Saúde Animal (OIE).
O trabalho coordenado
e executado pelo EDA (Escritório de Defesa Agropecuária) de
Araçatuba, da Coordenadoria
de Defesa Agropecuária do Es-
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tado de São Paulo contou com
a colaboração do EDR (Escritório de Desenvolvimento Regional) de Araçatuba, da Coordenadoria de Desenvolvimento
Rural Sustentável (CDRS). Esse
trabalho integrado das coordenadorias é possível e beneficiará sempre o produtor rural. Um
agro moderno exige que o setor
esteja integrado e conectado.
A retirada da vacinação favorecerá todo o setor
agro de São Paulo. O trabalho
do Serviço Veterinário Oficial,
em conjunto com outros entes
públicos estaduais, municipais,
dos sindicatos rurais, e a também participação do produtor
rural, é o que fará com que a
meta seja atingida para a consolidação do agro como a locomotiva que mantém aquecida a
economia do Brasil.
O Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (Mapa) publicou o Plano
Estratégico do Programa Nacional de Erradicação e Prevenção
da Febre Aftosa (PNEFA), que
tem como um de seus objetivos
a suspensão gradual da vacinação contra a febre aftosa em
todo o território brasileiro. Isso

implica na adoção de diversas
ações a serem desenvolvidas
em âmbito municipal, estadual
e nacional, com o envolvimento do serviço veterinário oficial,
setor privado, produtores rurais
e agentes políticos.
BRUCELOSE
A região de Araçatuba (que compreende 18
municípios) registrou novo
recorde anual de cobertura
vacinal com 100% por cento
das fêmeas bovídeas (bovinas
e bubalinas), com idade entre
3 a 8 meses, vacinadas contra
a brucelose. A vacinação contra a brucelose é obrigatória
no Estado desde 2002 e é feita uma única vez na vida das
fêmeas bovinas ou bubalinas,
com idade entre 3 a 8 meses.
A vacinação do primeiro semestre de 2021, que
inclui as fêmeas bovídeas vacinadas entre o mês de dezembro
de 2020 e maio de 2021, foi de
quase 15 mil fêmeas em mais de
1600 propriedades. Por ser uma
vacina viva, que pode infectar o
manipulador a vacinação deve
ser feita por um profissional
médico veterinário. A relação

VACINAÇÃO
dos profissionais cadastrados
para realizar a vacinação em
diversos municípios do estado
de São Paulo está disponível no
site da Coordenadoria de Defesa Agropecuária.

Essa obrigatoriedade
visa principalmente aumentar a
qualidade do leite nas indústrias
e evoluir o estado de São Paulo
da fase de controle da doença
para a fase de erradicação.

da perda da cria, que no caso
de gado de corte, ser o produto principal e no gado de leite,
caso seja fêmea, seria animal
com valor comercial que acabo
sendo perdido.

O EDA de Araçatuba
tem se esforçado a cada campanha para sensibilizar o produtor a vacinar corretamente seus
animais e fazer o diagnóstico
da brucelose e também da tuberculose periodicamente. A
partir de junho de 2022 será
obrigatória a apresentação de
diagnóstico negativo de brucelose e tuberculose pelos produtores de leite aos laticínios que
recebem a sua produção.

A brucelose bovina é
uma doença infecciosa de grande impacto para a cadeia da pecuária de bovídeos no Brasil e
no mundo, pois, além de determinar sérios prejuízos diretos
e indiretos ao sistema produtivo, é uma zoonose (transmissível ao homem). Tem como
principal sintoma o aborto no
terço final de gestação, em geral no 7º mês, gerando perdas
econômicas pelo simples fato

Em alguns casos, as
vacas podem com o tempo não
apresentar mais o aborto, vindo
a parir natimortos ou bezerros
fracos, porém acabam infectando as pastagens e disseminando a doença.
*Texto de Luiz Henrique Barrochelo, médico veterinário do Escritório de Defesa Agropecuária (EDA) de
Araçatuba.
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ARTIGO

Impactos da Nova
Lei do Agro
*Felipe Toqueton Trentin e Stéphanie de Paiva Parrilha
Responsável por praticamente ¼ do PIB nacional,
o agronegócio tem andado na
contramão da vasta recessão
econômica inerente a outros
setores da economia, eis que o
mercado do agro encontra-se
superaquecido, com exportações em alta, grande consumo interno e preços cada vez
mais esticados.
Com isso, faz-se necessário ter uma legislação que
induz a inovação e desburocratização dos atos concernentes
ao agronegócio, em especial no
tocante ao crédito rural, que financia grande parte da produção agrícola e pecuária do país,
portanto, utilizado em grande
escala pela classe dos produtores rurais.
Justamente neste cenário, fora promulgada a Lei
13.986 de 07 de abril de 2020.
Tal ato normativo, denominado de Nova Lei do Agro, traz
uma ideia de modernização
e contemporaneidade, com
vistas a acompanhar as mudanças de mercado, focada,
principalmente, na eficiência
e simplificação.
Dentre as novidades
trazidas pela Nova Lei do
Agro, destaca-se a possibilidade de ter a Cédula de Pro-
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duto Rural (CPR), que nada
mais é do que um empréstimo
em troca de uma promessa de
entrega de produtos rurais,
atrelada à moeda estrangeira.
Com isso o título poderá ser emitido em moeda
estrangeira, por exemplo em
dólar, o que poderá fazer com
que haja a proteção da negociação em relação à desvalorização da moeda, bem como
seja viabilizado o acesso de financiamento com captação de
investimento internacional.
Além disso, foi criado
o Patrimônio Rural por Afetação, sendo o instituto no qual
o produtor rural irá separar
um imóvel ou fração dele para
futura contratação de Cédula
Imobiliária Rural ou, ainda, em
Cédula de Produto Rural.
Assim, ao invés de ter
que dar a totalidade da propriedade para garantir obrigações
de valores ínfimos em comparação ao valor do imóvel, será
possível fracionar uma mesma
propriedade a para garantir vários negócios distintos.
Ademais, foi instituído também o Fundo Garantidor Solidário (FGS), que é
um fundo composto por, pelo
menos, dois produtores ru-

rais, a instituição financeira
ou credor original e um terceiro interessado, caso haja. Tais
integrantes realizarão aportes
no FGS, constituindo cotas,
fazendo com que tenha uma
troca de aval entre produtores, com o objetivo de garantir
operações com empresas, bancos e tradings.
Desta maneira, conclui-se que a referida Lei
trouxe inovações e alterações
que refletem diretamente no
planejamento financeiro do
produtor rural, afetando diretamente no acesso ao crédito e
desburocratização quando da
realização de obrigações junto
aos credores.
Contudo, para se valer das inovações trazidas pela
Nova Lei do Agro, imprescindível que o produtor se valha
de um especialista no assunto,
com amplo conhecimento sobre os benefícios e consequências dos institutos.
*Felipe
Toqueton
Trentin é advogado em Araçatuba (OAB/SP 424.422) – felipetoqueton@hotmail.com
*Stéphanie de Paiva
Parrilha é advogada em Araçatuba (OAB/SP 424.834) – stephaniepparrilha@hotmail.com
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