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UMA LINHA COMPLETA 
PARA ALIMENTAÇÃO E 

NUTRIÇÃO DO SEU GADO.
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EDITORIAL

UMA LINHA COMPLETA 
PARA ALIMENTAÇÃO E 

NUTRIÇÃO DO SEU GADO.
  No último dia 26 de junho, perdemos um grande amigo. 
Aos 85 anos, morreu o nosso querido Ernesto Trentin, que foi asses-
sor da diretoria do SIRAN por 17 anos. No sindicato e também fora 
da entidade ele fez a diferença atuando em articulações políticas. O 
Trentin para uns, e “seu” Ernesto para outros, foi uma pessoa de visão 
política diferenciada. Ele nos dizia o que fazer e como fazer, orientan-
do detalhadamente, mostrando o melhor caminho. Muitas autorida-

des vieram aos nossos eventos por consideração a ele.

 Dinâmico, Ernesto Trentin deixa um vácuo, mas, como ele gostaria que fosse, a vida precisa 
continuar. Nesse sentido, continuamos na batalha diária pelo desenvolvimento do agronegócio, em 
favor do produtor rural. No dia 16 de junho, o sindicato e a ABQM (Associação Brasileira de Criado-
res de Cavalo Quarto de Milha) receberam o prefeito de Araçatuba, Dilador Borges, em visita a obras 
e ao novo escritório da associação no recinto Clibas de Almeida Prado.

 Fizemos uma solicitação de alvará para a realização do 43° Campeonato Nacional do Quarto 
de Milha, em acordo com a cartilha de ‘Orientações para o Disciplinamento de Provas Equestres’. O 
prefeito comprometeu-se a dar uma resposta tão logo o assunto seja analisado por uma comissão 
formada por representantes de órgãos de saúde, segurança jurídica e demais setores competentes.

 E no dia 25 de junho, participamos de uma live que abordou o Plano Safra 2020-2021, que 
entrou em vigor no dia 1º de junho e pretende bene� ciar pequenos e médios produtores com mais de 
R$ 66 bilhões e taxas de juros reduzidas. O valor tende a impulsionar muitos trabalhadores rurais a 
investir no seu próprio negócio. Os � nanciamentos podem ser contratados de até o dia 30/06/2021.

 Neste momento de pandemia, torna-se ainda mais importante garantir as próximas colheitas, 
e o Plano Safra vem para ajudar os produtores. Como o agro não para, temos que atuar para garantir 
o futuro, lembrando de tudo que nos foi proporcionado no passado. Obrigado por tudo, Trentin!

O passado e o futuro
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EQUESTRE

ABQM pede alvará para
provas sem público e prefeitura

fará análise técnica
Solicitação conta com apoio do SIRAN, parceiro dos criadores de Quarto de Milha

 No dia 16 de junho, 
o SIRAN (Sindicato Rural da 
Alta Noroeste) e a ABQM (As-
sociação Brasileira de Criado-
res de Cavalo Quarto de Milha) 
receberam o prefeito de Araça-
tuba (SP), Dilador Borges, em 
visita a obras e ao novo escritó-
rio da associação no recinto de 
exposições Clibas de Almeida 
Prado. Na oportunidade, o pre-
sidente da ABQM, Caco Auric-
chio, fez solicitação de alvará 
para a realização do 43° Cam-
peonato Nacional do Quarto 
de Milha, em acordo com a 

cartilha de ‘Orientações para 
o Disciplinamento de Provas 
Equestres’, também apresenta-
da à imprensa na reunião.

 Participaram do en-
contro, pela ABQM, o presi-
dente Carlos Eduardo Pedrosa 
Auricchio (Caco), Carlos Edu-
ardo Faraco Braga (Presidente 
do Conselho de Administra-
ção), Manuel Rossitto (Supe-
rintendente Geral) e Jamil Bu-
challa (Conselheiro Fiscal); 
pelo SIRAN, o presidente Fábio 
Brancato; pela prefeitura, além 

de Dilador, o secretário de Go-
verno, Manoel Afonso, e o as-
sessor executivo da secretaria 
de Desenvolvimento Agroin-
dustrial, Arnaldo Vieria Filho.

 A ABQM criou o seu 
escritório no recinto, concluiu 
a reforma da casa veterinária, 
de 11 pavilhões de baias, além 
da ampliação da rede primá-
ria elétrica e da extensão em 
7 quilômetros da rede hidráu-
lica. Estão em fase de conclu-
são as benfeitorias no pavilhão 
dormitório. Ainda estão em 
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NOVA DATA

andamento melhorias em 13 
banheiros � xos do parque. As 
obras seguem medidas para a 
prevenção à Covid-19.

PEDIDO PARA
RETOMADA DAS PROVAS

 A ABQM elaborou 
uma cartilha de ‘Orientações 
para o Disciplinamento de 
Provas Equestres’, contendo in-
formações sobre as legislações 
vigentes do município e do Es-
tado de São Paulo. O documen-
to inclui requisitos recomenda-
dos pelos órgãos de saúde, para 
o combate ao coronavírus, e 
prevê número máximo de par-
ticipantes, respeitando as me-
didas de distanciamento social.

 Segundo Caco Au-
ricchio, esse trabalho busca 
garantir o bem-estar e a segu-

rança dos quartistas e da socie-
dade de Araçatuba e da região, 
bem como a realização das 
competições. “A retomada dos 
esportes equestres se faz neces-
sária, pois movimentam toda 
a cadeia produtiva do cavalo, 
garantindo as atividades dos 
centros de treinamento, dos 
ferrageadores, dos veterinários, 
das empresas de ração, dos pro-
dutos veterinários, das lojas de 
equipamentos etc. No Brasil, a 
equinocultura emprega mais 
de 3 milhões de trabalhadores, 
tanto direta quanto indireta-
mente”, justi� cou.

 Dilador Borges rece-
beu o pedido de alvará para 
a realização das provas, bem 
como o manual de disciplina-
mento das provas equestres e 
a� rmou durante a reunião que 
nomeará uma comissão para 

análise, junto a órgãos envolvi-
dos para amparo técnico e le-
gal. “Minha resposta será uma 
só: a técnica. Somente haverá 
aprovação minha se houver 
aprovação dos órgãos de saúde, 
incluindo a vigilância sanitária, 
segurança jurídica e demais 
setores competentes”, adiantou    
o prefeito.

 O presidente do SI-
RAN, Fábio Brancato, elogiou 
tanto a iniciativa da ABQM 
quanto o posicionamento do 
prefeito. “Dada a relevância 
das provas equestres para Ara-
çatuba, o pleito dos quartistas 
é legítimo, ainda mais quando 
leva em conta todas as normas 
sanitárias. O prefeito mostrou-
-se sensível ao pedido, mas 
deve se basear em análise téc-
nica, para o bem da população”,                   
� nalizou Brancato.
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LUTOLUTO

Morre Ernesto Trentin
Admirado pela inteligência e trâmite nas diversas esferas políticas,

Trentin foi prefeito de prefeito de Pereira Barreto, chefe de gabinete
de secretarias de Estado, diretor do Metrô da capital paulista, secretário

adjunto da Agricultura e Abastecimento, secretário de Estado da
Promoção Social, e assessor da diretoria do SIRAN por 17 anos

 Morreu no dia 26 de 
junho, em Araçatuba (SP), aos 
85 anos, Ernesto Trentin. As-
sessor da diretoria do SIRAN 
(Sindicato Rural da Alta Noro-
este) por 17 anos, fez amigos, 
fez a diferença atuando em arti-
culações políticas e agora deixa 
um vácuo.

 A política, aliás, que 
sempre foi a sua grande paixão. 
Antes de chegar à entidade, 
Trentin foi vereador em Muru-
tinga do Sul (SP), prefeito de 
Pereira Barreto (SP), chefe de 
gabinete de secretarias de Esta-
do, diretor do Metrô da capital 
paulista, secretário adjunto de 
Estado da Secretaria da Agri-
cultura e Abastecimento, e se-
cretário de Estado da Promo-
ção Social.

 Pessoa de fácil rela-
cionamento, educado, discre-
to e dedicado ao trabalho, era 
admirado por todos os que o 
conheceram. Desde 2002, au-
xiliou os presidentes do SIRAN 
(Fernando Caserta Aguiar, Al-
fredo Ferreira Neves Filho, An-
tonio Carlos Ferreira, Luiz An-
tonio Pereira de Morais, Marco 
Antonio Viol e Fábio Brancato) 
em todas as demandas relativas 
a ações administrativas e arti-
culações com os associados e 
com o poder público.

 Foi casado com Leni 
(falecida em 2013), teve qua-
tro � lhos (Ernesto, Edilson, 
Eduardo e Élcio) e cinco netos 
(� iago, Gabriel e Elcio, Felipe 
e Amanda). Nasceu em Araça-
tuba e de sua terra natal partiu 

(15/01/1935 – 26/06/2020). O 
SIRAN presta homenagem ao 
amigo e singular ser humano 
Ernesto Trentin e se solidari-
za à família neste momento de 
profunda tristeza. 

PALAVRAS DOS
PRESIDENTES

“O Trentin chegou ao 
SIRAN em 2002, por indicação 
do Cândido Arruy. Ele já era 
conhecido da maioria dos as-
sociados, inclusive do meu pai. 
Durante o meu mandato nos 
tornamos amigos. Com toda 
a sua experiência de gestão e 
política, nos ajudou muito, nos 
pleitos do setor, na organização 
e na realização da exposição 
agropecuária (Expô Araçatu-
ba). Era um ótimo gestor, e, 
acima disso, uma enorme � gu-
ra humana” – Fernando Caser-
ta Aguiar (2002/2005)

 “Em 2010, o SIRAN 
começou o ano com uma dívi-
da de R$ 500 mil, e pressionado 
pelas ações do MST, que tinha 
no bairro Engenheiro Taveira 
um dos maiores acampamen-
tos do país. Nesse contexto, o 
conhecimento e a habilidade 
política do Ernesto Trentin foi 
fundamental para promover-
mos uma reviravolta. Realiza-
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mos o Abril Verde, que reu-
niu cerca de 1800 produtores 
rurais, com patrocinadores e 
palestrantes signi� cativos, que 
participaram, em grande parte, 
graças aos contatos do Trentin. 
Ele foi simplesmente brilhante, 
pois uniu a diretoria, que, tra-
balhando com o seu suporte, 
ao � nal daquela gestão deixou 
meio milhão de reais em cai-
xa” – Antonio Carlos Ferreira 
(2010/2011)

 “O Trentin foi para nós 
um achado, uma pessoa que 
veio cobrir todas de� ciências 
que a gente tinha na parte ad-
ministrativa e política do SI-
RAN. Ele foi essencial para a 
gestão do sindicato. Com sua 
vasta experiência, veio somar 
e deu respaldo a todas as nos-
sas ações. Sem o Trentin, o SI-
RAN não seria nem em parte o 
que é hoje. Ele foi uma pessoa 
maravilhosa, de um carisma e 
uma capacidade de articulação 
inegável. A ele, tenho a dizer: 
Você, Trentin, nos fará muita 

falta como homem e como meu 
amigo. Que Deus o tenha. Até 
um dia!” – Luiz Antonio Perei-
ra de Morais (2012/2014)

 “Ele foi um expoente 
com certeza. Com o seu co-
nhecimento e relacionamento 
no mundo político, o Trentin 
deu uma dinâmica totalmente 
nova ao SIRAN. Ajudou a ala-
vancar e reestruturar o sindi-
cato, nos permitindo entrar em 

uma nova era. Não é exagero 
dizer que a história recente do 
SIRAN é marcada pelo antes e 
pelo depois do Trentin. Temos 
muito a agradecer a ele, que, 
apesar de ter sido funcionário, 
sempre será lembrado como 
um diretor, tamanho o respeito 
que tínhamos por ele, e, prin-
cipalmente, como um grande 
e verdadeiro amigo” – Marco 
Antonio Viol (2014/2017)

“O ‘seu’ Ernesto foi 
uma pessoa de visão política 
muito diferenciada. Ele nos di-
zia o que fazer e de que forma fa-
zer, orientando detalhadamen-
te as nossas ações, mostrando o 
melhor caminho a tomarmos. 
Era uma pessoa maravilhosa, 
que escutava, apoiava e sem-
pre tinha uma palavra amiga. 
Muitas autoridades vieram aos 
nossos eventos por considera-
ção a ele. Foi um conselheiro 
do mais alto nível a quem deve-
mos muita consideração, além 
de um grande amigo” – Fábio 
Brancato (2018/2021)
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CAPACITAÇÃO

Agricultores têm aula de prevenção e 
combate a incêndios no campo

Ação realizada em Piacatu ocorreu pela primeira vez na região de Araçatuba,
por meio de parceria entre o SIRAN e o SENAR-SP

 Dez agricultores e tra-
balhadores rurais da região de 
Araçatuba/SP participaram em 
Piacatu da ação “Incêndio: Téc-
nicas de Prevenção e Combate 
no Campo”, promovido pelo SI-
RAN (Sindicato Rural da Alta 
Noroeste) em parceria com o 
SENAR-SP (Serviço Nacional 
de Aprendizagem Rural). É a 
primeira vez que as duas enti-
dades realizam o curso na área 
do sindicato.

 Em 16 horas de dura-
ção, divididas em dois dias, o 
instrutor Edson Antônio Gua-
rido Ribeiro repassou infor-
mações teóricas e treinou os 
participantes, apenas com atos 
simulados. Todos agora estão 
capacitados a atuar tanto no 
atendimento de emergências 
como na prevenção e comba-
te a incêndios e nos primeiros 
socorros, uma vez que os in-
cêndios também oferecem ris-
cos nefastos à saúde humana, 
podendo causar até mesmo a 
morte por conta das toxinas li-
beradas na fumaça do fogo.

 O instrutor explica que 
o inverno é um período de frio 
e também de baixa umidade 
do ar, fator de alto risco para a 
incidência de incêndios. Além 
do ar seco, há também o fato 
de algumas pessoas colocarem 

fogo em terrenos para limpá-
-los, causando queimadas de 
grandes proporções, princi-
palmente quando isso ocorre 
na área rural. “Neste período 
o solo e os vegetais � cam mais 
secos, propiciando de forma 
mais facilitada o início de um 
foco de incêndio que pode ser 
provocado pela ação humana 
com fogueiras mal apagadas, 
descarte de cigarros em locais 
inapropriados, queima de en-
tulho, descuido na queima para 
limpeza de terrenos, quedas de 
balões acesos e até mesmo o 
descarte de papéis de bala ou 
garrafas de vidro no meio am-
biente que podem funcionar 
como lupa”, ensina Ribeiro.

PARA EVITAR PREJUÍZOS

 Faz tempo que a pro-
dutora rural Cleuza Alves do 
Nascimento, de Piacatu, par-
ticipa das ações organizadas 
pelo SIRAN e pelo SENAR-SP. 

“Todo conhecimento é bem-
-vindo para fazermos vida 
melhorar. Assim como outros 
cursos que eu já � z, tenho cer-
teza que este será muito útil”, 
diz Cleuza. A agricultora sabe 
que incêndios em vegetação 
podem provocar sérios danos 
ao ambiente, além de conse-
quências econômicas conside-
ráveis, como a destruição de 
hábitats, a queima de madeira 
e os custos para o seu combate. 
“Se todos se unirem e � zerem a 
coisa certa, a gente diminui os 
riscos dos incêndios causarem 
destruição”, completa.

 Por causa da pande-
mia, seguindo orientações das 
autoridades de saúde, a ação 
conta com 10 participantes, de-
vidamente paramentados, com 
máscaras, e com a disponibili-
zação de álcool em gel. Antes 
da fase de isolamento e de dis-
tanciamento social, a quantida-
de era de até 16 pessoas.
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PECUÁRIA

Precocidade no abate aumenta
interesse em bovinos geneticamente 

melhorados por touros nelores
Independentemente do tamanho do rebanho, pecuaristas de corte e produtores

de leite buscam animais em criatórios de referência, como o Nelore do Boitel

 Animais de corte me-
lhorados por touros Nelore 
chegam ao peso de abate em 
menos tempo. Esta é a conclu-
são de uma pesquisa da unida-
de de Sertãozinho (SP) do Ins-
tituto de Zootecnia (IZ/Apta), 
da Secretaria de Agricultura 
e Abastecimento do Estado 
de São Paulo (SAA), sobre o 
impacto da seleção e melho-
ramento genético no rebanho 
Nelore. Em vez dos três anos 
e 18 arrobas (@) da pecuária 
tradicional, o gado selecionado 
vai para o frigorí� co em dois 
anos, com ao menos 21@. Na 
comparação entre dois animais 
abatidos com 24 meses, sendo 
um selecionado e outro não, a 
diferença entre os dois chega a 
quase 2@ a mais para o animal 
selecionado.

 O trabalho do IZ mos-
tra que a seleção genética traz 
signi� cativa contribuição para 
a pecuária bovina nacional. 
Em um raciocínio consideran-
do a comercialização de sêmen 
(e 50% de concepção) desde 
2000, de embriões (e 40% de 
concepção) desde 2010, e de 
reprodutores e matrizes desde 
1981, com média de diferen-
ça esperada na progênie de 
29 kg, o impacto do rebanho 
do IZ no rebanho nacional 
foi de 37.769.718 animais ou 
36.510.727@ (considerando 
50% de rendimento), re� etindo 
no aumento da produtivida-
de e na renda do produtor no 
momento em que o animal é 
comercializado, com impacto 
direto no aumento da produ-
ção de carne do Brasil.

CORTE E LEITE

 De acordo com o en-
genheiro agrônomo Sérgio 
Gottardi Paoliello, do Nelore 
do Boitel, de Araçatuba, racio-
cínio semelhante vale para o 
gado leiteiro. O pecuarista a� r-
ma que produtores de leite têm 
procurado o criatório em busca 
de touros nelore para melhorar 
o rebanho. “Touros nelore te 
dão bons bezerros, machos ou 
fêmeas. Além da sua renda com 
leite, o produtor pode colocar 
um dinheiro a mais no bolso na 
desmama dos bezerros”, garan-
te Paoliello.

 O Nelore do Boitel fo-
menta o investimento e a evo-
lução da atividade de corte e 
leiteira por meio da comerciali-
zação de touros. O investimen-
to vale a pena, segundo o pe-
cuarista, pois a relação custo x 
benefício é vantajosa. Trata-se 
de um círculo virtuoso em que 
o investimento no touro sele-
cionado resulta em rendimento 
superior por 10 anos ou mais. 
“Esse estudo deixa bem clara a 
importância do melhoramento 
genético. Animais de mesma 
idade, mesmo manejo nutricio-
nal, mesmo ambiente apresen-
tam carcaças e rentabilidade di-

Diferença entre um animal não selecionado (esquerda) 
e um selecionado (Crédito: Arquivo IZ)
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PECUÁRIA

ferentes. Daí a importância do 
criador comprar touros geneti-
camente melhorados, conhecer 
o trabalho do criatório que está 
comprando” comenta Paoliello.

RAUSOR DO BOITEL

 O Nelore do Boitel 
tem mais de 70 anos de sele-
ção a pasto, utilizando genética 
aprovada e consagrada. A his-
tória do criatório começou em 
1949, com o sogro de Paoliello, 
Dr. Alberto Franco do Amaral 
(AFA). Sérgio e sua esposa Ca-
tharina assumiram o empreen-
dimento em 1980, e em 1993 
registraram a marca Nelore do 
Boitel (inicialmente SGP, e a 
partir de 2018 passando a ser 
BOIT). Os touros do criatório 
estão aptos a melhorar a pro-
dução de qualquer vacada, seja 
nelore, fortalecendo as caracte-
rísticas raciais dos bezerros, ou 
mesmo vacada cruzada, produ-
zindo bezerros tricross de alta 
qualidade para um mercado 
de corte especí� co que sempre 
busca esse tipo de mercadoria.

 O animal de maior 
destaque do criatório é o touro 
Rausor do Boitel. Trata-se de 
um animal muito fértil, com 
o maior perímetro toráxico da 

raça, de boa musculatura e de 
uma docilidade incrível. “As � -
lhas do Rausor têm excepcional 
habilidade materna, são dóceis 
e também são boas leiteiras, 
desmamando os � lhos com 
bom peso”, conta Paoliello.

 Os proprietários da fa-
zenda Santa Nice, de Amaporã 
(PR), que desde 1944 trabalha 
com melhoramento genético 
da raça Nelore, atestam o co-
mentário. “Por duas vezes, um 
� lho do Rausor foi o primeiro 
colocado na prova de avalia-
ção de desempenho realizado 
pelo programa Geneplus, da 
Embrapa. Em 2016, um animal 
da nossa seleção, também � lho 

do Rausor, sagrou-se campeão 
da mesma prova. O Rausor 
do Boitel é um dos líderes de 
venda da central ABS Pecplan, 
e a cada dia vem se provando 
como um dos grandes touros 
para e� ciência alimentar do 
mercado”, concluem.

 Com a autoridade de 
ex-presidente da ABCZ (Asso-
ciação Brasileira dos Criadores 
de Zebu), o pecuarista Arnaldo 
Manuel Machado Borges res-
salta as qualidades dos animais 
que trazem o pedigree dos re-
produtores indianos. “Genética 
superior em fertilidade, habili-
dade materna, produtividade e 
longevidade”, � naliza Borges.

Rausor do Boitel, maior
destaque do criatório
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Presidente do SIRAN fala
sobre novidades do Plano Safra

 No dia 25 de junho, o 
presidente do SIRAN (Sindi-
cato Rural da Alta Noroeste), 
Fábio Brancato, participou 
de uma live e abordou o novo 
Plano Safra. O evento também 
contou com o consultor em 
agronegócio Gustavo Lopes e 
fez parte do seminário virtual 
“Crédito e tendências de mer-
cado no agronegócio”, por meio 
de uma parceria entre a Pre-
feitura de Araçatuba, a CDRS 
(Coordenadoria de Desenvol-
vimento Rural Sustentável) e a 
empresa Manejo Consultoria 
em Agronegócio.

 O Plano Safra 2020-
2021, que entrou em vigor no 
dia 1º de junho, pretende be-
ne� ciar pequenos e médios 
produtores com mais de R$ 66 
bilhões e taxas de juros redu-
zidas. O valor tende a impul-
sionar muitos trabalhadores 
rurais a investir no seu próprio 
negócio. Os � nanciamentos 
podem ser contratados de até o 
dia 30 de junho de 2021.

 Segundo Brancato, de 
acordo com o novo Plano, no 
geral os pequenos produtores 
rurais vão ter R$ 33 bilhões 
destinados ao � nanciamen-
to pelo Programa Nacional de 
Fortalecimento da Agricultura 

Familiar (Pronaf). “Tudo isso, 
com juros de 2,75% e 4% ao 
ano. Esse valor representa cres-
cimento de 5,7% em relação à 
última safra, que apresentou 
juros de 3% e 4,6%”, explica.

 “No caso dos médios 
produtores, a quantia destinada 
para custeio e comercialização 
é de outros R$ 33 bilhões, por 
meio do Programa Nacional 
de Apoio ao Médio Produtor 
Rural (Pronamp), com juros de 
5% ao ano, aumento de 25% em 
relação à safra anterior”, a� rma 

o presidente do SIRAN. Os pe-
quenos e médios produtores, 
ainda por meio dos recursos 
do plano Safra, passam a poder 
investir em assistência técni-
ca. Além da quantia de R$ 500 
milhões que foi destinada ao 
crédito para que agricultores 
familiares � nanciem e refor-
mem suas residências. “Neste 
momento de pandemia do co-
ronavírus, se torna ainda mais 
importante garantir as próxi-
mas colheitas, e o Plano Safra 
vem para ajudar os produtores”, 
� naliza Brancato.

CAPACITAÇÃO

Plano pretende beneficiar pequenos e médios produtores
com mais de R$ 66 bilhões e taxas de juros reduzidas;

financiamentos podem ser contratados de até o dia 30 de junho de 2021
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