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Agronegócio e construção civil
alavancam o mercado de
trabalho no Noroeste Paulista
Dados do Caged comprovam que as duas áreas se destacaram
na geração de empregos no primeiro semestre deste ano,
mesmo durante a pandemia da Covid-19 – Págs. 12, 13 e 14

Produtores e
trabalhadores rurais
da região participam de
programa de viticultura
em Coroados
Págs. 4 e 5

Manutenção e operação
de tratores agrícolas é
tema de capacitação do
SIRAN e do Senar-SP
em Buritama
Págs. 6 e 7

Os advogados Stéphanie
Parrilha e Felipe Trentin
abordam a prorrogação
do pagamento do
crédito rural
Pág. 10
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EDITORIAL

A situação do agronegócio
No último dia 27 de agosto, pecuaristas da região de Araçatuba se reuniram virtualmente, e debateram a atual situação do agronegócio local e nacional. O encontro fez parte da webinar (videoconferência) Credicitrus, que tinha como tema “Inovando e construindo
valor na pecuária”. Como presidente do SIRAN (Sindicato Rural da
Alta Noroeste), fui um dos convidados do evento. Mais de mil pessoas
participaram, e nós falamos bastante a respeito do momento satisfatório do agronegócio. Na ocasião, fiz questão de salientar que além da pecuária, a produção de milho
e soja, também alavancaram o agro no último semestre. Mas, apesar do crescimento destes setores,
a pandemia da Covid-19 trouxe problemas, principalmente aos pequenos produtores da região. Nós
não temos só as grandes plantações, e por causa da pandemia, os pequenos produtores de leite, seringueira e hortifrúti, por exemplo, sofreram muito.
Outro assunto discutido no evento foi a preservação do meio ambiente dentro do agronegócio. Digo com convicção que o produtor rural é o que mais conserva o meio ambiente. Hoje, sabemos
produzir com o equilíbrio necessário, trabalhando hoje para garantir um amanhã melhor. A integração lavoura-pecuária, uma das ferramentas mais utilizadas hoje pelos produtores. Esse trabalho
funciona onde há produção de grãos na época da safra, e no inverno a área acaba sendo utilizada para
a pecuária. Isso tem ocorrido principalmente em regiões onde já temos a agricultura. O produtor
aproveita a safra, a safrinha, e nesse intervalo garante a produção pecuária, com carne, leite ou os dois.
O professor Dr. Marcos Fava Neves foi o mediador do debate, que, além de mim, também
contou com a presença dos pecuaristas André L. Perrone dos Reis, Cláudio Novaes Hermes da Fonseca, Marconi Andrade Cherulli, Rui e Daniel Claret e Sérgio Gottardi Paoliello. Finalizei a minha
participação no seminário on line reafirmando que o Brasil tem potencial para ser o maior produtor
de alimentos do mundo. Um pensamento unânime de todos os participantes é que o nosso país pode
sim se tornar o maior produtor do planeta. E isso começa pelo pequeno produtor, que precisa de
apoio e de subsídios para continuar crescendo e investindo.
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CAPACITAÇÃO

Produtores e trabalhadores rurais
participam de programa de viticultura
Ação é desenvolvida em Coroados, em parceria do SIRAN com o Senar-SP, visando
formação de obra, geração de renda e estímulo à atividade no Noroeste Paulista
Produtores e trabalhadores rurais de Bilac, Birigui,
Clementina e Coroados estão
aprendendo a plantar e a comercializar uva. Nos últimos
anos, essa cultura vem conquistando espaço no Noroeste
Paulista, principalmente graças
ao programa Viticultura desenvolvido pelo SIRAN (Sindicato Rural da Alta Noroeste) em
parceria com o Senar-SP (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural).
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“Ao contrário do que
muita gente pensa, a região de
Araçatuba (Noroeste Paulista,
de forma geral) é propícia para
o plantio da uva, pois o solo
aqui é arenoso, o que é muito
bom para a parreira. Quanto ao calor, isso não chega a
ser um problema, pois a uva
se adapta facilmente ao clima,
como ocorre no Vale do Rio
São Francisco, que também
é quente”, explica o instrutor
Celso Luiz Sutti.

De acordo com o especialista, o objetivo é formar
mão de obra e capacitar as participantes para o manejo da
cultura da uva, a ponto de essas competências profissionais
contribuírem para a geração de
renda dos produtores rurais. “É
fato que há carência de mão de
obra para a viticultura, e que a
atividade tem grande potencial
na região. Além disso, o Brasil
importa uva principalmente do
Chile e da Argentina”, comenta.

CAPACITAÇÃO

VARIEDADES
No programa, os participantes aprendem desde a
escolha da área, à produção de
mudas, implantação do vinhedo, manejo e tratos culturais
do vinhedo, pragas e doenças,
custo de produção da viticultura, até a colheita, pós-colheita e
comercialização dos produtos.
As principais variedades sugeridas pelo instrutor para Coroados são a Niágara, Isabel e
Vitória, próprias para consumo
in natura (também chamadas
de variedades “de mesa”).
O produtor Nivaldo
Suguimoto, dono da propriedade onde o programa está
sendo realizado, plantou 50
mudas da variedade Niágara
Rosa. Ele, que já produz outras
frutas, desde já investe na produção orgânica e está otimista.

“Fizemos algumas alterações
na adubação e no preparo do
solo, com a utilização exclusiva
de adubos orgânicos, para ter
um diferencial. Queremos dominar essa técnica, pois atualmente trabalhamos com venda
direta ao consumidor, e queremos ampliar isso. Já estamos
fazendo contato com empresas
para futuramente fornecermos
matéria-prima para a produção
de suco e vinho orgânico”, conclui Suguimoto.
DE GRAÇA
Gratuito, com sete meses de duração (de junho a dezembro), um módulo sendo realizado por mês e carga horária
de 152 horas/aula, o programa
ocorre de dois a três dias a cada
30 dias, com 8 horas de atividade a cada dia. Nele, pequenos produtores e trabalhadores

rurais são capacitados profissionalmente na produção de
uvas, com foco na obtenção de
produtos saudáveis, competitivos no mercado e com menor
agressão ao ambiente. A parceria do SIRAN, com o Senar-SP
é justamente promover a diversificação de cultura e gerar renda para o produtor.
A turma de Coroados
atingiu o número máximo de
10 participantes, sendo que antes da pandemia de Covid-19, a
quantidade era de até 15 pessoas. Agora, seguindo as orientações das autoridades de saúde,
todas usam máscaras, têm álcool em gel à disposição, contam
materiais de estudo desinfetados, e mantêm distanciamento.
Os participantes recebem de graça material didático
e certificado de conclusão.
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CAMPO

Manutenção e operação de tratores
agrícolas é tema de capacitação
Ação está sendo realizada em Buritama, pelo SIRAN
e pelo Senar-SP, com apoio da prefeitura
Dez produtores e trabalhadores rurais de Buritama (SP) estão participando do
curso Manutenção e Operação
de Tratores Agrícolas, promovido pelo SIRAN (Sindicato
Rural da Alta Noroeste) e pelo
Senar-SP (Serviço Nacional

de Aprendizagem Rural), com
apoio da prefeitura e da Associação dos Pequenos Produtores Rurais Buriti.
A programação está
tem 40 horas, divididas em
cinco dias, de aulas teóricas

e práticas. Os participantes
aprendem desde a manutenção
preventiva do trator agrícola,
até o conhecimento de todas
as partes do equipamento, passando pelo funcionamento do
motor e do sistema de transmissão. O operador é treinado
para identificar os sistemas que
fazem parte do trator e também como realizar a manutenção em todos eles, o que inclui
calibragem dos pneus e troca
de óleo, à operação do conjunto mecânico do trator com o
implemento. Em Buritama, as
aulas práticas foram realizadas
na área da associação e o implemento utilizado foi uma grade
aradora.
De acordo com o instrutor José Eduardo de Andrade, o objetivo é capacitar o
participante para o exercício
da ocupação em operação e em
manutenção de tratores agrícolas com o domínio de todas as
tarefas e operações pertinentes
à ocupação. “Na ação a gente
faz uma abordagem geral de
tudo o que está relacionado à
atividade do tratorista. Falamos de segurança no trabalho,
identificação dos componentes,
como painel de instrumentos,
controles e comandos, motor,
sistema de filtro de ar, de combustível, de lubrificação, prepa-
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CAMPO

ração do trator para o trabalho,
acoplamento e regulagem de
implementos, e por aí vai. A
programação é completa, de
forma que a pessoa sai daqui
com muita informação”, diz
Andrade.
Uma das três mulheres
que fazem parte da turma, a
produtora rural Adileusa Aparecida de Godoy, conta que já
dirigia trator, mas não tinha

nenhuma informação aprofundada sobre o equipamento.
“O curso proporcionou
uma coisa muito importante,
que é conhecimento. Vai ser
muito útil, pois planejo plantar
milho, batata-doce, açafrão, pimenta e gengibre. E o trator é
imprescindível, e agora eu me
sinto mais segura para fazer
todo o trabalho nas lavouras”,
comenta Adileusa.

O grupo de Buritama
atingiu o número máximo de
participantes, sendo que antes
da pandemia de Covid-19, a
quantidade era de até 15 pessoas. Agora, seguindo as orientações das autoridades de saúde,
todas usam máscaras, têm álcool em gel à disposição, contam
materiais de estudo desinfetados, e mantêm distanciamento.
Os participantes recebem material didático e certificado.
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ARTIGO

Prorrogação do pagamento
do crédito rural
*Felipe Toqueton Trentin e Stéphanie de Paiva Parrilha
É sabido que a pandemia do novo coronavírus causou uma drástica consequência
em diversos setores do país, especialmente na economia, com
grande avanço do desemprego,
bem como com o fechamento
de inúmeras empresas por insuficiência de recursos. Por outro lado, ao verificar os meios
de comunicação, restou incontroverso a pujança do agronegócio, ficando claro que o setor
evitou uma crise mais aguda,
salvando o país de um colapso
econômico maior.
Porém, ao contrário do
que muitos pensam, o agro não
está 100% imune à crise. Para o
seu sucesso, o produtor precisa estar atento a vários fatores,
como a qualificação da mão de
obra, qualidade do solo, emprego de tecnologias que favoreçam a plantação, produtos que
serão utilizados, o clima, entre
outros. Além disso, após a colheita, depende da efetiva comercialização do produto por
um preço capaz de suprir os
gastos que teve com insumos,
tratamento da terra, defensivos, plantação etc.
Justamente pelo alto
custo do plantio, os produtores,
na maioria das vezes, buscam
por créditos rurais, por meio
de empréstimos com o banco,
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tendo a data de pagamento do
crédito atrelada ao período de
safra e venda dos produtos, situação em que o produtor terá
recursos para cumprir com a
obrigação pactuada com a instituição financeira.
Ocorre que, em diversos casos, o produtor rural
poderá sofrer com frustração
da safra por fatores adversos
(estiagem, por exemplo), dificuldade de comercialização de
produtos ou eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações.
Diante disso, pergunta-se: E se o produtor possui
um empréstimo (crédito rural)
juntamente com a instituição
financeira, com pagamento
atrelado à data da safra e venda
do cultivo, e ocorre um dos fatores prejudiciais supraditos, o
que poderá ser feito?

Nestas situações, o Manual do Crédito Rural determina que, independentemente
de consulta ao Banco Central,
é devida a prorrogação da dívida, aos mesmos encargos financeiros antes pactuados no
instrumento de crédito, desde
que comprove a incapacidade
de pagamento do mutuário.
Para tanto, o produtor
deverá apresentar o pedido de
prorrogação ao banco antes do
vencimento normal da operação, juntamente com determinados documentos, dentre
eles um laudo de capacidade
econômica.
Com isso, para que o
produtor rural instrua corretamente o seu pedido, cumprindo com todos os requisitos
previstos na legislação, aconselha-se que procure um advogado especialista no assunto.

ECONOMIA
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EMPREGO

Agronegócio e construção civil
alavancam o mercado de
trabalho no Noroeste Paulista
Dados do Caged comprovam que as duas áreas se destacaram
na geração de empregos no primeiro semestre deste ano,
mesmo durante a pandemia da Covid-19
A construção civil e o
agronegócio foram os responsáveis por contratar mais mão
de obra do que demitir, no primeiro semestre deste ano, na
região de Araçatuba (SP), mesmo passando pela pandemia
da Covid-19. Os dois setores
produtivos são exceções que se
destacam positivamente no ce-
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nário nacional de retração imposto pelo novo coronavírus.
Análise feita a partir
dos dados mais recentes divulgados pelo Caged (Cadastro
Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério da
Economia, indica que, na primeira metade de 2020, a cons-

trução civil teve saldo positivo
de 88 vagas, consequência da
contratação de 740 e dispensa
de 652 trabalhadores.
Especialistas afirmam
que o crédito barato, ou seja,
taxa básica de juros (Selic)
baixa e os recursos que estão
sendo injetados na economia

EMPREGO
local com programas de auxílio
do Governo Federal explicam
o bom desempenho do setor,
que vinha passando por desaceleração nos anos anteriores.
As medidas de preservação de
empregos adotadas pelo Governo Federal, como as reduções de jornada e de salário,
também são um ponto importante para que ambos os setores
criassem vagas. Segundo sindicatos da região, mais de cinco
mil empresas adotaram dessas
ações, atingido cerca de 43 mil
trabalhadores.
BRN SE DESTACA
Um dos melhores
exemplos da boa notícia relativa ao mercado de trabalho na
construção civil do Noroeste
Paulista é a BRN PAR. A construtora, que antes da pandemia
somava cerca de 600 colaboradores, atualmente conta com
aproximadamente 750. De
acordo com o administrador

da BRN Lomy, Evandro Nobre
Cruz, a empresa pesquisou e
estudou detalhadamente a sua
área de atuação, e chegou à
conclusão ajustes no planejamento e rigor na gestão darão
o resultado esperado.
“A demanda por imóveis na região existe e temos os
produtos adequados. Por isso,
decidimos ampliar a nossa força de trabalho, reprogramando
todas as entregas de obras para
dezembro. Além disso, continuamos fazendo investimen-

tos nos lançamentos de novos
empreendimentos no Noroeste
Paulista”, afirma Cruz.
Para ilustrar o que diz,
o administrador cita os residenciais Luana, cujas obras
já começaram, e o Sylvio José
Venturolli, que será lançado
em setembro. Os dois ficam na
região Norte na região Norte de
Araçatuba. No caso do Luana,
o prazo de entrega é de 24 meses. Serão 158 casas do MCMV,
nas Faixas 1,5 e 2. A maior
parte dos contratos de financiamento com a Caixa já foi assinada, mas ainda há unidades
disponíveis.
O Sylvio Venturolli fica
no final da via Etelvino Pereira dos Santos, às margens da
rodovia Elyeser Montenegro
Magalhães. Com 512,9 mil m2,
casas, lotes residenciais, comerciais e mistos, trata-se de um
dos maiores empreendimentos
imobiliários dos últimos anos
no município. O projeto vislumbra também espaços para
a instalação de equipamentos comunitários e urbanos,
como UBS (Unidade Básica de
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EMPREGO
da Agricultura no último dia
12. O resultado foi puxado por
firmes altas na comercialização
de produtos como soja, açúcar,
celulose, algodão e carnes suína e bovina, disse a pasta, que
também destacou o crescimento nos embarques para a China.

Saúde), escola e creche, assim
como praças de lazer, prática
esportiva e entretenimento.
As áreas institucionais somam
mais de 39 mil m2.
A maior parte das contratações da construtora estão
relacionados a esses dois conjuntos residenciais, assim como
para a conclusão dos projetos
do Novo Vivaldi e Novo Iasmim (empreendimentos premium), adequados e otimizados para serem entregues no
final deste ano.
A FORÇA
DO AGRO
Já os números do agronegócio mostram a criação de
12 postos de trabalho formais,
resultado da admissão de 116
empregados e demissão de 104.
O presidente do SIRAN (Sindicato Rural da Alta Noroeste),
Fábio Brancato, explica que o
setor está se aproveitando de
um bom momento das exportações, especialmente na pecuária de bovinos e suínos. “Além
disso, os grãos como a soja,
milho e feijão também passam
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por uma situação ímpar nas
vendas para o mercado externo, juntamente com o açúcar,
que alavancam o setor. Vendo
isso, as indústrias demandam
mais vagas e mais funcionários,
e pulsam forte mesmo durante a pandemia da Covid-19”,
explica.
As exportações do
agronegócio do Brasil atingiram US$ 10 bilhões em julho,
alta de 11,7% em relação a igual
período do ano anterior e o
equivalente a 51,2% do valor total exportado pelo país no mês
passado, informou o Ministério

“O crescimento de
quase US$ 1 bilhão nas exportações para a China explica a
expansão das vendas externas
em julho deste ano”, afirmou
o Ministério em comunicado,
acrescentando que os embarques para o país asiático somaram US$ 3,85 bilhões, avanço
de 34,3% na comparação anual.
“O fato é que o agro não
para. Todo mundo precisa comer, assim como praticamente todos os setores produtivos
utilizam material, elemento,
um item que seja produzido no
campo. E, especificamente aqui
no Noroeste Paulista, somos
uma promissora fronteira do
setor. Prova disso é ao resultado do Caged”, finaliza Brancato.

ARTIGO
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