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Cada edição do Siran Infor-
ma temos a alegria de le-
var boas práticas de outros 
produtores, oportunidades 
para aprimoramento da 

gestão no campo, promovidas pelo Si-
ran, Senar e Faesp, além de conscien-
tização sobre temas relevantes. 

Na entrevista da série “Nossos 
Produtores”, por exemplo, perce-
bemos que ainda há muito a ser 
explorado e que caminhos para in-
crementar os ganhos no campo não 
faltam. Flores não é um segmento 
rural predominante na região, mas, o 
clima favorável para certas espécies, 
pode ser levar à propriedade mais di-
versificação de atividades. A união de 
conhecimentos técnicos de uma cul-
tura é outro ponto de destaque nessa 
matéria. O uso da cera de abelha nos 
enxertos das flores, por exemplo, é 
um pulo do gato para alcançar qua-
lidade no desenvolvimento da plan-
ta e está disponível no mesmo local. 
Agricultor esperto não foca no pro-
blema, busca e aplica conhecimen-
to, otimiza recursos olhando ao seu 
redor e reflete sobre tudo que pode 
ser melhorado para resultados mais 
qualitativos, sempre.

Também gostaríamos de chamar 
a atenção, não somente do produtor 
rural, mas de todo cidadão de bem, 
para sua responsabilidade em defesa 
da vida. No mês de fevereiro, dois aci-
dentes trágicos envolvendo animais 
soltos nas estradas tiraram as vidas 
de duas pessoas. Diariamente, ve-
mos animais domésticos de pequeno 
porte na área urbana, abandonados 
ou simplesmente malcuidados  nas 
ruas e que podem causar graves aci-
dentes. No caso de animais de gran-

de porte, tais como, cavalos, bois e 
búfalos, o problema é ainda pior. Por 
isso, o Siran não pensou duas vezes 
em auxiliar a Polícia Militar Rodoviá-
ria da região de Araçatuba em fazer 
parte de uma mobilização e sensi-
bilização para a questão. Alertamos 
aos produtores que monitorem com 
frequência as cercas de suas proprie-
dades para evitar a saída de animais 
para estradas e ruas. É inaceitável o 
descaso com essa tarefa. Qualquer 
pessoa pode ser vítima de um aci-
dente grave após um animal cruzar 
o seu caminho. Essas coisas não têm 

hora marcada para acontecer e a 
responsabilidade é de todos que pos-
suem animais. A punição judicial é o 
menor dos males para quem deixa 
animais soltos em vias públicas. Es-
tamos falando de famílias desoladas 
pela perda de entes queridos e isso 
tem que acabar.

No ano passado, 146 acidentes en-
volveram atropelamento de animais, 
em muitos, com morte. Lembre-se: 
manter a vigilância sobre os animais 
é a melhor prevenção para evitar tra-
gédias dessa espécie. Cabe a todos 
essa responsabilidade. Boa leitura.

EDITORIAL

Agricultor esperto não 
foca no problema, busca 
e aplica conhecimento, 

otimiza recursos olhando 
ao seu redor e reflete 
sobre tudo que pode 

alcançar 



Página 4

PLACAS MÊS DE LICENCIAMENTO

Final 1 Abril
Final 2 Maio
Final 3 Junho
Final 4 Julho
Final 5 e 6 Agosto
Final 7 Setembro
Final 8 Outubro
Final 9  Novembro
Final 0 Dezembro

CAMINHÃO

PLACAS MÊS DE LICENCIAMENTO

Final 1 e 2 Setembro
Final 3,4 e 5 Outubro
Final 6,7 e 8 Novembro
Final 9 e 0 Dezembro

EXPEDIENTE

Confira o mês de 
licenciamento de seu veículo

Oportunidades no campo

Você precisa encontrar um colaborador ou pres-
tador de serviço para sua propriedade rural? 
Aproveite o espaço Oportunidades no Campo! 
Aqui você pode informar a vaga disponível gra-
tuitamente. Além da versão impressa, as infor-
mações também ficam disponíveis no site www.
siran.com.br.
Se você tem disponibilidade para trabalhar no 
campo também pode anunciar, informando sua 
área de atuação. 
*Espaço restrito a divulgar oportunidades de tra-
balho no setor rural.

PLACAS MÊS DE LICENCIAMENTO
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Senar realiza capacitação 
sobre a Feira do Produtor Rural

A Feira do Produtor Rural 
é um programa do Senar 
que tem por objetivo 
o fortalecimento dos 
agricultores, por meio 

da valorização do trabalho do campo. 
Nos encontros são abordados 
temas como comercialização sem 
intermediários e agregação de valor 
à propriedade e tudo o que envolve 
a realização de uma feira, desde a 
colocação de preços e atendimento 
até a correta exposição dos produtos 
para atrair os clientes e montagem 
de estandes.

Para atualizar presidentes e 
colaboradores de sindicatos da 
região sobre mudanças e o novo 
módulo do programa para 2017, 
o Senar realizou uma capacitação 
no auditório do Sindicato Rural 
da Alta Noroeste (Siran) em 
fevereiro. Também participaram 
representantes de governos 
municipais, entre eles o secretário 
de Desenvolvimento Econômico 
e Relações do Trabalho de 
Araçatuba, Erik Carneiro da 
Silva, e o assessor executivo de 
Desenvolvimento Agroindustrial 
de Araçatuba, Arnaldo dos Santos 
Vieira Filho.

“Antes os participantes não 
tinham um módulo de boas práticas 
na manipulação de alimentos, agora 
terão. Também não poderá existir 
duas feiras do produtor rural no 
mesmo município, ou seja, quem 
participar de novas turmas se unirá 
ao grupo já formado na cidade. Isso 
favorecerá o fortalecimento e a 
união entre eles”, explicou Teodoro 
Miranda Neto, coordenador 
estadual do programa. 

Carlos Alberto Leal Rodrigues, 
instrutor do Senar e um dos 
criadores da feira, mostrou 
os objetivos e como ocorre o 

desenvolvimento das atividades. “O 
programa possibilita comercializar 
diversos itens produtos, mesmo 
que os participantes não tenham 
produção em escala. Estabelece um 
ambiente favorável para ofertar os 
verduras, legumes, entre outros, 
diretamente ao consumidor, 
promovendo desenvolvimento 
econômico e social”, disse o instrutor.

Entre as cidades atendidas pelo 
Siran, somente Birigui recebeu 
o programa, no ano passado. 
Araçatuba receberá a capacitação 
neste ano. A data para início não 
está definida.

O evento reuniu representantes de sindicatos da região e da esfera pública
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Acidentes de trânsito 
envolvendo animais 
soltos têm sido 
frequentes na região 
nos últimos tempos. 

Em fevereiro, uma pessoa morreu 
e outra ficou ferida, após o carro 
em que elas estavam bater num 
búfalo solto na rodovia Gabriel 
Melhado (SP-461). Com a colisão, 

o carro capotou e o motorista 
morreu na hora. Na mesma 
semana, um estudante morreu 
depois de atropelar de moto 
um cavalo na rodovia Roberto 
Rollemberg.

Considerando a necessidade 
de uma ação de conscientização, 
o Siran está unindo esforços com 
a Polícia Militar Rodoviária da 

região de Araçatuba. A entidade 
deve utilizar de seus canais de 
comunicação para difundir, tanto 
para associados quanto para 
sociedade em geral, as atitudes 
de prevenção aos acidentes com 
animais. “Quando acontecem 
acidentes envolvendo animais, 
principalmente, de grande 
porte como cavalos e bois, 
as consequências podem ser 
bastante graves.  Alertamos para 
a necessidade dos proprietários 
manterem a vigilância, evitando 
a omissão na guarda dos seus 
animais, já que os riscos à 
segurança viária são grandes, 
além disso, os proprietários 
podem responder judicialmente, 
tanto na espera penal, pelo fatos 
relacionados à omissão, quanto 
na esfera civil, com relação ao 
ressarcimento de danos e na 
esfera  administrativa, com multa, 
explica o tenente da Polícia Militar, 
Gercimar Dias dos Santos.

Só em 2016, foram 146 acidentes 
envolvendo atropelamento de 
animais. As espécies de animais 
que mais estão envolvidas com 
acidentes segundo estatística da 4ª 
Companhia do 2º Batalhão de Polícia 
Militar Rodoviária, são bovinos, 
cachorros, capivaras e equinos. 

“É preciso que os donos 
de animais estejam sempre 
atentos, a fim de prevenir que 
bois, cavalos ou até mesmo cães 
saiam facilmente para as ruas 
ou estradas. O risco de acidentes 
fatais com animais de grande 
porte, principalmente, é grande. 
Alertamos para que proprietários 
rurais observem a qualidade 
de suas cercas e as mantenham 
sempre fechadas”, orienta Marco 
Antônio Viol, presidente do Siran.

PREVENÇÃO

Siran promove junto à Polícia Rodoviária 
conscientização sobre animais soltos
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Siran, Senar e Faesp firmaram parceria com a prefeitura do município. Neste mês haverá 
encontros para formação do grupo de participantes e integração com secretarias

 18 2102-5400

•  De 13/3 a 1/4 - Pró-leite manejo intensivo de pastagem (móduloIII) - Birigui
•  De 13 a 25/3 – Pró-leite manejo intensivo de pastagem (móduloIII) – Santo Antônio do 
Aracanguá.
•   De 27 a 30/3 – Artesanato em couro utilitários e decorativos – técnicas -  Piacatu
•  De 31/3 a 1/4- Ovinocultura – sistema de produção (módulo I) – Araçatuba

No dia 28 de março haverá 
um encontro com o 
objetivo de apresentar 
o Programa Feira do 
Produtor Rural para os 

agricultores de Araçatuba. Será no 
auditório do Sindicato Rural da Alta 
Noroeste (Siran), localizado na rua 
Oscar Rodrigues Alves, 55, sobreloja, 
Edifício Siran, no Centro.

Será a primeira vez que o programa 
acontece na cidade, atualmente, 
dentro da área de atuação do Siran, 
somente Birigui havia recebido 
a capacitação. Carlos Beluzzo, 
coordenador do Senar na região, 
explica que o objetivo é capacitar o 
produtor rural para comercializar 
seus produtos diretamente ao 
consumidor, promovendo uma 

relação de confiança e respeito. A 
oportunidade também cria uma nova 
opção de renda para os participantes, 
não sendo necessário a produção 
em grande volume. A participação 
é gratuita, para saber o horário os 
interessados podem entrar em 
contato com o Siran pelo telefone 18 
– 3607 7826. Confira outros cursos e 
palestras na região, no mês de março:

AGENDA

Araçatuba terá Feira do Produtor Rural



Página 8



Página 9



Página 10

SÉRIE

As fascinantes rosas-do-deserto

Na China, ela é 
conhecida como 
árvore da vida ou 
flor da vida. A rosa-
do-deserto ou 

lírio-impala, cujo nome científico 
é odenium obesus, é uma espécie 
que se adapta facilmente ao clima 
seco e quente, assim como em 
lugares ensolarados. 

Essas características foram 
favoráveis para que seu cultivo 
encontrasse mais espaço para 
crescer na região de Araçatuba, 
sempre lembrada pelas altas 
temperaturas. Um dos apaixonados 
pela espécie é o produtor rural de 
Birigui César Pantorotto Junior. Ele 
se deparou com a flor pela primeira 
vez durante uma visita à feira 
Agrishow, realizada em Ribeirão 
Preto. “Quando a vi, achei bonita e 

diferente e na própria feira adquiri 
dez mudas da planta para cultivar 
em casa, sem intenção de vender. 
A partir daí, comecei a buscar 
conhecimento sobre a espécie e 
me surpreendi com a variedade 
de cores. Então comecei a comprar 
outras e se tornou um hobby”, 
conta o produtor. 

Quando ele decidiu expandir a 
produção, há dois anos, comprou 
sementes importadas da Tailândia, 
país de origem da flor. Pantarotto 
Junior também buscou fazer 
contato com outros produtores 
para trocar experiências, entre 
eles Rita Takama, esposa de 
Sandro Takama, um dos pioneiros 
no cultivo da rosa-do-deserto, no 
Brasil.

A intenção inicial não era 
comercializar, mas ao começar ter 

cores repetidas da flor, ele decidiu 
dispor para doação, como forma 
de ajudar instituições sociais da 
cidade, que poderiam vendê-las e 
obter mais um meio para levantar 
recursos financeiros para se 
manterem.  

OPORTUNIDADES 
A produção de flores não é sua 

atividade principal. Pantarotto 
Junior é produtor de leite, apicultor 
e está atuando como vereador no 
município, mas ele acredita que 
o segmento, se bem explorado, 
traz um bom retorno. “Quando 
elas estão com flores, podem ser 
vendidas em torno de R$30. O 
preço depende da raridade da 
cor e formato. Há flores raras 
que chegam a ser vendidas por 
R$500”, detalha. Atualmente, 

Conheça como cultivar essa espécie que se adapta fácil ao clima da região
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Junior vende no varejo, no 
atacado e principalmente para os 
amigos. Todos que o visitam pela 
primeira vez ganham de presente 
uma mudinha.  

COMO PRODUZIR
O cultivo pode ser por meio 

de aquisição de semente, estaca 
ou enxertos. A opção mais rápida 
de se produzir e ver a flor é ter a 
parte de baixo da planta e a parte 
de cima enxertada Essa técnica 
garante o conhecimento sobre a 
cor da flor que vai crescer.

Por causa de seus 
conhecimentos sobre apicultura, 
o produtor de Birigui desenvolveu 
uma técnica própria. Ele faz os 
enxertos de garfagem ou pressão 
utilizando cera de abelha. “O mel 
tem muitos nutrientes, o que 
ajuda a desenvolver o broto e 
não deixa a umidade apodrecer a 
planta”, explica.

A coisa mais importante 
para obter sucesso no cultivo da 
rosa- do-deserto é fazer um bom 
substrato. “Eu uso uma receita 
com quatro elementos: areia 
grossa, terra vegetal, carvão 
moído e casca de amendoim, 
todos em partes iguais. É só 
misturar tudo e plantar. O 
segredo é manter o solo bem 
drenado, porque o acúmulo de 
água mofa a planta”.

Em sua opinião, o mercado 
de flores está em expansão e a 
rosa-do-deserto ainda é uma 
novidade. Embora a região 
esteja longe de grandes centros, 
ela tem clima favorável, e pode 
ser um bom complemento para 
pequenos e médios produtores.
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Trabalhadores da Unialco recebem 
curso sobre alimentação saudável

Despertar  o  interesse 
das pessoas 
para escolhas 
a l i m e n t a r e s 
mais saudáveis, 

respeitando e valorizando aspectos 
culturais, sociais, crenças, hábitos 
e disponibilidade de produtos da 
região, colabora para a promoção da 
saúde e prevenção de doenças.

Por isso, o Sistema Nacional 
de Aprendizagem Rural (Senar) 
desenvolveu o programa “Saúde 
no Campo”, que aborda temas 
como acuidade visual, saúde bucal, 
saneamento básico, nutrição 
e higiene. Um dos módulos, 
“Alimentação saudável”, foi 
apresentado para aproximadamente 
140 colaboradores da usina Unialco, 
em Guararapes. Divididos em quatro 
turmas de 35 pessoas cada uma, 
eles puderam aprender tudo que 
compõe uma alimentação saudável, 
desde higiene na cozinha até a 

pirâmide alimentar. Além disso, 
aprenderam receitas com alimentos 
típicos da região.  

A instrutora de cursos de 
alimentação do Senar, Roberta 
Zanovelli Rossite, também explicou 
sobre como evitar desperdícios 
e aproveitar ao máximo dos 
produtos. “A alimentação 
alternativa é o aproveitamento 
integral dos alimentos, e isto inclui 
cascas, talos, sementes e folhas 
de legumes e frutas, consideradas 
partes não convencionais dos 
alimentos. Na maioria das 
vezes, não utilizamos em nossa 
cozinha por falta de hábito ou por 
desconhecer seu valor nutricional. 
Uma dieta com alimentação 
alternativa mediante a utilização 
de alimentos típicos da região 
torna-se mais saudável pelo rico 
aproveitamento de vitaminas, 
minerais e fibras. Também 
é possível ter um cardápio 

diversificado, criativo, nutritivo e 
saboroso”, incentiva Roberta.

HIGIENE
Em relação às boas práticas 

na cozinha, Roberta destacou a 
importância de limpar o ambiente 
diariamente com vassoura e pano 
úmido, para evitar qualquer contato 
entre alimento e poeira. Outro 
cuidado é deixar os materiais de 
limpeza sempre longe de alimentos 
(desinfetante, sabão, esponja e palha 
de aço, por exemplo). Os cestos de lixo 
devem estar sempre tampados e ser 
lavados diariamente, utilizando...”) 
diariamente e utilizando saco 
plásticos descartáveis para revesti-
los. A esponja de lavar louças deve 
ser trocada a cada dois dias ou 
deixada de molho em solução com 
água sanitária, por ser um grande 
foco de contaminação. Quanto aos 
panos de cozinha, não devem ser 
utilizados para secagem das mãos. 
É preciso determinar uma utilidade 
para cada pano dentro da cozinha.

SUGESTÃO DE CARDÁPIO
Ela também chamou a atenção 

dos participantes para a troca do 
sal iodado pelo sal do Himalaia ou 
sal rosa. 

“O sal iodado supre as carências 
nutricionais da população com 
relação ao iodo. A preocupação sobre 
a substituição que está acontecendo 
é porque isso pode provocar a 
doença do bócio, principalmente 

CURSO

Foram quatro turmas, com 
35 pessoas cada uma. 

O aprendizado faz parte do 
programa Saúde no Campo, 

desenvolvido pelo Senar

CURSO
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em pessoas veganas. O iodo é 
encontrado nos derivados do leite, 
que não são consumidos por esse 
perfil”, disse.

Para planejar um cardápio 
repleto de saúde, a especialista 

recomenda que se escolha 
alimentos frescos de época e 
os cultivados na região, com 
criatividade de cores, formatos 
e texturas, com diferentes 
sabores. As frutas, verduras e 

legumes devem estar presentes 
todos os dias na alimentação. A 
combinação de fibras, minerais 
e vitaminas desses alimentos 
auxilia na manutenção da saúde, 
prevenindo uma série de doenças.

Aabóbora é uma hortaliça de alto 
valor nutritivo, fonte de vitamina 
A, indispensável à visão e para 

conservar a saúde da pele e das mucosas. 
Também contribui para evitar infecções 
e ainda auxilia o crescimento. Também 
fornece vitaminas do complexo B, cálcio 
e fósforo. Tem poucas calorias e é de fácil 
digestão. Pode ser consumida em diferentes 
preparações: saladas, cozidos, refogados, 
sopas, curaus, purês, pães, bolos, pudins, 
doces e muito mais. As sementes podem 
ser torradas e consumidas como aperitivo, 
sendo, além de saborosas, muito ricas em 
nutrientes, especialmente ferro. Confira 
uma deliciosa receita com esse alimento: 

Ingredientes:
• 500g de abóbora cozida
• 2 colheres ( sopa) de 
margarina
• 2 colheres (sopa) de açúcar
• ½ colher (sopa) de sal
• 1 envelope de fermento para 
pães (10g)
• Farinha de trigo o 
bastante para sovar a massa 
(aproximadamente 850 
gramas)
Modo de preparo
1. Cozinhe a abóbora e escorra, 
espremendo em uma peneira 
até que saia toda a água.
2. Reserve deixando esfriar.
3. Dissolva o fermento em um 
pouco de água.
4. Acrescente os ingredientes, 
por último a farinha.
5. Sove bem e faça uma bola 
deixando descansar em uma 
bacia coberta por mais ou 
menos 30 minutos.
6. Divida a massa e modele 
os pães, deixando crescer por 
mais 30 minutos.

7. Pincele com 1 gema.
8. Leve ao forno pré-
aquecido por mais ou menos 
40 minutos (temperatura de 
200º C).

**Dicas:
Existem alguns tipos de 
abóboras que são mais secas 
e retêm  menos líquido, não 
sendo necessário que sejam 
espremidas na peneira. Para 
que a abóbora não absorva a 
água de cozimento, prepará-
la no forno é uma boa opção. 
Corte-as com casca, somente 
retirando a semente. Higienize 
bem e leve ao forno em uma 
assadeira, com pouca água, 
cobrindo somente o fundo da 
assadeira.
Demora de 15 a 20 minutos 
para ficarem prontas. Espete-
as com um garfo e ao sentirem 
a maciez, retire do forno. 
Retire a poupa com um garfo e 
esprema um pouco na peneira 
para retirar o excesso de água.

Pão de abóbora
Dica alimentar
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O novo Código Florestal 
 a obrigação de averbação 

da reserva legal

O novo Código Flo-
restal buscou, 
de uma maneira 
geral, regulari-
zar a situação 

ambiental das propriedades 
rurais. A instituição do CAR, Ca-
dastro Ambiental Rural, não foi 
exatamente uma inovação, já 
que a União já havia criado no 
passado um cadastro nacional 
das propriedades rurais, com 
o mesmo nome, visando a reu-
nião das informações ambien-
tais de todas as propriedades 
rurais do país. Aquele cadastro, 
no entanto, não evoluiu, pos-
to que a maioria dos proprie-
tários rurais não aderiu a ele, 
aguardando que o novo Código 
Florestal, que já se encontra-
va em discussão no Congresso 
Nacional, viesse estabelecer, de 
forma definitiva, todas as ques-
tões relativas ao meio ambiente 
e às obrigações ambientais.

E de fato, o novo Código Flo-
restal trouxe inovações impor-
tantes e menos restritivas ao 
uso da propriedade rural. Com 
relação ao novo CAR, uma das 
questões importantes foi a de-
sobrigação da averbação da 

reserva legal na matrícula do 
imóvel, desde que o imóvel esti-
vesse devidamente inscrito nes-
se cadastro. Isso porque o CAR 
é bastante abrangente, exigindo 
do proprietário rural não só a 
indicação da reserva legal, com 
sua delimitação e coordenadas 
geográficas, mas também a de-
limitação e indicação de coorde-
nadas de todas as áreas ambien-
talmente protegidas (áreas de 
preservação permanente em to-
das as suas modalidades e áreas 
de uso restrito). 

Ocorre que o novo Código 
Florestal revogou expressa-
mente o Código Florestal de 
1965, no qual a obrigação de 
averbação da reserva legal 
foi primordialmente deter-
minada, mas não revogou o 
art. 167, inciso II, item 22, 
da Lei de Registros Públicos, 
que estabelece a obrigação de 
averbação da reserva legal na 
matrícula do imóvel.  

Dessa forma, os cartórios de 
registro de imóveis têm exigido 
essa averbação para a realiza-
ção de outros atos notariais, 
como o registro de escritura 
de compra e venda, de formal 
de partilha, etc. E como essa 
obrigação está devidamente 
prevista em lei, as câmaras re-
servadas ao meio ambiente do 
Tribunal de Justiça do Estado 
de São Paulo, ainda que unani-
memente reconheçam a vigên-
cia integral do novo Código Flo-

restal, entendem que, embora 
o novo Código Florestal isente 
o proprietário rural da averba-
ção da reserva legal na matrícu-
la do imóvel rural, a obrigação 
subsiste por força da Lei de 
Registros Públicos que não foi 
alterada.

Vale lembrar que a averbação 
da reserva legal, como todos 
os atos notariais de registro e 
averbação, é ato perfeito que só 
pode ser alterado por meio de 
decisão judicial. Assim, embora 
a inscrição no CAR seja declara-
tória, isto é, o proprietário rural 
é quem deve informar qual a 
dimensão e onde está sua re-
serva legal e, posteriormente, 
o órgão ambiental vai analisar 
e homologar a inscrição, é im-
portante que as informações no 
CAR sejam feitas da forma mais 
precisa o possível, em especial 
no tocante à reserva legal. Isso 
porque na eventual alteração 
da titularidade do imóvel, como 
venda, inventário, divisão de-
corrente de divórcio ou outra 
qualquer, o CAR será utilizado 
como fonte de informação para 
a averbação da reserva legal. Se 
as informações estiverem equi-
vocadas, para alterá-las será 
necessária uma ação judicial, 
com toda a demora inerente 
aos procedimentos realizados 
perante o Poder Judiciário. 

Ana Rita C.B.Barreto Santiago, 
advogada do escritório Risolia 

Suto Santigo Moretti, em Araçatuba
(18)3621 6331 – contato@risolia.adv.br
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