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SIRAN emite nota
de repúdio a ação de
grandes frigoríficos
Sindicato solicita às autoridades e às
entidades agropecuárias que intercedam
favoravelmente à pecuária nacional,
no sentido de posicionar-se e agir
contrariamente ao plano dos
frigoríﬁcos de monitorar o gado
comprado na Amazônia – Págs. 6 e 7

Propriedades rurais
de Araçatuba miram a
sustentabilidade. SIRAN
orienta associados sobre
importância de preservar
o meio ambiente – Pág. 4

Presidente do SIRAN
participa de seminário
virtual promovido pela
Credicitrus para debater
a atual situação do
agronegócio – Pág. 5

Produtores rurais
participam de cursos
de processamento
de frutas, tomate,
leite e de psicultura
Págs. 10, 12, 13 e 14

A LINHA COMPLETA
DE PRODUTOS
PARA CERCAS,
PORTEIRAS E
CURRAIS.
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EDITORIAL

Repúdio a quem
criminaliza os pecuaristas
O SIRAN manifesta o seu repúdio à manobra de grandes
frigoríficos brasileiros, que tentam ampliar o controle sobre o gado
comprado de fazendas na Amazônia.
Para esta entidade, que há quase 80 anos é referência nacional na agropecuária, soa
absolutamente desmedida a atitude de JBS, Marfrig e Minerva, que, dizendo-se sob pressão de investidores e de ONGs (brasileiras e estrangeiras) que estariam preocupadas com o abate de animais
provenientes de áreas desmatadas, anunciaram programas para monitorar toda a cadeia de bovinos.
A notícia caiu como uma bomba junto aos pecuaristas, sendo que a repercussão negativa foi imediata
e de indignação do setor produtivo da pecuária de corte.
Fazemos coro ao GPB (Grupo Pecuária Brasil), para quem os frigoríficos em questão estão
criando, com esta postura, uma situação de distanciamento daqueles pecuaristas que agiram absolutamente dentro da legalidade, e não aceitam ser monitorados por qualquer organização não governamental sem poder institucional para isso. É inadmissível e indigno que empresas brasileiras alinhem-se a interesses de legitimidade no mínimo duvidosa, ferindo uma relação de confiança construída ao
longo de décadas com os pecuaristas nacionais que estão dentro da legalidade.
Avaliamos que, ao contrário do que pode parecer ao público leigo, esta ação orquestrada não
vem solucionar problemas ambientais da cadeia da carne, mas sim desmerecer e desvalorizar ainda
mais o já combalido e batalhador pecuarista brasileiro, o verdadeiro responsável por fazer do Brasil
um dos maiores fornecedores de carne bovina do mundo. Diante do exposto, o SIRAN solicita às
autoridades e às entidades agropecuárias a sua máxima atenção e que, desde já, intercedam favoravelmente à pecuária nacional, no sentido de posicionar-se e agir contrariamente ao plano dos frigoríficos aqui descritos, em favor da sociedade brasileira.

Fábio Brancato – Presidente do SIRAN
EXPEDIENTE
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MEIO AMBIENTE

Propriedades rurais de Araçatuba
miram a sustentabilidade
SIRAN tem feito trabalho para orientar os produtores rurais
da região sobre importância de preservar o Meio Ambiente
A preocupação com a
sustentabilidade ambiental está
cada vez mais porteira a dentro
em Araçatuba e região. O SIRAN (Sindicato Rural de Alta
Noroeste), inclusive, tem feito
um trabalho para desmistificar
a falsa oposição entre produção
profissional e meio ambiente.
Produzir mais e melhor não
significa degradação.
O presidente do SIRAN, Fábio Brancato, inclusive, destaca que a instituição
tem oferecido aos seus membros diversos cursos e programas que têm a sustentabilidade
como eixo principais. “Temos
especialistas que ajudam com
orientação e uma assessoria
jurídica que auxilia os nossos
produtores a respeitarem as
normas vigentes. Eu, particularmente acredito que a região,
como todo o Brasil, caminha
positivamente para uma eficiência produtiva que ajuda inclusive a preservação das matas
e rios”, afirmou.
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Na pecuária, os investidores já contam com um guia
de auto avaliação gratuito que
ajuda a descobrir em que patamar de sustentabilidade está
a sua fazenda, identificando
pontos importantes que muitas
vezes já fazem parte da lista de

preocupações da fazenda, mas,
às vezes, nem mesmo o produtor, tão envolvido no processo, conhece. Este pode ser
o resultado do preenchimento
do GIPS, ferramenta lançada
em 2016 pelo Grupo de Trabalho da Pecuária Sustentável
(GTPS).

evoluir, avançar neste caminho
da sustentabilidade”, apresentou Luiza Bruscato, engenheira
ambiental e gerente executiva do GTPS. De acordo com
Luiza, a auto avaliação atribui
perguntas a cinco áreas: gestão,
meio ambiente, comunidades,
trabalhadores e cadeia de valor.

“O GIPS (Guia de Indicadores da Pecuária Sustentável) foi lançado em 2016 com o
objetivo de traduzir o conceito
da pecuária sustentável na visão dos seis elos da cadeia produtiva da pecuária. Ele tem este
objetivo de ser uma ferramenta
de auto avaliação do produtor,
é totalmente gratuito e confidencial e o produtor rural vai
conseguir ter uma fotografia de
como que está a fazenda dele
em termos de sustentabilidade
e aonde ele pode chegar, quais
são os próximos passos para ele

“A gente tem indicadores dentro de todos estes aspectos, tratando da sustentabilidade de uma forma bem ampla.
Sustentabilidade envolve manejo de pastagem, cuidado com
os trabalhadores, atendimento
da legislação, seja o Código
Florestal, seja a NR 31”, ilustrou
a engenheira. Ainda, de acordo
com ela, 700 produtores já iniciaram cadastro na plataforma
e 400 já preencheram sua avaliação, disponível gratuitamente pelo site do projeto (https://
gips.org.br).

Imagem ilustrativa - https://www.pinterest.pt/pin/781444972816927796/)

WEBINAR

Pecuaristas debatem a atual
situação do agronegócio
Presidente do SIRAN foi um dos convidados
para evento virtual promovido pela Credicitrus
Pecuaristas da região
de Araçatuba (SP) se reuniram virtualmente, no dia 27
de agosto, e debateram a atual
situação do agronegócio local e
nacional. O encontro fez parte
do Webinar Credicitrus, que
tinha como tema “Inovando e
construindo valor na pecuária”.
O presidente do SIRAN (Sindicato Rural da Alta
Noroeste), Fábio Brancato, foi
um dos convidados do evento.
“Mais de mil pessoas participaram, e nós falamos bastante
a respeito do momento satisfatório do agronegócio”, diz.
Brancato fez questão de salientar que além da pecuária,
a produção de milho e soja,
também alavancaram o agro
no último semestre. “Apesar
do crescimento destes setores,
a pandemia da Covid-19 trouxe problemas, principalmente
aos pequenos produtores da região”, ressalta ele.
“Nós não temos só as
grandes plantações, e por causa
da pandemia, os pequenos produtores de leite, seringueira e
hortifrúti, por exemplo, sofreram muito”, alertou o presidente do SIRAN. Um outro assunto
discutido no evento, segundo
Brancato, foi sobre a preservação do Meio Ambiente dentro

do agronegócio. “O produtor
rural é o que mais conserva o
meio ambiente. Atualmente,
sabemos produzir com o equilíbrio necessário, trabalhando
hoje para garantir um amanhã
melhor”, afirma.
A integração lavoura-pecuária, uma das ferramentas mais utilizadas hoje pelos
produtores, foi abordada durante o webinar por Brancato.
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 acontecido 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”.

Para finalizar, o presidente do SIRAN reafirmou 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”, conclui.
O professor Dr. Marcos Fava Neves foi o mediador
do debate, que além de Fábio
Brancato, 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.
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MANIFESTO

SIRAN emite nota de repúdio
a ação de grandes frigoríficos
Sindicato solicita a autoridades e a entidades agropecuárias que intercedam pela
pecuária nacional, contra o monitoramento do gado comprado na Amazônia
O SIRAN (Sindicato
Rural da Alta Noroeste) emitiu
uma nota de repúdio à manobra de grandes frigoríficos brasileiros, que tentam ampliar o
controle sobre o gado comprado de fazendas na Amazônia.
De acordo com o presidente
da entidade, Fábio Brancato,
soa desmedida a atitude de JBS,
Marfrig e Minerva, que, dizen-

do-se sob pressão de investidores e de ONGs (brasileiras
e estrangeiras) que estariam
preocupadas com o abate de
animais provenientes de áreas
desmatadas, anunciaram programas para monitorar toda a
cadeia de bovinos.
“Essa notícia caiu
como bomba junto aos pecu-

aristas, sendo que a repercussão negativa foi imediata e de
indignação do setor produtivo
da pecuária de corte. Como
representante da agropecuária
há quase 80 anos, o SIRAN faz
coro ao GPB (Grupo Pecuária
Brasil), para quem esses frigoríficos estão criando uma situação de distanciamento daqueles
pecuaristas que agem dentro da
legalidade, e não aceitam ser
monitorados por qualquer organização não governamental
sem poder institucional para
isso”, comenta Brancato.
Para o representante
classista é inadmissível e indigno que empresas brasileiras se
alinhem a interesses de legitimidade duvidosa, ferindo uma
relação de confiança construída ao longo de décadas com os
pecuaristas nacionais.
“Avaliamos que, ao
contrário do que pode parecer
ao público leigo, esta ação orquestrada não vem solucionar
problemas ambientais da cadeia da carne, mas sim desmerecer e desvalorizar ainda mais
o já combalido e batalhador pecuarista brasileiro, o verdadeiro
responsável por fazer do Brasil
um dos maiores fornecedores
de carne bovina do mundo”,
afirma o presidente do SIRAN.
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MANIFESTO

A nota foi enviada a
instituições das esferas municipal, estadual e federal (dos três
poderes - Executivo, Legislativo e Judiciário), como Prefeitura e Câmara de Vereadores de
Araçatuba, Governo do Estado,
Assembleia Legislativa, Presidência da República, Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, Senado Federal e Câmara dos Deputados,
assim como outras entidades

classistas. O SIRAN solicita
às autoridades e às entidades
agropecuárias que intercedam
em favor da pecuária nacional,
no sentido de posicionar-se e
agir contrariamente ao plano
dos frigoríficos, em favor da
sociedade brasileira.
“Assim que divulgamos
o documento, representantes
dos frigoríficos entraram em
contato com o sindicato, para

explicar os motivos do monitoramento e como pretendem fazer isso. Também nos pediram
apoio no sentido de dialogar
com os pecuaristas. Estamos
sim dispostos a analisar a situação e buscar uma solução,
mas jamais aceitaremos essa
tentativa de responsabilizar,
até mesmo de criminalizar o
pecuarista brasileiro pela questão ambiental da Amazônia”,
finaliza Brancato.
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CAPACITAÇÃO

Produtores rurais participam de curso
de processamento artesanal de frutas
Ação é realizada por meio de parceria entre SIRAN, Senar-SP,
Sebrae ER Araçatuba, Casa da Agricultura e prefeitura
Em Piacatu (SP), 12
pessoas selecionam, cortam,
cozinham e acondicionam doces feitos a partir de diversas
frutas, como abacaxi, banana,
goiaba, mamão, maracujá e laranja. Elas participam do curso
Processamento Artesanal de
Frutas, promovido por meio
de uma parceria entre o SIRAN (Sindicato Rural da Alta
Noroeste), Senar-SP, Sebrae
ER Araçatuba (Escritório Regional), Casa da Agricultura e
a prefeitura.
Com carga horária
de 24 horas, divididas em três
dias, com oito horas/aula em
cada um, o curso disponibiliza
técnicas de processamento para
a confecção de geleias, doces
de massa, de corte, compotas,
enroladinhos, em calda, cristalizados e polpas. A instrutora Cleide Viana Soares explica
que as informações repassadas
servem são para a obtenção de
maior durabilidade dos produtos, mantendo as propriedades
nutricionais das frutas.
“Abordamos desde a
escolha do local apropriado,
higiene pessoal, do ambiente,
dos utensílios e equipamentos,
características das frutas, até
os procedimentos adequados
para o alcance dos resultados
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esperados, e também educação
nutricional visando a alimentação saudável”, comenta Cleide. A instrutora lembra que as
frutas desempenham papel importante na alimentação, pois
são ricas em nutrientes, fornecendo proteínas, vitaminas,
sais minerais, açúcares e fibras,
contribuindo assim para o bom
funcionamento do intestino e
também para a hidratação do
corpo, pois são ricas em água.
No meio rural, o processamento artesanal de alimentos para uso doméstico faz
parte do cotidiano das pessoas,
valorizando a cultura e os hábitos alimentares, possibilitando
melhoria da saúde e qualidade
de vida. Além disso, o curso
possibilita aproveitamento do

excedente da produção e ganho
econômico aos participantes à
medida que evita desperdícios
do alimento, transformando-o
de forma segura. Para a comercialização, deve-se atender à
legislação vigente, respeitando-se as exigências sanitárias.
A turma de Piacatu
atingiu o número máximo de
12 participantes, sendo que antes da pandemia de Covid-19, a
quantidade era de até 20 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 gratuitamente material didático e
certificado de conclusão.

ECONOMIA
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CAPACITAÇÃO

Produtores rurais aprendem receitas
artesanais à base tomate
Curso foi promovido em Gabriel Monteiro, por meio de parceria
entre SIRAN, Sebrae ER Araçatuba, Senar-SP e prefeitura
Suco de tomate, polpa,
extrato, tomate seco, geleia e
compota são alguns dos produtos que 12 produtoras rurais
aprenderam a fazer em Gabriel
Monteiro, onde o SIRAN (Sindicato Rural da Alta Noroeste), o Sebrae ER Araçatuba, o
Senar-SP e a prefeitura, realizaram o curso Processamento
Artesanal de Tomate.

O programa incluiu
conhecimento da matéria-prima, preparação para o processamento, seleção do material,
higienização dos vegetais, cozimento, desidratação e geleificação, receitas, envasamento,
pasteurização, identificação e
armazenamento dos produtos,
e limpeza das instalações, equipamentos e utensílios.

Em 16 horas de duração, divididas em dois dias com
oito horas/aula em cada um, os
participantes recebem orientações sobre a escolha do local
apropriado, higiene pessoal,
do ambiente de trabalho, dos
utensílios e equipamentos, características e tipos de tomates,
e educação nutricional visando
a promoção da alimentação
adequada e saudável.

GANHO E SEGURANÇA

“O processamento artesanal do tomate permite o
consumo do produto de forma
diferenciada, como na forma de
suco de tomate, purê (polpa),
extrato, tomate pelado, tomate
seco, geleias, chutney, compotas, molhos e pães. Contribui
ainda para agregar valores nutricionais ao produto, sendo
que podem ser enriquecidos
com legumes, frutas e sucos”,
comenta o secretário.

O secretário municipal de Agricultura e Meio
Ambiente, Everton Viana do
Carmo, afirma que o curso
proporciona ganho econômico
ao produtor rural à medida que
evita desperdícios do alimento,
transformando-o de forma segura, além de evitar a compra
de seus derivados. Isso por que
o produtor pode confeccioná-lo no âmbito doméstico para
uso da família.

A turma de Gabriel
Monteiro atingiu o número
máximo de 12 participantes
(antes da pandemia de Covid-19 era de até 20 pessoas).
Seguindo as orientações das
autoridades de saúde, todos
usam máscaras, têm álcool em
gel à disposição, contam com
materiais desinfetados, e mantêm distanciamento. O material didático e o certificado de
conclusão são gratuitos.

De acordo com a instrutora Cleide Viana Soares, a
ação valoriza os costumes regionais, respeitando-se legislação vigente. “No meio rural,
o processamento artesanal de
alimentos para uso doméstico faz parte do cotidiano das
pessoas, valorizando a cultura.
Isso possibilita a melhoria da
saúde e da qualidade de vida,
além do aproveitamento do
excedente da produção rural”,
explica a instrutora.
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CAPACITAÇÃO

Curso gratuito ensina receitas
artesanais à base de leite
Produtores rurais de Santo Antônio do Aracanguá aprendem a fazer queijos,
bebidas lácteas, iogurtes, doces, leite condensado e manteiga
Queijos, bebidas lácteas, iogurtes, doces, leite
condensado e manteiga agora
podem ser produzidos por 12
produtores rurais de Santo Antônio do Aracanguá (SP), onde
o SIRAN (Sindicato Rural da
Alta Noroeste), o Sebrae ER
Araçatuba (Escritório Regional), o Senar-SP e a prefeitura
realizaram o curso Processamento Artesanal de Leite.
Em 32 horas de duração, divididas em quatro dias
com oito horas/aula em cada
um, os participantes receberam
orientações sobre a escolha do
local apropriado, higiene pessoal, do ambiente de trabalho,
dos utensílios e equipamentos,
características do leite, procedimentos adequados para alcançar os resultados esperados,
e educação nutricional visando
a promoção da alimentação
adequada e saudável.

lizado, conferindo maior durabilidade ao produto, evitando o
desperdício”, explica Cleide.
CURSO
COMPLETO
“A programação do
curso inclui preparar o processamento, reunir material,
pasteurizar o leite, processar
queijos, fermentados, doces,
manteiga, ponto de coagulação,
embalar, identificar e armazenar o produto, e limpar as instalações, equipamentos e utensílios. É bem completa mesmo”,
comenta Cleide.
Um dos participantes
foi o produtor rural Edemarcos
da Silva Reis. Ele conta que no
sítio do sogro, onde trabalha,
há 39 vacas leiteiras, que juntas
produzem cerca de 90 litros por
dia. A maior parte da produção
é vendida para um laticínio. A

sobra é usada na propriedade
mesmo. “A gente já faz queijo
e requeijão no sítio, e eu decidi fazer o curso para me aperfeiçoar. Gostei bastante. Além
de me atualizar em relação às
técnicas, aprendi a fazer novos
produtos, como o petit suisse,
que pretendo passar a fazer no
sítio”, afirma Reis.
A turma de Aracanguá
atingiu o número máximo de
12 participantes, sendo que antes da pandemia de Covid-19, a
quantidade era de até 20 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 gratuitamente todo o
material didático e certificado
de conclusão.

De acordo com a instrutora Cleide Viana Soares, o
processamento artesanal do leite permite maior consumo do
produto de forma diferenciada,
pois possibilita a confecção de
seus derivados, permitindo que
seja consumido não apenas in
natura. “O curso contribui ainda para o aproveitamento do
excedente que não é comercia-
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CAPACITAÇÃO

Piscicultura em tanque escavado é
opção rentável para produtores rurais
Em curso realizado em Birigui pelo SIRAN e Senar-SP, em parceria com a prefeitura
e a CDRS, participantes receberam informações teóricas e práticas da atividade
Em um sítio de Birigui (SP), 10 produtores rurais
locais ouvem atentamente os
ensinamentos do instrutor do
Senar-SP (Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural) Odenir
Rossafa Garcia. O especialista detalha as técnicas para a
produção de peixes no curso
Piscicultura – Cultivo em tanque escavado. Na propriedade,
onde os primeiros tanques foram instalados recentemente e
outros estão em construção, o
foco da produção é a tilápia.
Dados da Associação
Brasileira da Piscicultura (Peixe BR) e que integram o Anuário da Piscicultura Brasileira,
em 2018, mostram que o Brasil
produziu 691,7 mil/t de pescados, com crescimento de 8%
sobre 2017 (640,51 mil t). O
crescimento foi puxado principalmente pelo aumento de
13,48% na produção de tilápia.
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De acordo com o instrutor, o retorno é relativamente rápido e a rentabilidade é
certa. “São muitas as vantagens
do tanque escavado sobre outros métodos de piscicultura
e também em relação a outras
criações e culturas. O custo
é muito menor e a operação,
bem menos burocrática quando comparada a tanques-rede,
por exemplo. Quando o assunto é rentabilidade, a margem
de lucro pode chegar a 40% do
investimento. Nenhuma outra
atividade do agronegócio te
dá esta rentabilidade hoje”, comenta o instrutor.
AÇÃO
GRATUITA
A programação do
curso soma 32 horas/aula, divididas em quatro dias. O programa inclui legislação para
licenciamento ambiental da

aquicultura, diagnóstico da
piscicultura, planejamento do
sistema de cultivo a ser implantado, preparação do viveiro para o povoamento, manejo
da alimentação dos peixes da
forma correta, monitoramento
da piscicultura, conhecimento
das principais doenças e como
fazer a despesca.
A turma de Birigui
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 gratuitamente todo o
material didático e certificado
de conclusão.

ARTIGO
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