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EDITORIAL

Visão empreendedora
no campo

Q

uando a oportunidade se encontra com
o preparo, só pode
resultar em sucesso.
Você já parou para
analisar quantas oportunidades de
negócios estão escondidas em sua
propriedade? Quantas novas possibilidades podem ser criadas a partir de um novo olhar sobre aquilo
que você já tem, que está em sua rotina e poderia te dar novos ganhos,
mas ainda não foi explorado?
Com uma sociedade cada vez
mais atordoada por seus conflitos,
rotina atribulada e que caminha
em ritmo acelerado, o resgate das
origens, da vida tranquila no campo, da qualidade na alimentação,
entra em cena com força.
Essa já é a perspectiva que os
participantes do Programa Turis-
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mo Rural estão criando. A capacitação, desenvolvida em Buritama e
Santo Antônio do Aracanguá, abre
os horizontes dos produtores para
as inúmeras chances de se obter
novos ganhos com aquilo que já se
tem ou com pequenas adequações
e criatividade.

Precisamos
aprender valorizar
mais o que temos e
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nosso trabalho
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de prainhas, entre vários outros.
Precisamos aprender valorizar
mais o que temos e somos, olhar
para nosso trabalho no campo
como um negócio, verdadeiramente. Entender de gestão e finanças é essencial, assim como
praticar comportamentos empreendedores: busca de oportunidade e iniciativa, persistência,
saber correr riscos calculados e
busca de informações.
Dessa maneira também tem
caminhado a turma de Rubiácea,
do Programa Empresário Rural,
reescrevendo suas histórias com
boas práticas de gestão e analisando cada propriedade com novas
perspectivas.
O poder da mudança está em
cada um de nós. Aproveite cada
oportunidade, ouse crescer. Não
se intimide diante das adversidades, junte-se a nós e abrace a ideia
de vencer!
Boa leitura!

Fábio Brancato - Presidente do Siran
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GOVERNANÇA

São Paulo adota
a inversão no
calendário de
vacinação contra
a febre aftosa
Todo o rebanho bovídeo deve ser
vacinado durante o mês de maio.
Em novembro, somente os
bovídeos até 24 meses de idade

E

ste ano, o Estado de São
Paulo adota uma nova
estratégia de imunização
contra a febre aftosa
dos rebanhos bovídeos
(bovinos e bubalinos), com o
objetivo de uniformizar o sistema
com o calendário dos demais estados
da federação e para a retirada da
vacinação em 2021.
A Resolução SAA - 55, publicada
no Diário Oficial do dia 1º de
novembro de 2017, estabelece a
inversão das etapas de vacinação,
sendo que, em maio, será obrigatória
a vacinação de todo o rebanho
bovino e bubalino, independente da
faixa etária. No mês de novembro,
será feita a imunização dos bovinos
e bubalinos com idade até 24 meses.
O ajuste foi realizado a partir de
solicitação da secretaria paulista
ao Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento (Mapa),
considerando o pleito do setor
produtivo.
A retirada da vacinação contra
a febre aftosa está prevista no
Plano Estratégico 2017-2026 do
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Programa Nacional de Erradicação
e Prevenção da Febre Aftosa, do
Mapa. Para São Paulo, que pertence
ao grupo IV, juntamente com os
estados da Bahia, Distrito Federal,
Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais,
Rio de Janeiro, Sergipe e Tocantins,
a previsão é eliminar a vacina em
2021 2021.
VACINAÇÃO EFICIENTE
A primeira providência é adquirir
as vacinas em estabelecimentos
cadastrados junto à Coordenadoria
de Defesa Agropecuária. Isso
porque todo o estoque de vacina
disponível no Estado para comércio
durante a etapa da campanha
é cadastrado pela revenda no
sistema informatizado Gedave. No
momento da compra, o volume
adquirido pelo criador é transferido,
por meio do sistema, para o estoque
da propriedade, o que facilita a
declaração da vacinação pelo
criador. A legislação proíbe o uso
de vacinas adquiridas em etapas de
vacinação anteriores.
O criador deve se organizar para

vacinar o rebanho dentro do prazo
estabelecido pela legislação, ou
seja, de 1º a 31 de maio, e tem até
o dia 7 de junho para comunicar
a vacinação ao órgão oficial de
Defesa Agropecuária diretamente
no
sistema
informatizado
Gedave. É preciso declarar todos
os animais de outras espécies
existentes na propriedade, tais
como equídeos (equinos, asininos
e muares), suídeos (suínos, javalis
e javaporco), ovinos, caprinos e
aves (granjas de aves domésticas,
criatórios de avestruzes). A
vacinação é obrigatória. Deixar de
vacinar e de comunicar a vacinação
sujeita o criador a multas de 5
Ufesps (R$128,50) por cabeça
por deixar de vacinar, e 3 Ufesps
(R$77,10) por cabeça por deixar de
comunicar. O valor de cada Ufesp
- Unidade Fiscal do Estado de São
Paulo é R$25,70.
O
rebanho
bovino
na
circunscrição do Escritório de
Defesa Agropecuária de Araçatuba
é composto por 378.909 bovídeos,
distribuídos em 4.051 propriedades.

CURSO

Rubiácea ganha novas perspectivas
com o Programa Empresário Rural
Foto: Micheli Amorim

Bruna Domingos

E

m abril, o Serviço
Nacional
de
Aprendizagem Rural
(Senar) em parceria
com o Sindicato
Rural da Alta Noroeste (Siran),
promoveu o segundo módulo
do Programa Empresário Rural,
em Rubiácea. A capacitação é
composta por dez módulos, que
deverão ser concluídos em sete
meses. O principal objetivo é tornar
o produtor um empresário rural.
Segundo o instrutor Júlio Cézar
Marques Soares, o módulo dois
traz um estudo mais aprofundado
do primeiro. “É uma sequência.
Eles estão fazendo um diagnóstico
da sua empresa rural, ou seja,
levantando dados dos capitais, do
patrimônio e de todos os recursos
que a empresa tem”, declarou Júlio.
O Programa Empresário Rural
é voltado para área de gestão
de patrimônio, gestão de custo,
estabilidade e, principalmente,
planejamento de projetos, levando
ao produtor e para quem trabalha
com agropecuária, uma visão
empresarial sobre seu negócio. Até
os anos 1990, explica o instrutor, o
pensamento era “produzir resolve
tudo”, mas, depois, os produtores

Programa estimula visão empresarial aos negócios rurais

perceberam que era necessário define qual será a melhor saída, com
ter o modelo de empresa e não de base nas informações adquiridas”,
propriedade rural.
explicou o instrutor.
Para o aluno Renato Braga, as
ESTRATÉGIA
informações passadas pelo instrutor
Existe uma grande dificuldade estão ajudando-o a entender
de fazer o trabalho executivo, melhor como funciona o universo
gerenciar custos, contabilidade, empresarial. “Estou aprendendo
organizar a papelada e administrar. bastante sobre gestão de propriedade
Os produtores se dedicam muito ao e toda parte financeira, então, essa
trabalho operacional e pouco tempo oportunidade vem sendo de grande
ao trabalho executivo. O curso entra valor para mim”, contou Braga.
na esfera estratégica, trabalha muito
A participação do produtor rural
com a inteligência do negócio, define neste programa é importante, pois
quais devem ser os planos, mostra só assim ele vai conseguir ter uma
o que o produtor tem em mãos e conclusão exata do seu negócio e
o que ele deve fazer. “O programa aumentar suas perspectivas. Vai
envolve a parte estratégica, desde o conseguir chegar a resultados sem
diagnóstico até o planejamento. Ele ter dúvidas.
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Doce
atividade
De olho nas oportunidades do mercado do mel,
produtores de Piacatu participam de programa

A

apicultura é um
ramo da zootecnia
responsável
pela
criação de abelhas e
aproveitamento
de
seus produtos. No Brasil, teve início
em 1839 com a chegada das abelhas
europeias do gênero apis melifera,
trazidas por imigrantes portugueses.
Essa atividade tem um perfil
econômico peculiar. O investimento
inicial é relativamente alto, mas seu
custeio é mínimo, se comparado ao
de outras criações.
Um grupo de 12 produtores de
Piacatu está em busca de aproveitar
as oportunidades desse segmento
e participa de um programa de
apicultura, desenvolvido pelo
Senar, em parceria com o Siran
e apoio da Casa da Agricultura e
Prefeitura da cidade.
Segundo o instrutor do Senar
Edson Antônio Guarido Ribeiro,
a capacitação tem o objetivo de
orientar o produtor sobre a produção
racional do mel, geleia real, própolis
e aprender a criar a rainha, que é um
dos principais fatores da cultura.
Página 6

Eles também aprendem na prática
sobre o manejo adequado do apiário
para que as abelhas produzam mais.
“Ao invés de se ter um apiário com
50 colmeias, pode se ter um com
30 e tirar a mesma quantidade de
mel. Isso se ele fizer um manejo
adequado, trocar a rainha como se
deve fazer, uma vez por ano. Um
dos principais erros dos produtores é
trabalhar mais voltado para a colheita
do mel, não fazendo a manutenção e
manejo. Tem que mexer no ninho,
tem que ver se a rainha não está
doente”, descreve Ribeiro.
Um exemplo de manejo
importante é com relação à abelharainha. O instrutor diz que é
necessário abrir o ninho principal
e avaliar se ela não está velha.
Rainha velha bota menos ovos,
consequentemente, o produtor terá
uma colmeia menor que não vai
aproveitar a florada que está no
campo. Também é preciso avaliar
se ela está botando ovos e se a
tendência dela é sair para buscar
pólen ou mel.
O criador tem que optar sobre o

que quer tirar da abelha: se quer tirar
mel, só própolis, ou criar rainhas.
“Há produtores que vivem só com
produção de rainha. Hoje já se
produz essa abelha com a genética
da maneira que você quer. Por
exemplo, se você quer uma rainha
cuja a tendência seja ser menos
agressiva, é possível”, explica.
Outro aspecto deixado de lado
por muitos apicultores, mas que é
fundamental, é a gestão. Ele explica
que a maioria não calcula quanto
custa montar um apiário e que preço
final ele deverá vender seu produto.
Esse assunto é mostrado no último
módulo do programa, onde eles
aprenderão o que é custo direto,
capital de giro, lucro, produtividade
e, assim, analisarão como deverão
trabalhar. Sobre o mercado do mel,
ele avalia como excelente, pois há
oportunidades, uma vez que tudo
que é produzido se consume e há
falta do produto.
• Acesse essa matéria no site do
Siran (www.siran.com.br) e veja
nossa galeria de imagens com os
produtores durante a aula prática.

CURSO

Senar realiza curso de
rédeas em Guararapes
Os participantes aprendem a guiar o
cavalo da maneira correta
Bruna Domingos

O

Serviço Nacional
de Aprendizagem
Rural
(Senar),
com o apoio do
Sindicato
Rural
da Alta Noroeste (Siran) realizou,
em abril, um curso de rédeas
no município de Guararapes.
Durante sete dias de capacitação,
os 12 participantes aprenderam
sobre conduzir o cavalo e a usar a
sensibilidade para isso.
Segundo o instrutor Joel Rodrigues
da Silva, em rédeas é ensinado sobre
o toque, a posição de alinhamento,
como parar e como virar com o

Com aulas práticas, o instrutor orienta a cada participante
sobre a maneira certa de lidar com o animal

cavalo durante o caminho. “Eu
sempre passo para os alunos o que
tem que ser feito e depois eles ficam
treinando, enquanto analiso o que
estão fazendo certo e o que estão
fazendo errado”, explica Joel.
O curso de rédeas, que é uma
continuação do curso de doma,
destaca-se por atender pessoas que
mexem, no dia a dia, com gado
e precisa de um bom cavalo para
ser guiado. Por isso, saber como
controlar e executar exercícios
são itens fundamentais para se ter
sucesso na hora de montar.
Para o aluno Jefferson Luan

Martins da Silva, auxiliar em fazenda,
o curso facilita a entender melhor o
que é sensibilidade. “Nós geralmente
achamos que é necessário usar a
força, mas não é assim, existe um
jeito certo e sensível para fazer com o
que o cavalo obedeça”, declara. Essa
sensibilidade significa conduzir o
cavalo devagar, oferecendo carinho,
amansando e respeitando sempre os
limites. Quer participar dos cursos
promovidos na região? Acompanhe
a agenda de eventos no site do
Siran ou na página da entidade no
Facebook: https://www.facebook.
com/Siransindicato/
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Agregando valor na
propriedade com o turismo rural
Programa orienta sobre como aproveitar os potenciais da
região e as tendências para lucrar mais no campo

O

turismo está entre
as
atividades
econômicas
mais
rentáveis nos últimos
anos. Mas, para ser
um empreendedor do ramo turístico,
é muito importante entender os
conceitos e as tendências mundiais
relativas ao assunto e saber analisar
as potencialidades regionais e locais.
O tripé de sustentação do turismo
é formado por hospedagem
e alimentação, transporte e
entretenimento. Para compreender
as características, motivações
e expectativas que sustentam
esses três aspectos, 50 produtores
participam do Programa Turismo
Rural, em Buritama e Santo Antônio
do Aracanguá. A capacitação é
desenvolvida pelo Senar, em parceria
com o Siran e apoio das casas de
agricultura e prefeituras locais.
Segundo o instrutor do Senar
Antônio Carlos Covolan, turismo
rural tem a ver com as características
de uma propriedade rural. Um
produtor, por exemplo, que
Página 10

possibilita que as pessoas tirem leite
da vaca; ele cria uma experiência
memorável e cobra um valor dos
visitantes para que usufruam disso.
Dentro desse tipo de turismo se
desencadeia vários outros, como
turismo de aventura, quando uma
propriedade tem cachoeiras, trilhas,
entre outros atrativos.
O propósito do programa, realizado
em 240 horas, é ensinar o produtor a
agregar valor em sua propriedade.
“Eles aprendem desde psicologia
humana até o planejamento para
explorar a atividade. A propriedade
tem que ser produtiva, senão não faz
sentido promover o turismo rural.
Muitas vezes, empresários quebram
porque montam um projeto com
visão de turista, porém é mais do que
isso, ele precisa aprender a lidar com
gestão e gerenciamento do turismo.
Planejamento é fundamental para
começar”, orienta Covolan.

com suas belezas e a atividades de
pesca. Ele acredita que a população
passa por um momento de anseio
por retornar à vida no campo e o
produtor pode aproveitar e agregar
valor a sua propriedade para ganhar
mais. “Nem todo mundo pode
comprar uma propriedade rural ou
quer morar na roça, mas devido à
correria do dia a dia, elas querem
se desligar. Então quem tem um
sítio, uma chácara e proporciona
vivências, tais como comer um pão
caseiro assado no forno à lenha,
do passeio na mata, tomar banho
no rio, de colher verduras na horta,
consegue fazer com que as pessoas
comprem essa visita”, afirma.
Hoje está em alta o passeio
em família. A prova disso são os
passeios de bicicleta que tomaram
conta da região. É comum um
parceiro sair para pedalar e o outro,
com as crianças, se encontrarem para
almoçar juntos num restaurante que
POTENCIAL REGIONAL
estava no caminho de seu passeio,
Para o instrutor, o grande atrativo muitas vezes, numa área rural. Tudo
para o turista na região é o Rio Tietê, pode gerar lucro num passeio desse

PROGRAMA
tipo: sucos naturais, cafés da manhã
rurais, com especialidades da roça,
colheita de frutas, entre outros.
O diretor do Departamento de
Cultura e Turismo de Buritama,
Wilton Rosalino Borges, acredita
que a prainha é o principal atrativo
da cidade, o que desperta o interesse
de vários tipos de pessoas, como,
por exemplo, pescadores. “Aqui
tem muito tucunaré e corvina, que
são peixes mais procurados; tem um
peixe chamado porquinho, no qual
fazem muito filé dele. Tem muita
criação de tilápia e esse segmento
está se expandindo na região de
Buritama”, diz Borges.
Ele também explica que uma
mudança de horário no funcionário
da prainha - atualmente ela fecha às
22h - proporcionou um ambiente
mais seguro, estimulando maior
frequência de famílias e menos
vândalos. No local, também ficam
três salva-vidas, dependendo do
movimento e de quatro a seis
seguranças. A Polícia Militar
também realiza monitoramentos.
Em Santo Antônio do Aracanguá, a
turma se organiza para a criação de
uma prainha também.
EMPREENDIMENTOS
O número de condomínios com
perfil de descanso e lazer também
enche os olhos. São pelo menos 13,
contando cidades circunvizinhas aos
buritamenses.
Em
2017,
Buritama
foi
contemplada com a lei do MIT
(Município de Interesse Turístico).
Por esse motivo, a cidade que é
banhada pelo Rio Tietê, passou a
receber do governo estadual R$ 550
mil, ao ano, para investir em obras
destinadas ao turismo regional.
Para o secretário, a vocação
turística da cidade é muito forte
e responsável por gerar renda e
emprego. “Focamos muito no
calendário de eventos, como o
Página 11
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réveillon, o nosso rodeio, que é um
dos melhores do Estado. Nós temos
o Juninão, que é um evento muito
bom para nós, acaba atraindo turistas
que ficam na prainha durante o dia e
à noite vão para o evento. Muitos
empresários, pessoas que moram
em São Paulo, Rio de Janeiro ou
em Santos mesmo, vêm e compram
terreno aqui, constroem e ficam
uma vez por mês, porque é um
lugar gostoso, tranquilo e de paz”,
descreveu.
O próximo passo, segundo o
secretário, é tornar o município
estância turística e atrair empresários
do setor hoteleiro.
APOSTA NO FUTURO
Rosângela Aparecida Gioli, uma
das proprietárias da Chácara Nossa
Senhora Aparecida, em Buritama, e
participante do Programa Turismo
Rural, do Senar, aproveita os
conhecimentos obtidos desde a
primeira aula e já aplica em sua
propriedade.
“A gente sempre teve vontade de
fazer algo aqui. Meus pais são donos
da chácara há mais de 40 anos.
Como temos todas as características
para
implantar
o
turismo
rural, como fogão à lenha, por
exemplo, pensamos até em servir

comida, fazer almoço e jantar. Mas,
essa ideia ficou difícil porque eles
estão com idade avançada e querem
que os filhos façam. Então, por meio
desse curso, eu comecei a ver que a
chácara tem muitas características
e potencial. Ela é um lugar que
todo mundo que chega aqui fala:
nossa, achei um paraíso”, conta
entusiasmada Rosângela.
A família plantou várias espécies
de árvores, tais como, pau-brasil,
figueira, espécies frutíferas, como
jabuticabeira, carambola, bananeira.
Quem visita a propriedade também
se depara com patos, gansos, perus,
galinhas, vacas, bezerros, pavões,
porcos e aves de vários tipos, entre
elas, papagaios, sempre soltos.
Logo na entrada há uma espécie
de capelinha, onde vários objetos
demonstram a devoção dos
moradores da casa. Um moinho e
um poço no quintal e a decoração
simples, bem ao estilo caipira com
lamparina, carroça vermelha, vasos
de barro e até uma nega-maluca,
completam o cenário.
Beatriz Marques Ferrari é artesã,
tem um ateliê de costura e também
aposta nos potenciais turísticos
da cidade, onde mora há 18 anos.
Sua pretensão é se aprofundar para
montar uma feira. “Já fui feirante,
passei por associação de artesãos,
mexi com a parte burocrática e
também viajo muito pelo Brasil

e para o exterior. Percebo que em
todo lugar tem uma feira e que ela
é o ponto alto do turismo. Você tem
mil coisas para conhecer, mas você
tem um dia livre e todo mundo
vai para a feira do artesanato, em
qualquer lugar do mundo”, diz
Beatriz.
Embora não tenha uma
propriedade, traz suas experiências
anteriores para explorar o turismo
de modo rentável na cidade. “Eu
morei em Goiás, uma cidade
turística, fiz o primeiro curso sobre
o assunto no Sebrae de lá, amei!
Acho que tem um grande futuro
aqui, em Buritama, e a maneira
como eu gostaria de explorar o
turismo é com o artesanato. É uma
maneira de criar dividendos para as
famílias. A feira é uma coisa que dá
tão certo, que, no Rio de Janeiro,
há uma feira com fila de espera de
400 artesãos aguardando vagas”,
conta. Ela pensa que a diversidade
seria um aspecto marcante da feira
sonhada, com doces, quitutes, além
dos artesanatos.
O setor do turismo é responsável
por 10% do PIB (Produto Interno
Bruto) do Estado. De acordo com
o secretário de Turismo, Laércio
Benko, no Estado de São Paulo o
segmento movimenta até 56 setores
da economia e é o único estado da
federação com políticas públicas
voltadas à atividade turística.

Rosângela ao lado do fogão à lenha na propriedade da família
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Araçatuba recebe doação de
área da Fazenda do Estado

U

ma área de 875 mil
metros quadrados
da
área
da
Fazenda do Estado
agora
pertence
à Prefeitura de Araçatuba, após
doação anunciada pelo governador
Geraldo Alckmin e publicada
na sexta-feira, dia 6 de abril.
A área doada inclui os espaços
onde se encontram o Recinto de
Exposições Clibas de Almeida
Prado, a Secretaria Municipal de
Meio Ambiente e Sustentabilidade
(SMMAS) e o antigo Sítio Escola.
Para o presidente do Sindicato
Rural da Alta Noroeste, Fábio

Brancato, a conquista é o resultado novos investimentos e parceiros.
de um conjunto de forças e de
Ele também agradece à Prefeitura
uma luta de mais de 50 anos do e Governo do Estado pelo avanço e
ressalta que a doação só fortalece o
setor do agronegócio e a Exposição
A doação só
Agropecuária de Araçatuba. O
prefeito Dilador Borges manifestou
fortalece o setor
agradecimento ao governador e
do agronegócio
dedicou a conquista aos membros
e a Exposição
do Siran. “Nas pessoas do
Agropecuária de
presidente Fábio Brancato e do
ex-presidente Marco Antônio
Araçatuba
Viol, faço questão de agradecer ao
sindicato e toda sua equipe, que há
Siran. Ele explica que o sindicato mais de 50 anos lutam por tornar
continua gestor da área e que a essa área útil ao município”, disse
doação foi fundamental para atrair o prefeito.
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PROGRAMAÇÃO

Participe das capacitações do
Senar / Faesp / Siran na região em maio:
MODALIDADE

CIDADE

DATA

Olericultura orgânica - produção

Santópolis do Aguapeí

10 a 24/5

Pró-leite - cerca elétrica (Módulo VI)

Birigui

11 à 18/5

Apicultura - produção de pólen (Módulo III)

Piacatu

12 à 20/5

Olericultura orgânica - Produção

Araçatuba

12 à 26/5

Pró-leite - pastagem de inverno (Módulo VII)

Araçatuba

14 à 16/5

Equideocultura - casqueamento

Guararapes

14 à 18/5

Buritama

14 à 28/5

Proer - análise da empresa rural I (Módulo IV)

Araçatuba

19 à 31/5

Pró-leite - pastagem de inverno (Módulo VII)

Santópolis do Aguapeí

21/5 à 23/5

Turismo rural - gestão de empreendimentos

Santo Antônio do Aracanguá

21 à 23/5

Uva - produção de mudas (Módulo III)

Santo Antônio do Aracanguá

23 à 24/5

Proer - Análise da empresa rural (Módulo IV)

Birigui

23 à 25/5

Pró-leite - pastagem de inverno (Módulo VII)

Birigui

24 à 26/5

de mudas (Módulo III)

de mudas (Módulo III)

e ferrageamento
Tomate orgânico - condução
da planta (Módulo III)
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ARTIGO

O Código Florestal, a
recuperação ambiental e a
segurança jurídica

O

novo Código Florestal, em vigor
desde 25 de maio
de 2012 e cuja
tramitação
no
Congresso durou mais de 10
anos, foi uma das leis que mais
contou com a participação
da sociedade em sua discussão. Apesar de ambientalistas
contestarem muitos pontos,
considerando-os por demais
flexíveis, e produtores rurais
contestarem outros, por os
acharem muito restritivos e impeditivos da produção, a lei foi
o resultado do consenso possível, dentro de uma gama de
interesses e pontos de vista tão
divergentes. Assim, esperava-se que a partir daí a segurança
jurídica no tocante à proteção
ambiental na esfera do meio
rural estivesse garantida.
No entanto, ainda inconformado com dispositivos do código que se mostraram menos
restritivos que a lei anterior
e com o que ficou conhecido
como “anistia aos desmatadores”, o Ministério Público Federal impetrou ações judiciais
no Supremo Tribunal Federal
questionando a constitucionalidade de alguns desses dispositivos.

Nesse meio tempo, em atendimento à determinação do
Código Florestal, que delegava
aos Estados a criação de programas estaduais de recuperação ambiental atendendo às
suas peculiaridades regionais,
em 2015 o Estado de São Paulo criou a necessária lei que
instituiu o Programa de Recuperação Ambiental (PRA) no
Estado. A partir de então, os
produtores rurais no Estado
com áreas de APP ou de reserva
legal em desconformidade com
a lei puderam aderir ao programa e, assim que seus planos de
recuperação fossem aprovados
pelo órgão ambiental estadual,
poderiam dar início à recuperação ambiental. Parecia que
finalmente a questão da regularização das propriedades
rurais no Estado tomava um
rumo definitivo.
Mas o Ministério Público
Estadual impetrou ação no
Tribunal de Justiça de São
Paulo, questionando a constitucionalidade dessa lei que
criava o PRA. E o TJ-SP determinou a suspensão da eficácia da
lei até que tal ação de inconstitucionalidade fosse julgada.
E suspendeu, também, o curso
dessa ação até que o STF julgasse as ações que questionavam
a constitucionalidade do novo
Código Florestal. Essa decisão
do TJ-SP é coerente, posto que

é importante que haja consistência entre as decisões dos tribunais estadual e as decisões
do STF. Mas, com isso, foram
suspensos todos os planos de
recuperação ambiental já protocolados no órgão ambiental
estadual, tenham eles sido analisados (e aprovados) ou não.
No entanto, em 28 de fevereiro deste ano, o STF proferiu
decisão declarando constitucional a grande maioria dos
dispositivos do novo Código
Florestal. Isso deu alívio aos
produtores rurais, que já se
movimentavam para atender
as exigências do código. Com
essa decisão do STF, espera-se
que em pouco tempo o TJ-SP
venha a analisar a ação que
questiona a constitucionalidade da lei estadual do PRA
e que, coerente com a decisão
do Supremo, venha declarar
que tal lei é constitucional, garantindo a segurança jurídica
para o setor. Assim, a recuperação ambiental dentro do Estado poderá retomar seu curso e poderemos, finalmente,
contar com proteção ambiental e regularização das propriedades rurais no Estado.
Ana Rita Barreto Santiago,
advogada do Escritório Risolia
Suto Santiago Moretti.
Responsável pela assessoria
jurídica do Siran.
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MAIS DO QUE MÁQUINAS,

VERSATILIDADE QUE
GERA ECONOMIA.

TRATORES

• Equipamentos voltados à agricultura e pecuária
• Transmissão sincronizada e menor raio de giro
• Maior economia de combustível e agilidade operacional
• Piloto Automático opcional de fábrica para tratores cabinados
• Mais conforto para o operador
Garantia de 3 anos ou 2.000 horas de uso, o que vencer primeiro, válida, exclusivamente, para tratores novos 5E e 5EF, que tenham sido
adquiridos na rede autorizada de concessionários da John Deere no Brasil, que seguirem o plano de manutenção com peças originais
e serviços via concessionário John Deere, bem como que respeitem as regras do Manual do Operador e os Termos de Garantia.

D. Carvalho
Araçatuba - (18) 2102-4000
Andradina - (18) 3702-1321
Penápolis - (18) 3652-6033
Auriflama - (17) 3482-2820
Dracena - (18) 3823-1315
Presidente Prudente - (18) 3311-4100

/dcarvalhojohndeere

SÉRIE 5E

ECONOMIA, POTÊNCIA
E CAPACIDADE
OPERACIONAL

