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UMA LINHA COMPLETA 
DE MÁQUINAS 

ELÉTRICAS PARA VOCÊ
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EDITORIAL

 Março foi um mês de muito trabalho aqui no SIRAN. Aberto o prazo para o preenchimento 
e a entrega da declaração do Imposto de Renda (IR), os nossos colaboradores do setor Expediente 
não têm descanso para orientar e assessorar os nossos associados. Os eventos no recinto Clibas de 
Almeida Prado, o maior espaço de eventos da região de Araçatuba (SP), que está sendo cada vez 
mais procurado para sediar ações de todos os tamanhos, também nos ocupam bastante. Além das 
negociações e preparações, antes e depois de cada evento, temos que fazer a manutenção do espaço 
de forma constante e permanente. Isso inclui reformas das benfeitorias, ajustes, pinturas, roçadas, 
trocas de equipamentos, materiais e itens.

 É assim que conseguimos trazer e manter no recinto, por exemplo, etapas do 10º Campe-
onato do NNPQM (Núcleo Noroeste Paulista do Quarto de Milha) Revolution, competição com 
provas de laço em dupla que está se tornando tradicional na região e no Brasil. E, de 20 de abril a 1º 
de maio, o parque receberá o 31º Congresso Brasileiro, um dos maiores eventos do Quarto de Mi-
lha no país. A expectativa é que o recinto seja palco de novos recordes da raça. Porém, o evento não 
será aberto ao público. Essa rotina intensa inclui ainda participação em outras ações que entendemos 
serem importantes para o nosso associado, para o produtor rural e para a sociedade, de forma geral. 
Por isso, apoiamos o Circuito de Negócios Agro do Banco do Brasil, que será realizado em Araçatuba 
nos dias 7 e 8 de abril. E, no próximo dia 12, lançaremos o Das Fontes a Foz, maior iniciativa de recu-
peração ambiental em APP (Área de Preservação Permanente) do Estado de São Paulo.

 Trata-se de uma solução gratuita para o produtor rural � liado ao SIRAN, sendo a restau-
ração uma exigência imposta pela Lei 12.651, de 2012, e que teve a ADI 4.901 (Ação Direta de 
Inconstitucionalidade) julgada em 2018 pelo STF (Superior Tribunal Federal), mantendo a obriga-
toriedade de as APPs serem recuperadas. Assim, o nosso associado pode contar sempre conosco, 
pois aqui é trabalho!

Intensidade nos trabalhos
e nas decisões

SINDICATO RURAL
DA ALTA NOROESTE
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MUNDO EQUESTRE I 

Araçatuba sedia a 2ª etapa do
10º Campeonato do NNPQM

Provas de ranch sorting e team penning foram realizadas no recinto de exposições 
Clibas de Almeida Prado; público acompanhou gratuitamente as competições

 No final de semana 
dos dias 19 e 20 de março, 
teve evento equestre aberto 
gratuitamente ao público no 
recinto Clibas de Almeida 
Prado, em Araçatuba (SP). 
Tratou-se da 2ª etapa do 10º 
Campeonato do NNPQM 
(Núcleo Noroeste Paulista do 
Quarto de Milha).

  No dia 19, as competi-
ções na modalidade ranch sor-
ting começaram às 8h, na arena 
2, e vão até 18h. O evento foi 
disputado em 18 categorias, por 
aproximadamente 400 duplas.

 No domingo, foi a vez 
das competições de team pen-
ning, das 8h às 11h. A expecta-

tiva da organização é reunir em 
torno de 150 competidores.

 A entrada do público 
foi pelo portão 11. Continua-
ram valendo os protocolos de 
segurança contra a covid-19, 
como uso de máscara e álco-
ol em gel, assim como evitar 
aglomeração.
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MUNDO EQUESTRE I

  Entusiasta dos espor-
tes equestres e competidor 
de ranch sorting, o diretor do 
SIRAN, João Mário Geralde, 
destaca que as duas modalida-
des que foram disputadas têm 
em comum um componente 
familiar. “Tanto o ranch sor-
ting quanto o team penning 
são modalidades de rodeio 
que despertam muito o inte-
resse de famílias de produ-
tores rurais que descobrem 
a oportunidade de atuar em 
conjunto. Da mesma forma, 
famílias que foram acompa-
nhar as provas encontraram 
no recinto um clima amistoso, 
além de restaurante com op-
ções de porções e bebidas, pas-
sando momentos agradáveis”, 
a� rma Geralde.

 Os resultados podem 
ser conferidos nas mídias so-
ciais da NNPQM.

AS MODALIDADES

 A modalidade espor-
tiva country ranch sorting 
foi criada entre 2006 e 2007, 
nos Estados Unidos. Consis-
te em uma versão esportiva 
de apartação de gado e deve 
ser praticada em duplas, em 
muitos casos, compostas por 
familiares. Os competidores 
participam em duplas e devem 
ordenar 10 cabeças de gado 
de acordo com a indicação 
numérica solicitada.

 O termo team pen-
ning pode ser traduzido como 

time de apartação e consiste na 
separação de animais especí� -
cos de um rebanho. As equipes 
precisam ter três competidores 
que devem realizar a apartação 
de três bovinos em um período 
entre 60 e 90 segundos. Con-
tudo, o tempo varia de acordo 
com a prova e a categoria, de 
maneira que pode chegar a ter 
até 120 segundos.  Os três ca-
valeiros deverão buscar entre 
30 bovinos (divididos em 10 
trios) os três animais com o 
número sorteado pela fotocé-
lula no início.

 Nas duas modalidades, 
vencem os competidores que 
conseguem organizar as cabe-
ças de gado de acordo com esse 
número em menos tempo.



6

MUNDO EQUESTRE II

1ª Etapa da Revolution
é realizada em Araçatuba

Provas de laço em dupla ocorreram nas arenas 2 e 3 do recinto Clibas de
Almeida Prado, que também receberá as próximas duas etapas deste ano

 Nos dias 25, 26 e 27 de 
março (sexta, sábado e domin-
go), foi realizada nas arenas 2 e 
3 do recinto Clibas de Almeida 
Prado, em Araçatuba (SP), a 1ª 
etapa deste ano da Revolution, 
competição com provas de 
laço em dupla que está se tor-
nando tradicional na região e 
no Brasil. De acordo com Ro-
drigo Paoliello (Diguim), um 
dos organizadores, houve re-
corde de inscrições.
 Ele conta que faz três 
anos que a Revolution é reali-
zada na cidade, por causa da 
estrutura de um dos maiores e 
melhores Complexos Esporti-
vos Equestre do mundo.

 “A gente já fez as pro-
vas em outras cidades, mas essa 
estrutura do recinto e todo o 
suporte que o SIRAN nos pro-
porciona faz toda a diferença 
para que a gente realize aqui as 
três etapas anuais da Revolu-
tion”. As duas próximas etapas 
serão em agosto e novembro.

 O evento de março 
não foi aberto ao público, mas 
a expectativa dos organiza-
dores é que nas etapas do se-
gundo semestre a situação seja 
diferente. Mais informações 
e os resultados da 1ª etapa da 
Revolution ser conferidos nas 
suas mídias sociais.

DESTAQUES

 Um dos destaques do 
evento foi a dupla Nadinho 
Morimoto e João Lucas Co-
queiro (Tuim), que precisou 
apenas de sete segundos e 62 
milésimos para faturar um 
prêmio de R$ 10 mil. Os dois, 
moradores de Nova Indepen-
dência, sendo que Nadinho 
tem apenas 10 anos de idade e 
João Lucas, 16 anos. O tempo 
que deu o título para a dupla 
foi a média � nal. Eles precisa-
ram laçar três bois. A soma do 
tempo, foi dividido por três, 
resultando a média � nal. 

 Outras quatro duplas 
também foram premiadas. Em 
segundo lugar, com tempo de 
8,39 segundos, � cou a dupla 
Leandro Oyera e Loran Trava. 
Eles faturaram R$ 7 mil.

 A dupla Tiago Macha-
do e Nilton Domingues fatu-
rou R$ 4 mil, com o tempo de 
10,32. Já Neto Jaci e Vitor Car-
valho, com tempo de 10,37 se-
gundos, � caram com o quarto 
lugar e prêmio de R$ 3 mil. No 
5º lugar, com tempo de 10,83, 
Robertão Sulera e Edinei Capo-
ci levaram para casa o valor de 
R$ 2 mil.
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AGRICULTURA

Marcos Montes assume Mapa
em continuidade à gestão focada
nos produtores rurais brasileiros

Ao receber o cargo de Tereza Cristina, o novo ministro disse que as
políticas para os pequenos produtores continuarão tendo prioridade

 O ministro Marcos 
Montes assumiu o Ministé-
rio da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (Mapa) em 
cerimônia de transmissão 
do cargo no dia 31 de março. 
Após tomar posse no Palácio 
do Planalto, Montes recebeu o 
comando da Pasta de sua ante-
cessora, Tereza Cristina.

 Marcos Montes assu-
me o Ministério com uma po-
lítica de continuidade da ges-
tão implementada nos últimos 
três anos. 

 “Hoje, com as nossas 
entidades e as nossas secreta-
rias começamos a construir 
um momento diferente e leva-
mos isso com programas ma-
ravilhosos ao mundo inteiro. E 
isso é uma demonstração clara 
de que o governo quer olhar o 
pequeno, aquele que realmen-
te precisa de dignidade”, desta-
cou Montes ao citar programas 
como o AgroNordeste e a en-
trega de títulos de regulariza-
ção fundiária.

 Marcos Montes exer-
ceu o cargo de secretário-exe-
cutivo do Mapa desde 2019 e 
lembrou o convite de Tereza 
Cristina para formar o time 

da Pasta em seu discurso. “Em 
janeiro de 2019 tive uma ale-
gria imensa quando a Tereza 
me procurou para assumir um 
cargo tão importante, que é a 
Secretaria-Executiva do Mapa. 
Assim, fomos construindo este 
Ministério e as conquistas fo-
ram muitas”.
 O novo ministro ini-
cia a gestão reforçando a di-
plomacia dos fertilizantes com 
viagens previstas ao Marrocos, 
Egito e Jordânia a partir de 
maio. Nesta quarta-feira (30), 
Montes recebeu representantes 

do governo iraniano para uma 
negociação do aumento da cota 
de importação de ureia para o 
Brasil, de 1 milhão de tonela-
das podendo chegar a três mi-
lhões de toneladas. O ministro 
ainda defendeu a importância 
dos fertilizantes como produ-
to não passível de sanção jun-
to a organismos internacionais 
como a FAO. Para Montes isso 
só é possível, pois o agro bra-
sileiro alçou uma posição de 
liderança neste governo não 
apenas no Brasil, mas também 
internacionalmente.
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MANCHETE

Advogadas abordam aspectos jurídicos 
do agronegócio em evento gratuito

Organizado pela advogada Maria Beatriz Brito, o Mulheres no Agro
foi realizado no auditório do recinto Clibas de Almeida Prado, em Araçatuba

e exibido pelas redes sociais do SIRAN, coorganizador da ação

 Quatro advogadas de 
Araçatuba (SP) realizaram no 
dia 26 de março o evento Mu-
lheres no Agro – O Agronegó-
cio numa Perspectiva Jurídica. 
A ação ocorreu das 9h30 às 
11h, no auditório do recinto 
de exposições Clibas de Almei-
da Prado. Cerca de 50 pessoas 
participaram presencial e gra-
tuitamente, sem a necessidade 

de inscrição, sendo a entrada 
realizada pelo portão 8. Os 
protocolos sanitários contra a 
Covid-19 foram respeitados.

 Cada advogada abor-
dou um tema. A palestra de 
Maria Beatriz Brito foi sobre 
isenções do ITR por multa am-
biental; Olímpia de Paula, en-
dividamento rural; Stéphanie 

Parrilha, contratos agrários; 
Vivian Martins Vian, regulari-
zação ambiental. A medição foi 
da também advogada e digital 
in� uencer Marina Xandó.

 O evento foi idealiza-
do e organizado pela advogada 
Maria Beatriz Brito com o obje-
tivo de mostrar ao produtor ru-
ral e interessados no agronegó-
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MANCHETE

cio que Araçatuba e região está 
juridicamente amparada para 
demandas judiciais. O SIRAN 
(Sindicato Rural da Alta Noro-
este) foi coorganizador.

 De acordo com Maria 
Beatriz, a intenção também foi 
mostrar a atuação da mulher, 
desde produtora rural até ad-
vogada, nas diferentes deman-

das jurídicas geradas pelo agro-
negócio em nível nacional. O 
presidente do SIRAN, � omas 
Rocco, reforçou o convite para 
todos os interessados nos te-
mas que foram abordados. “Os 
assuntos das palestras são mui-
to importantes para o produtor 
rural e as advogadas, extrema-
mente competentes. Sugerimos 
que todos os produtores rurais, 

principalmente as mulheres, 
participassem seja presencial-
mente ou virtualmente. Te-
nho certeza que valeu muito a 
pena“, comentou Rocco.

 O evento foi transmi-
tido pela TVC Gazeta (Canais 
21 e 521 Net Araçatuba), as-
sim como pelas mídias sociais 
do SIRAN.

Advogada Maria Beatriz Brito
Organizadora do Mulheres no Agro
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AGRO

Araçatuba recebe Circuito de Negócios 
Agro do Banco do Brasil

Evento itinerante percorrerá, até o fim do ano, mais de 60.000 km, com carretas que 
são agências móveis e, em Araçatuba, ficará na praça Olímpica, nos dias 7 e 8 de abril

 Nos dias 7 e 8 de abril, 
Araçatuba (SP) recebe o Cir-
cuito de Negócios Agro 2022. 
Trata-se de uma iniciativa do 
Banco do Brasil com parceria 
e apoio do SIRAN (Sindica-
to Rural da Alta Noroeste). O 
evento é itinerante e vai per-
correr, até o � m do ano, mais 
de 60.000 km, com carretas 
que são agências móveis e fa-
rão paradas em centenas de ci-

dades do país. Em Araçatuba, 
a carreta � cará na praça Olím-
pica, 9h às 17h nos dias 7 e 8 
de abril.

 O objetivo é levar 
bons negócios para os pro-
dutores rurais, movimentar a 
economia de Araçatuba, tam-
bém realizar palestras para dar 
conhecimento técnico e boas 
práticas no campo. O Circui-

to prevê a divulgação de pro-
dutos, serviços e inovações 
tecnológicas ao setor, além 
de levar assessoria aos pro-
dutores rurais. A presença da 
carreta no município de Ara-
çatuba mostra a força da nos-
sa região e da cidade voltada 
totalmente ao Agronegócio, 
setor que o Banco do Brasil 
acredita e investe na parceria 
com produtores.
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ARTIGO

Como reduzir custos na atividade rural?
*Felipe Toqueton Trentin (OAB/SP 424.422) e Stéphanie de Paiva Parrilha (OAB/SP 424.834)

 O agronegócio é um se-
tor da economia brasileira que 
representa uma força motriz 
na geração de empregos, ren-
da e elevação do PIB nacional, 
com recordes de crescimento e 
exportação de produtos, sendo 
um dos assuntos mais comen-
tados na atualidade. 

 Com números tão ex-
pressivos e dado seu caráter 
essencial para a manutenção 
da vida, não é raro que muitas 
pessoas pensem que o agrone-
gócio está ligado a grandes em-
presários do setor, detentores de 
grandes riquezas, que dispõem 
de pro� ssionais especializados, 
capazes de gerir e auxiliar na re-
solução dos problemas diários.

 Todavia, o agronegó-
cio também é mantido pelos 
pequenos produtores, em um 
mesmo grau de essencialida-
de, que diariamente doam seus 
esforços para plantar, colher e 
produzir os alimentos que são 
levados à mesa do brasileiro.

 Como toda atividade, o 
agro gera grandes despesas, seja 
com insumos, seja com tributa-
ção, fato que leva o produtor ru-
ral a buscar soluções que o aju-
dem a otimizar seus recursos. 

 É aí que surge a � gu-
ra do advogado especializado 
no ramo do agronegócio. Este 
pro� ssional pode auxiliar o 

produtor a reduzir despesas 
e pro� ssionalizar a ativida-
de das mais diversas formas. 
Exemplo disso é a assessoria 
na elaboração de contratos, a 
� m de veri� car qual é o tipo 
contratual mais adequado à 
atividade e que possui a menor 
carga tributária.

 Também é importante 
a � gura do advogado nas rene-
gociações com os bancos, no 
auxílio na tomada de crédito 
rural, na regularização ambien-
tal e registral do imóvel rural. 
É possível até mesmo veri� car 
a possibilidade de restituição 
de impostos para comprar tra-
tores, insumos e óleo diesel.

 Outro exemplo é a cria-
ção de uma holding, que nada 
mais é que uma empresa que 
será detentora do patrimônio 
que antes era da pessoa física, 
pro� ssionalizando a atividade 
e garantindo planejamento su-

cessório e tributário, operação 
que já garante a redução de lití-
gios e custos com o processo de 
inventário, além de promover 
proteção patrimonial e gestão 
da atividade rural.

 No mais, um pro� s-
sional será capaz de auxiliar o 
produtor e garantir segurança 
jurídica em suas relações pro-
� ssionais, protegendo o pa-
trimônio que muitas vezes é 
construído por meio de gran-
des sacrifícios.

 Deste modo, é impor-
tante destacar que o crescimen-
to do agronegócio deve ser vin-
culado à segurança jurídica de 
modo que os produtores rurais 
não tenham prejuízos desne-
cessários, mas sim que utilizem 
o direito como uma ferramenta 
de desenvolvimento e garantia 
de direitos fundamentais, im-
pulsionando cada vez mais a 
economia do país.
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