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A LINHA COMPLETA 
PARA MANUTENÇÃO 

DO SEU VEÍCULO VOCÊ 
ENCONTRA AQUI!
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EDITORIAL

 No último dia 31 de julho, estreamos na TVC (Canal 21 da Net Araçatuba), emissora � liada 
à Rede Gazeta de Televisão, o Jornal do Campo SIRAN. Apresentado pelo jornalista Marcelo Tei-
xeira, assessor de imprensa do sindicato, o programa vai ao ar aos sábados, a partir das 10h30. Em 
meia-hora de duração, dividida em três blocos, são entrevistadas pessoas ligadas ao agronegócio, 
que levam ao produtor rural informacões relevantes, como dados de mercado, clima, cursos, tec-
nologia e direito no agronegócio.

 O Jornal do Campo vem se somar a outras soluções de comunicação que o SIRAN vem 
implementando nos últimos anos, como o site, as redes sociais (Instagram, YouTube e Facebook) e 
o podcast Minuto SIRAN, disparado pelo WhatsApp aos associados, de segunda a sexta-feira, com 
um tema a cada dia (Mercado, Cavalos, Expediente, História e Direito e Sustentabilidade no Agro-
negócio). A intenção é cada vez mais abastecer o produtor rural com dados que tenham serventia 
na realização da sua atividade.

 Vale destacar que, além dos nossos canais próprios, contamos com parcerias com uma série 
de outros veículos de comunicação que têm no SIRAN uma fonte con� ável de informações, como 
o Canal do Boi, Canal Rural, TV Band Paulista, TV Tem, SBT Interior, TV Record São José do Rio 
Preto, rádios Band 96.9 Araçatuba, Nova Brasil FM 95.5, Folha da Região, sites Hoje Mais, Regional 
Press, AtaNews, 018 News, Agora na Região e A1 Click etc.

 Construída ao longo de quase 80 anos de história, isso é a prova de que todas as ações 
do sindicato são pensadas e focadas no associado, para que ele tenha a sua disposição serviços, 
convênios, ações e dados que realmente façam a diferença no seu dia-a-dia. Sendo assim, não nos 
cansamos de repetir: produtor rural, conte sempre com o SIRAN.

Mais informação para
o produtor rural
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SAÚDE

Praticantes de equoterapia são
classificados para participar de
provas paraequestres da ABQM

Durante dois dias, profissional responsável pela classificação acompanhou
16 pessoas no complexo esportivo equestre do recinto de exposições de Araçatuba

 Dezesseis praticantes 
de equoterapia das regiões de 
Araçatuba (SP) e Bauru (SP) 
acabam de ser classi� cados 
para participar de provas pa-
raequestres da ABQM (Asso-
ciação Brasileira de Criadores 
de Cavalo Quarto de Milha). 

 Durante dois dias, 
eles foram acompanhados 
pela fisioterapeuta, psicólo-
ga e instrutora de equitação, 
Gabriele Brigitte Valter, que 
é a única classificadora fun-
cional da Federação Eques-
tre Internacional e também 
da Confederação Brasileira                      
de Hipismo.

 A especialista explica 
que a classi� cação funcional 
determina a limitação do pra-
ticante e consequentemente o 
handicap (nível) no qual ele vai 
competir. Os 5 handicaps são 
divididos em 0 (passo), 1 (passo 
e trote), 2 (trote e galope), 3 (ga-
lope) e 4 (corrida). “Todos apre-
sentaram condições de ingres-
sar na modalidade paratambor 
da ABQM”, disse Gabriele. Para 
os praticantes e as suas famílias 
a notícia foi emocionante, pois 
a passagem do programa de re-
abilitação (hipoterapia) para o 
esporte (pré-esportivo e prática 
esportiva paraequestre) é um si-
nal signi� cativo de superação.

 Patrocinada pela 
ABQM e organizada pela co-
ordenadora do Comitê de Pa-
ratambor da entidade, Camila 
Tavares Frizo, a ação ocorreu 
no complexo esportivo eques-
tre do recinto de exposições 
Clibas de Almeida Prado, em 
Araçatuba. Os praticantes são 
integrantes de quatro escolas 
de hipismo, a HSC Equotera-
pia, de Araçatuba, o Núcleo 
de Terapia e Integração Eques-
tre Cavalcare, de Birigui (SP), 
a Cavalarte Equoterapia, de 
Andradina (SP), o Centro de 
Equoterapia Bauru (SP) o Cen-
tro de Equoterapia Passos para 
o Futuro, de Duartina (SP).
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A EQUOTERAPIA

 A equoterapia utiliza 
cavalos como meio terapêuti-
co para aumentar o equilíbrio, 
a força muscular e o desenvol-
vimento intelectual e psicoló-
gico de pacientes, com indica-
ção médica. “As atividades são 
realizadas de forma lúdica, in-
tegrando natureza e brinque-
dos educativos para melhorar 
o desenvolvimento do poten-
cial cognitivo e motor dos pra-
ticantes. Assim, a equoterapia 
oferece mais qualidade de vida 
e ajuda na interação social dos 
praticantes”, explica a � siotera-
peuta Carolina Vicentini Verdi 
(Carol), sócia na HSC Equo-
terapia, que tem parceria com 
o SIRAN (Sindicato Rural da 
Alta Noroeste) para utilizar o 
complexo esportivo equestre.

 São inúmeros os bene-
fícios para a pessoa que está so-
bre o cavalo, além dos ganhos 
motores, psíquicos, sensitivos e 
sociais. “O cavalo produz para 
a pessoa que está sobre ele o 
que chamamos de movimento 
tridimensional, e esse movi-
mento desloca o praticante em 
alguns eixos”, esclarece a � sio-
terapeuta. A sessão varia de 30 
a 40 minutos, sendo que, sobre 
o animal, são apenas 30 minu-
tos, e restante é dividido entre 
o início e o � nal da atividade, 
para fazer interação e despedi-
da com o praticante.

 Cerca de 95% do pú-
blico da HSC Equoterapia 
Araçatuba são de pessoas com 
alguma de� ciência, mas a tera-
pia não é direcionada apenas a 
elas. “Uma criança que tem hi-

peratividade também pode ser 
atendida, desde que seja com 
o pro� ssional correto. Des-
sa maneira, uma criança que 
tem a dislexia, por exemplo, 
deve ser acompanhada por um 
psicólogo e um pedagogo. O 
adulto que tem uma disfun-
ção motora ou problema neu-
rológico terá o acompanha-
mento de um � sioterapeuta”,                              
conclui Carol.

SERVIÇO

Atividade: Equoterapia
Local: Casa do SIRAN – Re-

cinto de Exposições Clibas de 
Almeida Prado 

Endereço: Avenida Alcides 
Fagundes Chagas, 600,

Bairro Aviação
Contato: Carolina
(18) 99746-2388

SAÚDESAÚDE
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INSTITUCIONALINSTITUCIONAL

SIRAN firma parceria
com a Ótica Vendrame

Pelo acordo, associados do sindicato terão descontos que variam de 5% a 15%
nas compras nas lojas da marca, incluindo a nova unidade de Araçatuba

 O SIRAN acaba de 
firmar mais um convênio em 
favor dos seus associados. 
Desta vez, a parceria efetivada 
é com a Ótica Vendrame, em-
presa tradicional de Birigui, 
onde há duas lojas, que vai 
inaugurar no dia 20 de agosto 
uma unidade em Araçatuba, 
na rua Tabajaras, 572, na es-
quina com a rua Silva Jardim, 
no Centro. O telefone é (18) 
98177-1029.

 De acordo com o di-
retor da ótica, Danilo Ven-
drame, a unidade contará 
com diferenciais, como am-
biente amplo e extremamente 
confortável, equipamentos e 

atendentes altamente especia-
lizados, além de pós-venda. 
“Queremos oferecer ao clien-
te uma experiência inigua-
lável. Tenho certeza que os 
associados do SIRAN ficarão 
surpresos. Estão convidados a 
visitar a loja, a partir do pró-
ximo dia 20 de agosto”, afirma                       
Vendrame.

 Pelo acordo, os as-
sociados passam a ter direi-
to a descontos especiais na 
compra de óculos de grau ou 
óculos de sol, sendo de 5% a 
prazo em até 12x no cartão 
sem juros, e 15% de desconto 
à vista. O convênio vale tam-
bém para as lojas de Birigui.

 A Ótica Vendrame se 
preocupa com saúde visual e, 
devido a isso, está há 38 anos 
oferecendo serviços de excelên-
cia dentro do ramo ótico, com 
um trabalho sério e um rigo-
roso controle de qualidade na 
confecção de óculos. A empresa 
quer com isso estreitar o rela-
cionamento entre saúde visual e 
melhor qualidade de vida.

SERVIÇO

Empresa conveniada: Ótica 
Vendrame
Endereço: Rua Tabajaras, 572, 
Centro, Araçatuba
Telefone/WhatsApp: (18) 
98177-1029
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COMUNICAÇÃO

SIRAN estreia programa
na TVC – Gazeta

Com o Jornal do Campo, sindicato disponibiliza mais um canal
de divulgação de informações estratégicas ao produtor rural

 No último dia 31 de ju-
lho, o SIRAN estreou na TVC 
(TV Cidade), emissora � liada 
à Rede Gazeta de Televisão, em 
Araçatuba, o Jornal do Cam-
po. O programa é dirigido ao 
produtor rural e conta com 
entrevistas institucionais, de 
mercado (boi, soja, milho etc.), 
sobre os cursos oferecidos pelo 
sindicato, tecnologia no campo, 
direito no agronegócio, entre 
outros assuntos. 

 Com meia-hora de 
duração, o Jornal do Campo 
é transmitido ao vivo, aos sá-
bados, das 10h30 às 11h. Nos 
três blocos, especialistas são 
entrevistados pelo apresenta-
dor Marcelo Teixeira, assessor 

de imprensa do SIRAN, dando 
dicas e orientações ao homem 
do campo. Neste sentido, o pú-
blico pode participar enviando 
perguntas, sugestões e críti-
cas ao programa pelo e-mail 
imprensa@siran.com.br, pelo 
WhatsApp (18) 98158- 3330 e 
pela fanpage do sindicato www.
facebook.com/Siransindicato.

 Na edição de estreia fo-
ram entrevistados o presidente 
do SIRAN, Fábio Brancato, o di-
retor � omas Rocco, o respon-
sável pelos cursos do sindicato, 
Carlos Belluzzo, os advogados 
Stéphanie Parrilha e Felipe 
Trentin, além do jornalista espe-
cializado em agronegócio Mau-
rício Fenelon.

 De acordo com Branca-
to, nos últimos anos a diretoria 
do sindicato vem ampliando as 
soluções de comunicação visan-
do informar mais e melhor o 
associado e o produtor rural, de 
modo generalizado. “O Jornal 
do Campo vem se somar a nos-
sa revista mensal, site, páginas 
no Facebook e no Instagram, 
assim como canal no YouTu-
be, e grupos do WhatsApp, por 
meio do qual veiculamos de se-
gunda a sexta o podcast Minuto 
SIRAN. A comunicação é uma 
ferramenta estratégica para le-
varmos ao associado informa-
ções relevantes. E, desde já, � ca 
aqui o nosso agradecimento à 
TVC pela parceria”, conclui o 
presidente do sindicato.
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COMUNICAÇÃO
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CAPACITAÇÃO

Abertas as inscrições para curso
gratuito de monitoria em turismo rural
Ação ocorre por meio de parceria entre o SIRAN, Sebrae-SP, Senar e Prefeitura, será 

realizada em agosto no recinto de exposições de Araçatuba, durante quatro dias

 O SIRAN (Sindicato 
Rural da Alta Noroeste), em 
parceria com o Sebrae-SP, Se-
nar-SP e a Prefeitura de Ara-
çatuba, vai realizar nos dias 13, 
14, 15 e 22 de agosto o curso 
“Monitoria na propriedade de 
turismo no meio rural”. A ação 
ocorrerá no recinto de exposi-
ções Clibas de Almeida Prado, 
em Araçatuba, conta com 15 
vagas disponíveis, será minis-
trada pelo instrutor Leonar-
do Aparecido do Nascimento 
Cabral, e terá duração de 32 
horas/aulas, divididas em 8 
horas por dia (das 8h às 12h e                                
das 13h às 17h).

 Voltado a proprietários 
de áreas rurais, seus familiares 
e funcionários, assim como 

a pessoas que fazem parte do 
trade turístico, o curso é gra-
tuito. O objetivo é elevar o ní-
vel técnico, social e econômico 
do homem do campo e conse-
quentemente melhorar as suas 
condições de vida. 

 De acordo com o res-
ponsável do SIRAN pelos cur-
sos, o zootecnista Carlos Bel-
luzzo, o objetivo é treinar os 
responsáveis pela propriedade 
para monitorar a visita de tu-
ristas. Ele explica que serão 
abordados temas como atendi-
mento em turismo no meio ru-
ral, excelência no atendimento, 
hospitalidade, comunicação, 
per� l desejável do atendente 
ou monitor, principais erros 
no atendimento do monitor, 

dicas para obter excelência no 
atendimento, sugestões para 
lidar com reclamações dos tu-
ristas, o que fazer diante de                                 
situações delicadas.

 “Araçatuba e as cida-
des da região têm inúmeras 
propriedades rurais que po-
dem ser preparadas para o tu-
rismo rural. Essa capacitação, 
assim como outros módulos 
relacionados ao tema, estimula 
este tipo de empreendimento”,                   
destaca Belluzzo.

 Para realizar a inscrição, 
o interessado deve ligar ou enviar 
WhatsApp para o SIRAN, no 
telefone (18) 3607-7826 ou no 
celular (18) 98826-5100, e falar 
com Carlos Belluzzo.
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VACINAÇÃO
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VACINAÇÃO

Região de Araçatuba imuniza
todo o rebanho bovino e bubalino

contra a aftosa e a brucelose
No caso da aftosa, índice de 100% na primeira etapa da imunização ocorre desde 
2015, supera a média do Estado; em relação à brucelose índice contribui para a
evolução de São Paulo da fase de controle para a fase de erradicação da doença

 A região de Araçatuba 
(SP), que compreende 18 mu-
nicípios do Noroeste Paulista, 
conseguiu imunizar contra a 
febre a� osa todos os 371.681 
bovinos e bubalinos na primeira 
etapa da campanha de vacina-
ção deste ano, realizada durante 
o mês de maio, que teve prorro-
gação até o mês de junho devido 
à falha de distribuição de vaci-
nas pelos laboratórios. A região 
vem atingindo o índice de 100% 
de cobertura desde 2015, supe-
rando a média do estado.

 A etapa envolveu um 
total de 3.769 propriedades 
rurais que possuíam bovídeos 
e bubalinos. A segunda etapa 
ocorre em novembro, quando 
serão imunizados os bovinos e 
bubalinos com idade de 0 a 24 
meses. O último foco da doen-
ça no Estado ocorreu em mar-
ço de 1996, em São Carlos. São 
Paulo é reconhecido como área 
livre de febre a� osa com vaci-
nação pela Organização Mun-
dial da Saúde Animal (OIE).

 O trabalho coordenado 
e executado pelo EDA (Escritó-
rio de Defesa Agropecuária) de 
Araçatuba, da Coordenadoria 
de Defesa Agropecuária do Es-

tado de São Paulo contou com 
a colaboração do EDR (Escri-
tório de Desenvolvimento Re-
gional) de Araçatuba, da Coor-
denadoria de Desenvolvimento 
Rural Sustentável (CDRS). Esse 
trabalho integrado das coorde-
nadorias é possível e bene� cia-
rá sempre o produtor rural. Um 
agro moderno exige que o setor 
esteja integrado e conectado.

 A retirada da vacina-
ção favorecerá todo o setor 
agro de São Paulo. O trabalho 
do Serviço Veterinário O� cial, 
em conjunto com outros entes 
públicos estaduais, municipais, 
dos sindicatos rurais, e a tam-
bém participação do produtor 
rural, é o que fará com que a 
meta seja atingida para a con-
solidação do agro como a loco-
motiva que mantém aquecida a 
economia do Brasil.

 O Ministério da Agri-
cultura Pecuária e Abasteci-
mento (Mapa) publicou o Plano 
Estratégico do Programa Nacio-
nal de Erradicação e Prevenção 
da Febre A� osa (PNEFA), que 
tem como um de seus objetivos 
a suspensão gradual da vaci-
nação contra a febre a� osa em 
todo o território brasileiro. Isso 

implica na adoção de diversas 
ações a serem desenvolvidas 
em âmbito municipal, estadual 
e nacional, com o envolvimen-
to do serviço veterinário o� cial, 
setor privado, produtores rurais 
e agentes políticos.

BRUCELOSE

 A região de Araça-
tuba (que compreende 18 
municípios) registrou novo 
recorde anual de cobertura 
vacinal com 100% por cento 
das fêmeas bovídeas (bovinas 
e bubalinas), com idade entre 
3 a 8 meses, vacinadas contra 
a brucelose. A vacinação con-
tra a brucelose é obrigatória 
no Estado desde 2002 e é fei-
ta uma única vez na vida das 
fêmeas bovinas ou bubalinas, 
com idade entre 3 a 8 meses. 

 A vacinação do pri-
meiro semestre de 2021, que 
inclui as fêmeas bovídeas vaci-
nadas entre o mês de dezembro 
de 2020 e maio de 2021, foi de 
quase 15 mil fêmeas em mais de 
1600 propriedades. Por ser uma 
vacina viva, que pode infectar o 
manipulador a vacinação deve 
ser feita por um pro� ssional 
médico veterinário. A relação 
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VACINAÇÃO

dos pro� ssionais cadastrados 
para realizar a vacinação em 
diversos municípios do estado 
de São Paulo está disponível no 
site da Coordenadoria de Defe-
sa Agropecuária.

 O EDA de Araçatuba 
tem se esforçado a cada campa-
nha para sensibilizar o produ-
tor a vacinar corretamente seus 
animais e fazer o diagnóstico 
da brucelose e também da tu-
berculose periodicamente. A 
partir de junho de 2022 será 
obrigatória a apresentação de 
diagnóstico negativo de bruce-
lose e tuberculose pelos produ-
tores de leite aos laticínios que 
recebem a sua produção.

 Essa obrigatoriedade 
visa principalmente aumentar a 
qualidade do leite nas indústrias 
e evoluir o estado de São Paulo 
da fase de controle da doença 
para a fase de erradicação.

 A brucelose bovina é 
uma doença infecciosa de gran-
de impacto para a cadeia da pe-
cuária de bovídeos no Brasil e 
no mundo, pois, além de deter-
minar sérios prejuízos diretos 
e indiretos ao sistema produ-
tivo, é uma zoonose (transmis-
sível ao homem). Tem como 
principal sintoma o aborto no 
terço � nal de gestação, em ge-
ral no 7º mês, gerando perdas 
econômicas pelo simples fato 

da perda da cria, que no caso 
de gado de corte, ser o produ-
to principal e no gado de leite, 
caso seja fêmea, seria animal 
com valor comercial que acabo                       
sendo perdido.

 Em alguns casos, as 
vacas podem com o tempo não 
apresentar mais o aborto, vindo 
a parir natimortos ou bezerros 
fracos, porém acabam infec-
tando as pastagens e dissemi-
nando a doença.

 *Texto de Luiz Hen-
rique Barrochelo, médico ve-
terinário do Escritório de De-
fesa Agropecuária (EDA) de                   
Araçatuba.
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ARTIGO

Impactos da Nova
Lei do Agro

*Felipe Toqueton Trentin e Stéphanie de Paiva Parrilha

 Responsável por pra-
ticamente ¼ do PIB nacional, 
o agronegócio tem andado na 
contramão da vasta recessão 
econômica inerente a outros 
setores da economia, eis que o 
mercado do agro encontra-se 
superaquecido, com exporta-
ções em alta, grande consu-
mo interno e preços cada vez                    
mais esticados.

 Com isso, faz-se ne-
cessário ter uma legislação que 
induz a inovação e desburocra-
tização dos atos concernentes 
ao agronegócio, em especial no 
tocante ao crédito rural, que � -
nancia grande parte da produ-
ção agrícola e pecuária do país, 
portanto, utilizado em grande 
escala pela classe dos produto-
res rurais. 

 Justamente neste ce-
nário, fora promulgada a Lei 
13.986 de 07 de abril de 2020. 
Tal ato normativo, denomina-
do de Nova Lei do Agro, traz 
uma ideia de modernização 
e contemporaneidade, com 
vistas a acompanhar as mu-
danças de mercado, focada, 
principalmente, na eficiência 
e simplificação.

 Dentre as novidades 
trazidas pela Nova Lei do 
Agro, destaca-se a possibili-
dade de ter a Cédula de Pro-

duto Rural (CPR), que nada 
mais é do que um empréstimo 
em troca de uma promessa de 
entrega de produtos rurais, 
atrelada à moeda estrangeira. 

 Com isso o título po-
derá ser emitido em moeda 
estrangeira, por exemplo em 
dólar, o que poderá fazer com 
que haja a proteção da nego-
ciação em relação à desvalo-
rização da moeda, bem como 
seja viabilizado o acesso de fi-
nanciamento com captação de 
investimento internacional.

 Além disso, foi criado 
o Patrimônio Rural por Afeta-
ção, sendo o instituto no qual 
o produtor rural irá separar 
um imóvel ou fração dele para 
futura contratação de Cédula 
Imobiliária Rural ou, ainda, em 
Cédula de Produto Rural.

 Assim, ao invés de ter 
que dar a totalidade da proprie-
dade para garantir obrigações 
de valores ín� mos em compa-
ração ao valor do imóvel, será 
possível fracionar uma mesma 
propriedade a para garantir vá-
rios negócios distintos.

 Ademais, foi institu-
ído também o Fundo Garan-
tidor Solidário (FGS), que é 
um fundo composto por, pelo 
menos, dois produtores ru-

rais, a instituição � nanceira 
ou credor original e um tercei-
ro interessado, caso haja. Tais 
integrantes realizarão aportes 
no FGS, constituindo cotas, 
fazendo com que tenha uma 
troca de aval entre produto-
res, com o objetivo de garantir 
operações com empresas, ban-
cos e tradings.

 Desta maneira, con-
clui-se que a referida Lei 
trouxe inovações e alterações 
que re� etem diretamente no 
planejamento � nanceiro do 
produtor rural, afetando dire-
tamente no acesso ao crédito e 
desburocratização quando da 
realização de obrigações junto 
aos credores.

 Contudo, para se va-
ler das inovações trazidas pela 
Nova Lei do Agro, imprescin-
dível que o produtor se valha 
de um especialista no assunto, 
com amplo conhecimento so-
bre os benefícios e consequên-
cias dos institutos.

 *Felipe Toqueton 
Trentin é advogado em Araça-
tuba (OAB/SP 424.422) – feli-
petoqueton@hotmail.com

 *Stéphanie de Paiva 
Parrilha é advogada em Araça-
tuba (OAB/SP 424.834) – ste-
phaniepparrilha@hotmail.com
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