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EDITORIAL

 Acabo de me tornar o mais jovem presidente da história do 
SIRAN, sindicato de produtores rurais por onde já passaram gran-
des nomes da agropecuária nacional. Fazer parte deste seleto grupo 
é uma grande honra para mim. Que todos os associados tenham a 
certeza que vou trabalhar com a� nco para alavancar ainda mais o 
nome da entidade. 

 Em 2022, completaremos 80 anos de fundação, marca histó-
rica que deve ser celebrada, pois, nestas oito décadas de atuação, o 
SIRAN foi colocado no hall das grandes e tradicionais instituições 
do agronegócio brasileiro. Os meus antecessores estiveram ao lado 
do produtor rural e eu manterei este foco, lutando e buscando so-

luções que melhorem a vida desse lutador. Mais do que nunca, o agronegócio pulsa, sendo a grande 
locomotiva do Brasil. Neste sentido, buscando equilibrar o que de bom o conhecimento adquirido nos 
proporcionou, com a necessidade da incrementação de novas e modernas práticas corporativas, a partir 
do ano que vem passamos a ter um novo lema: tradição e inovação. 

 À frente do SIRAN vamos aplicar técnicas de gestão atualizadas e bem-sucedidas, trazendo 
conceitos de multinacionais para dentro da instituição com objetivo de melhorar os processos e proce-
dimentos, a e� ciência da nossa equipe de colaboradores e as � nanças do sindicato. Nestes próximos dois 
anos, pretendemos nos consolidar como a grande central do agronegócio da nossa região, sendo refe-
rência no maior insumo do agronegócio moderno, que é a informação. Vamos disponibilizar, cada vez 
mais, dados relevantes, que façam a diferença para o nosso associado. Portanto, a cada um dos nossos 
� liados, peço que se sinta em casa, pois este sindicato é seu. Aqui, a nossa estrutura, os nossos serviços, 
a nossa diretoria, está seu serviço. Rea� rmo o compromisso dos presidentes que me antecederam refor-
çando: conte sempre com o SIRAN.

 Vamos juntos construir um novo capítulo da bela história desse sindicato que nos orgulha!

Tradição e inovação
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SANIDADE

Vacinação contra febre
aftosa é prorrogada

 A nova data é 31 de dezembro, o prazo final para o pecuarista imunizar o
rebanho contra a doença; declaração deve ser enviada até 7 de janeiro de 2022

 O prazo de vacinação 
contra a febre a� osa foi pror-
rogado no estado de São Pau-
lo, de 30 de novembro para 
31 de dezembro. A alteração 
ocorreu por causa da di� cul-
dade na aquisição de doses da 
vacina pelos produtores rurais. 
Isso levou a Secretaria de Agri-
cultura e Abastecimento do 
Estado de São Paulo, por meio 
da Coordenadoria de Defesa 
Agropecuária, a recorrer ao 
Ministério da Agricultura, Pe-
cuária e Abastecimento, que 
acatou a solicitação. Da mes-
ma forma, houve alteração do 
prazo para a entrega da decla-
ração de vacinação até 07 de 
janeiro de 2022. O mesmo vale 
para a vacinação das bezerras 
contra brucelose, alinhan-
do os calendários de ambas 
as campanhas.

 A medida vale para 14 
estados e tem datas diferentes. 
Para os pecuaristas de Tocan-
tins e Mato Grosso, a prorro-
gação vale até o dia 10 de de-
zembro. No estado de Goiás, o 
novo prazo será até o dia 11 de 
dezembro e em Alagoas e Ama-
pá, até o dia 15. Já os estados de 
Espírito Santo, Minas Gerais e 
Rio de Janeiro a ampliação do 
prazo vai até o dia 20 de dezem-
bro. O Ceará tem prazo para o 
dia 24, enquanto que Bahia e 

Pará � nalizarão no dia 30. Por 
� m, produtores do Maranhão 
e Piauí, assim como São Paulo, 
terão até dia 31 de dezembro 
para realizar a imunização.

 O Presidente do SI-
RAN (Sindicato Rural da Alta 
Noroeste), Fábio Brancato, 
explica que a febre a� osa tem 
grande in� uência socioeco-
nômica, e afeta diretamente o 
agronegócio brasileiro, os pe-
cuaristas e pequenos produ-
tores rurais. “A doença afeta 
negativamente a produtivida-
de, gera a redução dos reba-
nhos, além de causar grandes 
perdas econômicas no merca-
do interno e externo, por isso 
é tão importante participar 
da campanha de vacinação” 
relata Brancato.

 A Defesa Agropecuá-
ria orienta o produtor rural a 
� car atento às datas da vacina-
ção e à entrega da declaração. 
Deixar de vacinar o rebanho 
pode acarretar ao produtor 
multa de 5 Ufesps (145,45 re-
ais) por cabeça não vacinada. 
Quem não comunicar a va-
cinação também é multado 
em 3 Ufesps (87,27 reais) por 
cabeça não declarada. O va-
lor de cada Ufesps – Unidade 
Fiscal do Estado de São Paulo 
é 29,09 reais.

 Nesta etapa, são va-
cinados bovinos e bubalinos 
com até 2 anos de idade, para 
a maioria dos estados brasilei-
ros, conforme o calendário na-
cional de vacinação.

 Ao todo, espera-se 
imunizar cerca de 78 milhões 
de animais.  As vacinas devem 
ser adquiridas nas revendas au-
torizadas e mantidas entre 2°C 
e 8°C, desde a aquisição até o 
momento da utilização – in-
cluindo o transporte e a aplica-
ção, já na fazenda. Devem ser 
usadas agulhas novas para apli-
cação da dose de 2 ml na tábua 
do pescoço de cada animal, pre-
ferindo as horas mais frescas do 
dia, para fazer a contenção ade-
quada dos animais e a aplicação 
da vacina. 

 Além de vacinar o 
rebanho, o produtor deve de-
clarar ao órgão de defesa sa-
nitária animal de seu estado. 
A declaração de vacinação 
deve ser feita de forma online 
ou, quando não for possível, 
presencialmente nos postos 
designados pelo serviço ve-
terinário estadual nos prazos 
estipulados.

Fonte: Secretaria de Agricultu-
ra e Abastecimento do Estado 
de São Paulo
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ARTIGOARTIGO

Gado na APP
(Área de Preservação Permanente)

*Olímpia de Paula e Ana Carolina Kuroda

 A APP (Área de Pre-
servação Permanente) é uma 
área protegida, podendo ser 
coberta ou não por vegetação 
nativa.

 Tem como função am-
biental, preservar os recursos 
hídricos, a paisagem, a estabi-
lidade geológica e a biodiversi-
dade, facilitar o � uxo de fauna 
e � ora e, desta forma, garantir 
o equilíbrio do meio ambiente, 
evitando ao máximo atividades 
humanas, para que não haja de-
gradação ambiental.

 Não é difícil encon-
trarmos notícias onde o produ-
tor rural foi multado e, muitas 
vezes, com valores altíssimos, 
por ter sido constatado que seu 
gado estava em área de preser-
vação permanente - APP.

 O grande problema 
de permitir o acesso do gado à 
APP é que causará os desgastes 
que se tenta evitar, como derru-
bada de vegetação, pisoteio às 

margens de córregos, além de 
danos diretos ao curso d’água 
e degradação no solo, gerando 
assoreamento.

 Caso seja identi� cado 
que a área está sendo utilizada 
para pecuária, que o gado tem 
acesso livre a APP, certamente 
o produtor será autuado pelo 
órgão ambiental, podendo ser 
condenado a pagar uma multa 
com alto valor e ainda respon-
der civil e penalmente. Na esfe-
ra penal, as penas podem variar 
entre 1 a 3 anos de detenção.

‘‘(...) é necessário
buscar apoio
de advogado
especializado

no assunto (...)’’

 No entanto, existe uma 
exceção, que é permitir a pas-
sagem do gado por dentro de 
uma APP para que eles possam 
beber água, se esse for o único 
caminho, ou seja, para desse-
dentaç ã o do animal.

 Nesse caso, o proprie-
tário não pode ser multado, 
mas é necessária a adoção de 
medidas protetivas para que 
o impacto ambiental seja mi-
nimizado, como por exemplo, 
cercar o trajeto para que o gado 
tenha acesso apenas ao cami-
nho feito para os recursos hí-
dricos e não a toda a área.

 Então, se o produtor 
rural for autuado mesmo nes-
sa circunstância de desseden-
tação (mitigação da sede dos 
animais), é necessário buscar 
apoio de advogado especiali-
zado no assunto, para realizar 
a comprovação da situação e 
anulação da autuação.

*Olímpia de Paula é advo-
gada em Araçatuba (OAB/SP 
338.722) – olimpia@olimpiade-
paulaadvocacia.com.br

*Ana Carolina Valim Santos 
Kuroda é advogada (OAB/SP 
376.524 – anacarolinavalimsan-
tos@yahoo.com.br
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SOMOS DIARIAMENTE EXPOSTOS A LUZ AZUL 

DE MANEIRA EXTERNA, PELA LUZ DO SOL, E 

PRINCIPALMENTE DE MANEIRA INTERNA 

ATRAVÉS DOS LED'S, CELULARES, TABLETS 

E COMPUTADORES. ESSA EXPOSIÇÃO 

SEM PROTEÇÃO É EXTREMAMENTE 

PREJUDICIAL AOS NOSSOS 

OLHOLHOS PODENDO CAUSAR 

INFLAMAÇÃO DA CONJUNTIVA E 

DA CÓRNEA, LESÕES NO 

CRISTALINO, E DESENCADEAR 

POR EXEMPLO A CATARATA 

PRECOCE.

POR ISSO, USAR ÓCULOS DE GRAU OU DE 

SOL COM PROTEÇÃO CONTRA A LUZ AZUL 

É MUITO IMPORTANTE, PRINCIPALMENTE 

EM SITUAÇÕES ONDE SOMOS EXPOSTOS 

A ESTA LUZ DIARIAMENTE SEM QUE 

NOTAMOS O INCÔMODO. 

SSABE AQUELA SENSAÇÃO DE VISTA 

CANSADA? ELA TAMBÉM SE DÁ POR CAUSA 

LUZ AZUL EM AMBIENTE INTERNO SEM A 

PROTEÇÃO ADEQUADA. 

LENTES LENTES COM FILTROS CONTRA A LUZ AZUL JÁ SÃO REALIDADE 

NA ÓTICA VENDRAME E OS ÓCULOS DE SOL ALÉM DE GARANTIR 

O SEU VISUAL TAMBÉM SERVEM PARA PROTEGER SEUS OLHOS E 

TE DAR MUITO MAIS QUALIDADE DE VIDA.

QUE MAL 
TRAZ A LUZ 
AZUL?
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NOVOS TEMPOS

SIRAN elege novo presidente
O agropecuarista e administrador de empresas Thomas Rocco

vai comandar o sindicato no biênio 2022 – 2023

 Os associados do SI-
RAN (Sindicato Rural da Alta 
Noroeste) elegeram hoje a dire-
toria para o biênio 2022 – 2023. 
No período, o presidente da 
entidade será o agropecuarista 
e administrador de empresas e 
� omas Rocco. Com 34 anos 
de idade, neto do pecuarista e 
ex-presidente do SIRAN, Al-
fredo Pereira Neves (Alfredi-
nho), Rocco faz parte da atu-
al diretoria como Delegado 
Representante Efetivo. Chapa 
única na disputa, a nova dire-
toria foi eleita com 88 dos 89 
votos registrados, sendo que 
o sindicato possui atualmente 
317 associados aptos a votar.

 O presidente eleito 
vai substituir o produtor rural 
e agrônomo Fábio Brancato, 
que comanda o sindicato desde 
2018, tendo sido reeleito para o 
biênio 2020 – 2021. Na sua ges-
tão, Brancato, que continua na 
próxima diretoria como 1º te-
soureiro, realizou importantes 
ações, como a construção do 
Complexo Esportivo Equestre 
(o maior da América Latina e 
um dos melhores do mundo), 
e consequentemente a realiza-
ção das três principais provas 
da ABQM (Associação Brasi-
leira de Criadores de Cavalo 
Quarto de Milha), a cessão por 
parte de Prefeitura de Araça-
tuba do recinto de exposições 
Clibas de Almeida Prado por 

20 anos (renováveis por mais 
20), e a implantação do projeto 
de re� orestamento Das Fontes 
à Foz, para a recuperação de 
APPs (Áreas de Preservação 
Permanente) das propriedades 
dos seus associados.

 “Finalizo os meus dois 
mandatos com a sensação de 
dever cumprido. É preciso di-
zer que não � z nada sozinho. 
Contei com a ajuda de todos os 
diretores e de muitos parceiros. 

Por isso, faço questão de agra-
decer a absolutamente todos 
aqueles que estiveram ao meu 
lado, como diretores, colabo-
radores do sindicato, autorida-
des, e principalmente o asso-
ciado do SIRAN, que sempre 
acreditou na nossa diretoria”, 
a� rma Brancato.

TRADIÇÃO E INOVAÇÃO

 Formado em adminis-
tração de empresas pela FAAP, 
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NOVOS TEMPOS

em 2008, e com MBA em Ges-
tão Estratégica do Agronegócio 
pela FGV, � omas Rocco diz 
que busca equilibrar o que de 
bom o conhecimento adquiri-
do proporcionou ao longo de 
80 anos de história do SIRAN, 
com a necessidade da incre-
mentação de novas e modernas 
práticas corporativas. “A partir 
do ano que vem passamos a ter 
um novo lema: tradição e inova-
ção. À frente do SIRAN vamos 
aplicar técnicas de gestão atuali-
zadas e bem-sucedidas, trazen-
do conceitos de multinacionais 
para dentro da instituição com 
objetivo de melhorar os proces-
sos e procedimentos, a e� ciên-
cia da nossa equipe de colabora-
dores e as � nanças do sindicato.”

 Nos próximos dois 
anos, o presidente eleito e a 
nova diretoria, que assumem 
no dia 1º de janeiro do ano que 
vem, pretendem consolidar o 
SIRAN como a grande central 
do agronegócio da região de 
Araçatuba, sendo referência 
em um importante insumo do 
agronegócio moderno, que é a 
informação. Vamos disponibi-

lizar, cada vez mais, dados re-
levantes, que façam a diferença 
para o nosso associado. 

“Sou o presidente mais jovem 
da história do SIRAN e isso é 
uma responsabilidade e tanto, 
pois esta é uma entidade por 
onde já passaram grandes no-
mes da agropecuária nacional. 
Fazer parte deste seleto grupo 
é uma grande honra para mim. 
Que todos os associados te-
nham a certeza que vou traba-
lhar com a� nco para alavancar 
ainda mais o nome do SIRAN”, 
� naliza Rocco. 

SIRAN – Gestão 2022/2023
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José Antônio Ribeiro
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Fábio Freixo Brancato
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- Fabio Moreno Martins
- Alexandre Cocapieller

Ferreira

Suplentes

- Manoel Afonso de
Almeida Filho

- Eduardo Alves Ferreira
- Petrônio Pereira Lima

DELEGADOS
REPRESENTANTES

Efetivos

- � omas Arias Neves Rocco
- Gustavo Nogueira M. de 

Oliveira

Suplentes

- Daniel Martins Juncal Verdi
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EVENTO

Ex-ministro Ricardo Salles faz palestra 
em Birigui para mais de 600 pessoas

Organizado pela produtora rural Lilica de Almeida
e apoiado pelo SIRAN, “Encontro com o setor produtivo,

do campo e da cidade” foi realizado na fazenda Água Branca

 O ex-ministro do Meio 
Ambiente Ricardo Salles este-
ve hoje em Birigui (SP), onde 
ministrou a palestra “Encon-
tro com o setor produtivo, do 
campo e da cidade”. O evento 
foi realizado na fazenda Água 
Branca e reuniu mais de 600 
representantes de todos os se-
tores produtivos.

 A quantidade de pro-
dutores rurais, industriais, 
comerciantes, prestadores de 
serviço e de autoridades de 
Araçatuba, Birigui e outras ci-
dades da região surpreendeu 
a organizadora da ação, Lili-
ca Teles de Menezes Almei-
da. “Foi uma organização de 

última hora. Aproveitamos o 
fato de o (ex)ministro estar em 
Presidente Prudente e o convi-
damos para uma passagem pela 
região de Araçatuba, para falar 
de meio ambiente e agronegó-
cio. E ele gentilmente aceitou o 
convite”, comentou Lilica.

 Em sua fala, Salles des-
tacou a importância do agro-
negócio na economia nacional 
e os esforços do setor em favor 
do meio ambiente. “O agro-
negócio brasileiro depende da 
preservação da natureza para 
se manter produtivo. Muitas in-
verdades são ditas e atribuídas 
ao agronegócio relacionadas à 
degradação do meio ambiente, 

mas há interesses comerciais e 
políticos que precisam ser ex-
postos. A sociedade tem que 
entender que o agronegócio 
é sustentável e positivo para o 
Brasil”, disse o ex-ministro.

 Também falaram no 
evento o ex-assessor especial do 
ministério do Meio Ambiente, 
Eduardo Lunardelli Novaes, e 
o secretário especial de Assun-
tos Fundiários do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento, Nabhan Garcia. O 
evento contou com o apoio do 
SIRAN (Sindicato Rural da Alta 
Noroeste). “Apoiamos toda e 
qualquer ação em favor do agro-
negócio e do produtor rural”.
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EVENTO
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CAPACITAÇÃO

Curso para controle de formigas
cortadeiras é realizado

pela primeira vez na região
Ação foi solicitada por produtores rurais que sofrem com a praga,

proporcionada por parceria entre SIRAN, Senar-SP e prefeitura,
e aulas foram ministradas em propriedade de Piacatu

 Pela primeira vez, o SI-
RAN (Sindicato Rural da Alta 
Noroeste) e o Senar-SP (Servi-
ço Nacional de Aprendizagem 
Rural de São Paulo) realizaram 
na área de atuação do sindicato 
o curso de Controle de Formi-
gas Cortadeiras. A capacitação 
ocorreu em Piacatu (SP), teve 
carga horária de 16 horas, divi-
didas em dois dias (dias 8 e 9 
deste mês, sendo 8 horas a cada 
dia), e contou com a presença 
de 16 participantes. A prefeitu-
ra também fez parte da parceira 
para a realização do evento.

 O curso foi uma soli-
citação dos produtores rurais, 
haja vista as formigas corta-

deiras serem pragas que ata-
cam plantas em áreas � orestais, 
pastagens e cultivos agrícolas. 
De acordo com o engenheiro 
� orestal e instrutor do Senar-
-SP, Luiz Gustavo Martinelli 
Delgado, o inseto pode causar 
grandes prejuízos ao produtor 
rural. “Na área � orestal, por 
exemplo, os danos podem che-
gar a 100 % da cultura. E o cus-
to com o controle das formigas 
cortadeiras chega a representar 
80% dos gastos com o controle 
de pragas”, diz o especialista. 

 Conhecidas popular-
mente como saúvas e quen-
quéns, as formigas cortadeiras 
são responsáveis por elevados 

prejuízos à agricultura, silvi-
cultura e pastagens brasileiras 
devido ao desfolhamento que 
causam nas plantas. Elas repre-
sentam uma das principais pra-
gas da América do Sul pelo fato 
de ocorrerem o ano todo, ata-
carem plantações de todas as 
idades e, quando não controla-
das, impedirem a sobrevivência 
de qualquer tipo de planta.

 Delgado explica que o 
sucesso no controle de formigas 
cortadeiras depende do conhe-
cimento básico do seu modo de 
vida e do reconhecimento das 
espécies para a escolha do mé-
todo de controle mais adequado 
e e� ciente para cada situação.
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CAPACITAÇÃO

ABORDAGENS

 No curso, ele abordou 
questões como medidas de segu-
rança no trabalho e no meio am-
biente, identi� cação dos gêneros 
e espécies das formigas corta-
deiras, arquitetura e composi-
ção dos formigueiros, alimen-
tação das formigas, forma de 
ação desses insetos, localização 
e dimensionamento dos formi-
gueiros, métodos de prevenção 
e controle, além de ensinar o uso 

correto e seguro de produtos � -
tossanitários. Delgado � na-
liza dizendo que a localização 
dos formigueiros ainda é um dos 
maiores problemas enfrentados 
pelos produtores para o contro-
le das cortadeiras. O principal 
método utilizado é a aplicação 
de iscas formicidas granulados, 
formuladas com uma mistura 
de atrativos, geralmente polpa de 
laranja e óleo vegetal, e um inse-
ticida como princípio ativo. Sua 
aplicação, como qualquer outro 

inseticida, requer cuidados no 
manuseio e os produtos devem 
estar registrados no Mapa (Mi-
nistério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento).

 “A recomendação é 
realizar o controle no período 
anterior ao plantio e no início 
do cultivo. A limpeza do ter-
reno facilita a localização dos 
formigueiros e torna o combate 
mais e� caz”, conclui o instrutor 
do Senar-SP.
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