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EDITORIAL

PARA MANUTENÇÃO 
DE CERCAS, PORTEIRAS 

E CURRAIS
 Faz tempo que o agronegócio é o carro-chefe da economia brasileira. E ainda que o setor 
seja acusado por supostos desacordos com questões ambientais, o fato é que a sustentabilidade é 
pré-requisito para os produtores rurais conseguirem recursos internacionais. Para melhorar o aces-
so ao mercado de investimentos verdes é preciso desburocratizar o ingresso de recursos externos e 
acertar aspectos tributários. Nesse sentido, foi aprovada a Lei do Agro, que simpli� ca e dá seguran-
ça às operações � nanceiras.

 Sobre sustentabilidade, o Mapa (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento) lan-
çou as bases para o Plano ABC+, que prevê ações para estimular a adoção de práticas e tecnologias 
de baixa emissão de carbono no período 2020-2030. No Fórum de Investimentos Brasil 2021 – 
evento internacional sobre atração de investimentos estrangeiros para o Brasil, organizado pela 
Apex-Brasil, Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e Governo Federal, realizado em 
modo online em 31 de maio e 1º de junho – a ministra Tereza Cristina deu o recado.

 “Invistam no agronegócio sustentável brasileiro. Essa decisão fará bem não apenas às suas 
� nanças, mas ao meio ambiente, às pessoas e à saúde”, disse a ministra. “Sabemos da existência de 
trilhões de dólares em busca de boas alternativas de investimento, melhores retornos e riscos me-
nores. E o agronegócio brasileiro tem resposta para isso. Nosso mercado bancário e de capitais está 
maduro e pronto para receber investidores do mundo todo”, destacou a ministra.

 O Mapa orienta as ações de mitigação de emissão de gases de efeito estufa e sustentabili-
dade para consolidar uma agropecuária moderna e atenta às necessidades ambientais do mundo 
atual. O cidadão mais atento sabe que a atividade agropecuária tem sido um pilar fundamental para 
o desenvolvimento sustentável do país. O Brasil destaca-se no cenário mundial como liderança 
agroambiental, conciliando produção de alimentos e conservação ambiental graças à contribuição 
dos produtores rurais que produzem alimentos para abastecer a população brasileira e garantir a 
segurança alimentar mundial sem comprometer o meio ambiente.

O bem que o agro faz
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IMUNIZAÇÃO

Vacinação contra aftosa é
prorrogada em SP até 30 de junho

A ampliação do prazo, em função da pandemia da Covid-19 e remanejamento
de doses de vacinas para algumas regiões, foi avaliada e autorizada pelo

Mapa a pedido das entidades representativas dos produtores

 A primeira etapa da 
campanha de vacinação contra 
a febre a� osa, que inicialmente 
terminaria no dia 31 de maio, foi 
prorrogada em 14 estados e no 
Distrito Federal. A ampliação do 
prazo, em função da pandemia 
da Covid-19 e remanejamento 
de doses de vacinas para algumas 
regiões, foi avaliada e autorizada 
pelo Ministério da Agricultu-
ra Pecuária e Abastecimento 
(Mapa) a pedido das entidades 
representativas dos produtores e 
chancelada pelo Serviço Veteri-
nário Estadual. 

 Nesta etapa deverão 
ser vacinados bovinos e buba-
linos de todas as idades, para a 
maioria dos estados brasileiros, 
conforme o calendário nacional 
de vacinação. Ao todo, espera-se 
imunizar cerca de 170 milhões 
de animais.  

 Para os pecuaristas do 
Distrito Federal, a prorrogação 
vale até 12 de junho. Nos estados 
do Rio de Janeiro e Espírito San-
to, o novo prazo será até o dia 15 
junho e no Goiás e Sergipe, até 
dia 18.  Já os estados de Piauí, Rio 
Grande do Norte, Maranhão, 
Pernambuco, Bahia, Alagoas, 
Paraíba, Pará e São Paulo a am-
pliação do prazo vai até o dia 30 
de junho. Por � m, produtores do 

Ceará terão até o dia 3 de julho 
para realizar a imunização. 

 As vacinas devem ser 
adquiridas nas revendas autori-
zadas e mantidas entre 2°C e 8°C, 
desde a aquisição até o momento 
da utilização – incluindo o trans-
porte e a aplicação, já na fazenda. 
Devem ser usadas agulhas no-
vas para aplicação da dose de 2 
ml na tábua do pescoço de cada 
animal, preferindo as horas mais 
frescas do dia, para fazer a con-
tenção adequada dos animais e a 
aplicação da vacina.  

 Além de vacinar o re-
banho, o produtor deve também 
declarar ao órgão de defesa sa-
nitária animal de seu estado. A 
declaração de vacinação deve 

ser realizada de forma online ou, 
quando não for possível, presen-
cialmente nos postos designados 
pelo serviço veterinário estadual 
nos prazos estipulados.  Em caso 
de dúvidas, a orientação é para 
que procurem o órgão de defesa 
sanitária animal de seu estado. 

 No � nal de maio, os 
estados do Paraná, Rio Grande 
do Sul, Acre, Rondônia e partes 
do Amazonas e do Mato Grosso 
foram reconhecidos internacio-
nalmente como zonas livres de 
febre a� osa sem vacinação. No 
entanto, nos demais estados a 
vacinação deve continuar nor-
malmente, conforme calendário 
divulgado pelo Mapa.

Fonte: Mapa
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CAPACITAÇÃOCAPACITAÇÃO

Programa Feira do Produtor Rural
será realizado em Brejo Alegre 
Executada pela primeira vez no município, ação ocorre por meio de

parceria entre SIRAN, Sebrae-SP, Senar-SP e Prefeitura, e ensina pequenos
agricultores rurais a comercializar produtos sem intermediários

 Preparar o pequeno 
produtor para comercializar a 
sua produção diretamente ao 
consumidor � nal, agregando 
valor à propriedade rural. Este 
é o objetivo do programa Fei-
ra do Produtor Rural, que será 
promovido pela primeira vez 
em Brejo Alegre (SP), por meio 
de uma parceria entre o SIRAN 
(Sindicato Rural da Alta Noro-
este), o Sebrae-SP (Serviço Bra-
sileiro de Apoio às Micro e Pe-

quenas Empresas), o Senar-SP 
(Serviço Nacional de Aprendi-
zagem Rural) e a prefeitura.

 No último dia 31/05, 
foi realizado no CRAS (Centro 
de Referência da Assistência 
Social) do município, um se-
minário de sensibilização di-
recionado aos produtores ru-
rais interessados em participar 
do programa. A capacitação é 
dividida em oito módulos, nos 

quais são debatidas normas e 
procedimentos para a organi-
zação do ambiente da feira e 
a venda de produtos, a iden-
ti� cação dos produtos exis-
tentes na propriedade e que 
podem ser comercializados, 
bem como o planejamento da 
produção, as boas práticas de 
fabricação de alimentos, as 
técnicas de comercialização, 
exposição de produtos e gestão 
do negócio.

FEIRA DO PRODUTOR RURAL CONSOLIDADA DE ARAÇATUBA
(FOTOS CAPTADAS ANTES DA PANDEMIA)
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CAPACITAÇÃOCAPACITAÇÃO

 A duração do progra-
ma é de sete meses, e as aulas 
ocorrerão a cada 15 dias, duas 
vezes por semana. Ao final 
do programa, os participan-
tes participam de aulas prá-
ticas de comercialização, nas 
quais será montada uma feira, 
que passará a ser permanen-
te, provavelmente a partir de 
novembro deste ano. O nú-
mero de vagas é limitado a 
12. “A nossa expectativa é que 
ao final do ano os estandes 

de comercialização estejam 
preparados para comerciali-
zar produtos fresquinhos e de 
qualidade. É a oportunidade é 
mais criar uma fonte de ren-
da para o produtor rural”, diz 
Maria Fernanda.

 O presidente do SI-
RAN, Fábio Brancato, desta-
ca a parceria com a prefeitu-
ra como fator determinante 
para a realização do progra-
ma em Brejo Alegre. “É mui-

to importante que haja união 
entre as entidades, para que 
bons programas deem resul-
tados. É exatamente o caso da 
Feira do Produtor Rural. Dá 
certo porque há demanda, 
existe o programa do Senar, 
a participação do Sebrae, e 
o SIRAN para catalisar esse 
processo. E também porque 
a prefeitura abraça a causa. 
Sendo assim, é certo que este 
programa será um sucesso”, 
afirma Brancato.

FEIRA DO PRODUTOR RURAL CONSOLIDADA DE ARAÇATUBA
(FOTOS CAPTADAS ANTES DA PANDEMIA)
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ECONOMIA

Energia solar em propriedades
rurais cresce 120%

Dados são do 1º semestre de 2020, quando a energia solar
fotovoltaica no campo atingiu 142 MW de potência

 A potência instalada 
de energia solar no meio rural 
brasileiro mais que dobrou no 
primeiro semestre de 2020 em 
comparação com o mesmo pe-
ríodo em 2019. É o que apon-
tou um levantamento exclusi-
vo realizado pelo Canal Solar. 
Nos primeiros seis meses do 
ano passado, a energia fotovol-
taica em propriedades rurais 
atingiu 142 MW de potência, 
alta de 120% frente aos 63 
MW de janeiro a junho do ano 
anterior. Os investimentos em 
energia solar nas propriedades 
rurais já passam de R$ 1,7 bi-
lhão no Brasil. Os produtores 
rurais são responsáveis atu-

almente por 12% da potência 
instalada na geração distribu-
ída fotovoltaica no país.

 De acordo com a vi-
ce-presidente de GD (Geração 
Distribuída) da Absolar (As-
sociação Brasileira de Energia 
Solar Fotovoltaica), Bárbara 
Rubim, um dos motivos para 
esse crescimento é a sinergia 
entre a fonte solar e campo. 
“Não só pela questão da pos-
sibilidade de economia na 
conta de luz, mas pela própria 
sinergia que existe. O produtor 
rural já está acostumado a uti-
lizar o campo de forma mais 
e� ciente, e enxerga que além 

de utilizar a terra para o plan-
tio, ele pode utilizá-la para ins-
talar um sistema fotovoltaico e 
gerar energia, potencializando 
o uso de sua propriedade”, ex-
plica Bárbara.

 O empresário araça-
tubense do setor, Francis Polo, 
diz que esse movimento vai ao 
encontro de um grande poten-
cial brasileiro, porém pouco ex-
plorado: a excelente incidência 
solar. “Mesmo nos estados mais 
ao Sul (portanto, mais distan-
tes da linha do Equador, onde 
o sol é mais intenso), como o 
Paraná, o índice de incidência 
solar ainda é muito superior ao 
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encontrado na Alemanha, por 
exemplo, país que lidera o uso 
da energia solar no planeta”, in-
forma ele.

 De acordo com análi-
se elaborada recentemente por 
técnicos do Sistema FAESP/
Senar (Federação da Agricul-
tura do Estado de São Paulo / 
Serviço Nacional de Aprendi-
zagem Rural), diversos fatores 
contribuem para um cenário 
favorável à adoção dessa tecno-
logia no campo, sendo um dos 
principais a conta de energia, 
que � cou mais cara. Além dis-
so, a existência de novas linhas 
de crédito voltadas à atividade 
facilitou a adesão à tecnologia.

ARAÇATUBA 

 O médico veterinário, 
professor universitário, pro-
dutor rural e empresário, José 
Fernando Garcia, de Araça-
tuba (SP), decidiu investir na 
energia fotovoltaica, pois seu 
negócio é um local de demons-
tração de tecnologias para o 

desenvolvimento da pecuária 
de precisão. “Fazemos uma 
produção intensiva usando as 
mais modernas tecnologias, 
com custos equilibrados e alta 
lucratividade, empregando 
conceitos de sustentabilidade 
econômica e ambiental, sem 
se esquecer do bem-estar ani-
mal”, a� rma.

 “O principal sistema 
tecnológico que possuímos é a 
irrigação subterrânea por mi-
cro gotejamento da pastagem 
para o gado, e um poço pro-
fundo, de 300 metros. São 100 
km de mangueiras enterradas, 
com 200 mil pontos de goteja-
mento em uma área irrigada de 
10 hectares (100 mil metros). 
Nessa área vamos manter 200 
bezerros até sua terminação 
para o abate, que é de cerca 
de um ano”, conta Garcia. De 
acordo com ele, para o funcio-
namento desse sistema (poço 
e irrigação), é preciso energia 
elétrica para as bombas que 
funcionam a maior parte do 
dia, sete dias por semana.

 Garcia ressalta que an-
tes da instalação gastava de R$ 
2 mil a R$ 3 mil por mês com 
a conta de luz do local. “Agora 
são apenas R$ 60 reais. Além 
disso, o excedente de energia 
gerado é descontado da conta 
de luz de outros três imóveis de 
minha propriedade”, comenta. 
“Estou extremamente satisfei-
to! Além disso, usei os 250 me-
tros de placas fotovoltaicas para 
cobrir um barracão na proprie-
dade, economizando telhas e 
coberturas”, � naliza. 

PLANO SAFRA 20202021

 A ampliação dos re-
cursos da linha de � nancia-
mento Inovagro, do Plano 
Safra 2020-2021, impulsiona 
ainda mais o uso da energia 
solar fotovoltaica pelos produ-
tores rurais no Brasil, confor-
me noticiado no Canal Solar. 
Ao todo, estão sendo destina-
dos cerca de R$ 2 bilhões para 
projetos de inovação no cam-
po, um aumento de 33,3% em 
relação ao período anterior.
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Programa estadual alerta sobre
raiva do morcego em rebanhos

A Desmodus rotundus, espécie de morcegos hematófagos merece atenção
e controle para Secretaria Estadual por causar enormes prejuízos à atividade
agropecuária, levando os animais não vacinados, quando atacados, à morte

 No Brasil, podem ser 
encontradas quase duas cen-
tenas de espécies de morcegos, 
mas no mundo existem cerca 
de 1.400 espécies diferentes. 
Por aqui, são encontrados os 
frugívoros (se alimentam de 
frutos), os nectarívoros (de 
néctar), os insetívoros (de in-
setos), os piscívoros (de pei-
xes), os onívoros (de pólen, 
frutas e insetos), os carnívoros 
(de pequenos vertebrados) e 
os hematófagos, que são os 
chamados “morcegos-vam-
piros”, por se alimentarem                                  
de sangue.

 A orientação do mé-
dico-veterinário Guilherme 

Shin Iwamoto Haga, da Secre-
taria de Agricultura e Abas-
tecimento do Estado de São 
Paulo, que junto à Coordena-
doria de Defesa Agropecuária 
responde pelo Programa Esta-
dual de Controle da Raiva dos 
Herbívoros (PCRH), é de que 
o produtor precisa veri� car 
sempre a existência de colô-
nias de morcegos hematófagos                   
na sua propriedade.

  Em áreas rurais, eles 
têm o hábito de se abrigar 
em fendas, cavernas, árvores, 
bueiros e construções aban-
donadas, mas podem, muito 
raramente, serem encontrados 
nas áreas urbanas. “Se encon-

trar fezes com aspecto escuro, 
quase preto, brilhante e com 
odor muito forte pode ser in-
dicativo da presença de hema-
tófagos”, destaca o médico.

 Na área urbana, o ata-
que de morcegos deve ser no-
ti� cado à Vigilância Sanitária 
do município.

 Das três espécies de 
morcegos hematófagos, o Des-
modus rotundus, é o que me-
rece atenção e controle para 
Secretaria Estadual por causar 
enormes prejuízos à atividade 
agropecuária, levando os ani-
mais não vacinados, quando 
atacados, à morte. A transmis-
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são da raiva ocorre por meio 
do contato da saliva do mor-
cego contaminado quando ele 
morde o animal. Embora os 
morcegos tenham preferência 
em atacar rebanhos bovinos e 
cavalos, assim como animais 
domésticos, a raiva transmi-
tida por eles é uma zoonose, 
ou seja, pode ser transmitida 
ao homem. Tanto nos animais 
como nos humanos, a taxa de 
letalidade da raiva é de 100%.

 O criador deve obser-
var se os seus animais apresen-
tam alguns dos sintomas cau-
sados pela doença. Os animais 
podem se afastar do rebanho, 
andar desorientado e/ou cam-
baleante, animal triste, com 
salivação intensa, paralisia de 
membros ou movimentos de 

pedalagem, não conseguir se 
levantar, e até mesmo morte. 
Se alguma dessas situações 
ocorrerem, a orientação é pro-
curar ajuda pro� ssional e no-
ti� car imediatamente a Defesa 
Agropecuária e vacinar o todo 
o rebanho contra a raiva.

 Outra situação que 
deve ser noti� cada é a obser-
vação de sinais de agressão 
feita pelos morcegos hemató-
fagos para se alimentar, que 
pode ser identi� cada através 
de sangue seco escorrido e es-
coriações, geralmente na tábua 
do pescoço, próximos à cauda 
e orelhas do animal.

 É importante não ma-
nipular qualquer tipo de mor-
cego ou destruir seu abrigo, 

porque todos os morcegos po-
dem carregar o vírus da raiva.

 O controle da raiva 
dos herbívoros é feito por equi-
pes especializadas da Coorde-
nadoria de Defesa Agropecuá-
ria, que realizam a captura de 
alguns hematófagos, fazem a 
aplicação de uma pasta vam-
piricida e os hematófagos são 
soltos para retornarem a seus 
abrigos, promovendo a redu-
ção do número de indivíduos, 
mas protegendo a espécie.

 A noti� cação de sus-
peita ou ocorrência de doenças 
em animais é responsabilidade 
de todo e qualquer cidadão e 
pode ser feita pela internet, 
no SISBRAVET através do site 
da Coordenadoria de Defesa 
Agropecuária (link)

MAIS
INFORMAÇÕES

- Escritório de Defesa Agrope-
cuária de Araçatuba
- Rua Barão do Triunfo, 403 - 
CEP: 16050230 – Araçatuba/SP
- Telefone: (18) 3624-5264 - 
e-mail: eda.aracatuba@sp.gov.br
-Programa Estadual de Con-
trole da Raiva dos Herbívoros 
(PECRH)
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Associação e produtores doam
hortaliças ao FSS de Araçatuba

Ação foi uma retribuição às parcerias proporcionadas pela Prefeitura

 O Fundo Social de Soli-
dariedade de Araçatuba recebeu 
uma doação especial de 56 cai-
xas de hortaliças de produtores 
locais, com a característica em 
comum que foram amparados 
com cursos e orientações téc-
nicas providos ou em parceria 
pela Prefeitura de Araçatuba.

 A Fundação Assistencial 
dos Servidores do Ministério da 
Fazenda (Assefaz) de Araçatu-
ba doou o total de 70 hortaliças, 
sendo 40 maços de cebolinha, 
salsa e coentro, 20 pés de alface 
e 10 maços de rúcula. “Recebe-
mos as orientações das equipes 
da Secretaria Municipal de De-
senvolvimento Agroindustrial 
da Prefeitura de Araçatuba, sob 
coordenação do técnico agrícola 
Paulo Chiaranda, e a Assefaz está 
plantando e colhendo para reali-
zar essas doações às instituições 
sociais”, explica Cibele Santana 
de Souza, supervisora de Progra-
mas Sociais da associação.

 O Sítio Sakuma, loca-
lizado no bairro Água Limpa, 
doou 50 caixas de alface crespa 
até o momento, e já promete 
que, para a semana que vem, já 
tem outra remessa. “Hoje a pro-
priedade é área demonstrativa 
do curso de Nutrição Biológica 
do Senar (Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural), coorde-
nado pelo SIRAN (Sindicato 
Rural da Alta Noroeste), em 

parceria com a Prefeitura de 
Araçatuba”, destaca a proprie-
tária, Cristiane Sakuma.

 A propriedade abrigou 
o curso, que conta com 20 par-
ticipantes. “O Senar, com seu 
curso, nos dá ferramentas muito 
importantes para nós agriculto-
res. São informações que trans-
formam nossa vida para melhor, 
pelas práticas de não utilização 
de veneno e adubo químico, a 
mudança de manejo do solo, 
utilização de biológico e produ-
tos naturais de baixo custo, que 
tornam possível entregarmos 
produtos com excelente quali-
dade. Além disso, con� o muito 
na administração pública atual, 
pois vejo transparência e hones-
tidade”, declara Cristiane.

 A Secretaria de De-
senvolvimento Agroindustrial 
(SMDA) apoia todo o setor pro-
dutivo, principalmente quando 
vai ao encontro da solidarieda-
de. A Assefaz doa também em 

caráter de responsabilidade so-
cial, para as entidades designa-
das pelo nosso FSS e esse é um 
trabalho que será permanente, 
melhorando a vida das pesso-
as com maior necessidade em 
nosso município, ao que somos 
muito gratos. 

 De outra forma, a Pre-
feitura também participa dos tra-
balhos de capacitação de mão-
-de-obra e o programa realizado 
com as parcerias do SIRAN e do 
Senar possibilita o desenvolvi-
mento de novas técnicas, da qual 
nossos técnicos participam para 
depois disseminarem aos que 
não puderam ter essa oportuni-
dade. Vemos como muito louvá-
vel a doação da Cristiane Saku-
ma, que quis retribuir fazendo a 
doação de toda essa produção”, 
agradeceu Arnaldo Vieira Filho, 
secretário municipal de Governo 
e da SMDA.

 Fonte: Prefeitura Mu-
nicipal de Araçatuba
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GESTÃO DE RISCOS

Governo libera R$ 693 milhões
para o Programa de Seguro Rural

Liberação imediata dos recursos para subvencionar a
contratação de seguro rural pelos produtores representa parte

do orçamento total previsto para o Programa neste ano

 O Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e Abasteci-
mento (Mapa) publicou no dia 
31 de maio o valor inicial a ser 
liberado para o Programa de 
Subvenção ao Prêmio do Se-
guro Rural (PSR) em 2021 (Re-
solução nº 81, do CGSR). Do 
valor total de R$ 976 milhões, 
previsto na Lei Orçamentária 
Anual (LOA) aprovada pelo 
Congresso Nacional no mês 
de abril, serão liberados já no 
mês de junho R$ 693 milhões 
(71%). O restante do orçamen-
to (R$ 283 milhões) deverá ser 
liberado no segundo semestre.

 Serão disponibilizados 
aos produtores R$ 400 milhões 
para a contratação de apólices 
para as culturas de inverno, 
como o milho 2ª safra e trigo; 
R$ 200 milhões para as cultu-

ras de verão como a soja, o mi-
lho 1ª safra, o arroz e o feijão; 
R$ 65 milhões para as frutas; 
R$ 6 milhões para a modali-
dade de pecuária; R$ 1 milhão 
para a modalidade de � ores-
tas e R$ 21 milhões para as                                                          
demais culturas.

 O clima é o principal 
fator de risco para a produção 
rural. Ao contratar uma apóli-
ce de seguro rural, o produtor 
pode minimizar suas perdas ao 
recuperar o capital investido na 
sua lavoura.

CONTRATAÇÃO

 O produtor que tiver 
interesse em contratar o seguro 
rural deve procurar um corretor 
ou uma instituição � nanceira 
que comercialize apólice de se-

guro rural. Atualmente, 15 se-
guradoras estão habilitadas para 
operar no PSR. A subvenção 
econômica concedida pelo Mi-
nistério da Agricultura pode ser 
pleiteada por qualquer pessoa 
física ou jurídica que cultive ou 
produza espécies contempladas 
pelo Programa. Para os grãos 
em geral, o percentual de sub-
venção ao prêmio pode variar 
entre 20% e 40%, a depender da 
cultura e tipo de cobertura con-
tratada. No caso das frutas, ole-
rícolas, cana-de-açúcar, café e 
demais modalidades (� orestas, 
pecuário e aquícola), o percen-
tual de subvenção ao prêmio é 
� xo em 40%.

 Para mais informações 
sobre o PSR, faça o downlo-
ad do aplicativo. Basta acessar 
para Android e para IOS.
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ARTIGO

A proteção jurídica das
provas equestres

*Felipe Toqueton Trentin e Stéphanie de Paiva Parrilha

 Araçatuba está en-
volvida pelo clima das provas 
equestres com o 30º Congresso 
Brasileiro de Conformação & 
Trabalho da ABQM (Associa-
ção Brasileira de Criadores de 
Cavalo Quarto de Milha) que 
acontece no Recinto de Exposi-
ções “Clibas de Almeida Prado” 
entre os dias 26 de maio a 06 de 
junho de 2021.

 As provas equestres 
são consideradas manifesta-
ções culturais brasileira e fo-
ram elevadas à condição de 
bem de natureza imaterial in-
tegrante do patrimônio cultu-
ral brasileiro.

 Com a promulgação da 
Lei nº 13.873/19, o Presidente 
da República Jair Messias Bol-
sonaro reconheceu o rodeio, a 
vaquejada e o laço, bem como 
suas respectivas expressões ar-
tísticas e esportivas, como ma-
nifestações culturais nacionais.

 Assim, de acordo com 
o art. 3-A da Lei nº 13.364/16, 
incluído pela Lei nº 13.873/19, 
são consideradas modalida-
des equestres tradicionais as 
seguintes modalidades: ades-
tramento, atrelagem, concurso 
completo de equitação, endu-
ro, hipismo rural, salto e vol-
teio, apartação, time de curral, 
trabalho de gado, trabalho de 
mangueira, provas de laço, 

provas de velocidade, cinco 
tambores, maneabilidade e 
velocidade, seis balizas, três 
tambores, argolinha, caval-
gada, cavalhada, concurso de 
marcha, julgamento de mor-
fologia, corrida, campereada, 
doma de ouro, freio de ouro, 
paleteada, vaquejada, provas 
de rodeio, rédeas, polo eques-
tre e paraequestre.

 No entanto, cabe des-
tacar que devem ser sempre 
observadas as regras que asse-
gurem a proteção ao bem-estar 
animal, sendo veementemente 
repudiados atos de sofrimento 
e crueldade animal.

 Desse modo, com essa 
proteção jurídica, o que se 
busca preservar é a continui-
dade da tradição cultural das 
provas equestres no Brasil, 
que são altamente valorizadas 
e remontam a um amor pas-

sado de geração para geração, 
que fortalece não somente a 
cultura nacional, mas repre-
sentam uma parcela impor-
tante da economia gerada 
com a prática dessas modali-
dades esportivas.

 Como consequência, 
preservação cultural e bem-
-estar animal são conjugados 
a favor da continuidade das 
tradições, demonstrando mais 
uma vez que o ordenamento 
jurídico protege e regulamenta 
algo de extrema importância    
à população.

*Felipe Toqueton Trentin é ad-
vogado em Araçatuba (OAB/
SP 424.422) – felipetoqueton@
hotmail.com

*Stéphanie de Paiva Parrilha 
é advogada em Araçatuba 
(OAB/SP 424.834) – stepha-
niepparrilha@hotmail.com
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