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EDITORIAL

 O � nal do ano se aproxima e, mesmo com a pandemia da Covid-19 tendo impactado pratica-
mente todos os setores produtivos, há fatos positivos a serem destacados na área de atuação do SIRAN. 
É o caso das três principais competições anuais da ABQM (Associação Brasileira de Criadores de Cavalo 
Quarto de Milha) – o sindicato é parceiro da entidade –, que são realizadas no Complexo Esportivo 
Equestre de Araçatuba, o melhor e mais bem estruturado da América Latina e um dos melhores do 
mundo. A cidade se tornou a capital do Quarto de Milha e, a sua região, um campo de oportunidades 
e geração de renda, como muito bem avaliou a Prefeitura. Segundo levantamento da administração 
municipal, juntos, o Congresso Brasileiro, o Campeonato Nacional e o Potro do Futuro injetam aproxi-
madamente R$ 30 milhões ao ano na economia regional. Os setores de hotelaria, alimentação, locação 
de imóveis, combustíveis, prestação de serviço, lazer e comércio em geral são os mais bene� ciados. A 
ABQM a� rma que cada um dos eventos emprega diretamente 500 pessoas. Ressaltamos também que 
os problemas causados pelo coronavírus não paralisaram as ações executadas por meio da parceria do 
SIRAN com o Senar-SP, a FAESP, o Sebrae-SP e as prefeituras. Neste sentido, a Feira do Produtor Rural 
foi inaugurada a em Brejo Alegre e foi reinaugurada em Buritama. O objetivo das entidades com o pro-
grama é preparar o pequeno produtor para comercializar a sua produção diretamente ao consumidor 
� nal, agregando valor à propriedade rural.

 Nesta edição da Revista do SIRAN destacamos também o calendário de vacinação dos bovídeos 
(bovinos e bubalinos) no estado de São Paulo. O cronograma estabelece que a vacinação contra a febre 
a� osa seja realizada em duas etapas, sendo no mês de maio os animais de todas as idades e no mês de 
novembro, apenas os animais de zero a 24 meses de idade. A vacinação contra a brucelose não tem data 
para ser realizada, mas só deve receber a vacina, as fêmeas bovídeas com idade de três a oito meses de 
idade. Para facilitar a organização do criador, a Secretaria de Agricultura e Abastecimento estabeleceu o 
calendário para ser possível fazer as declarações das vacinações tanto da febre a� osa como da brucelose 
dentro do mesmo prazo, ou seja, até o dia 7 de dezembro. Ou seja, muitas ações foram e continuam sen-
do realizadas neste ano, tanto pela inciativa privada quanto pelo poder público, em favor do agronegócio 
e do produtor rural. Tudo leva a crer que, apesar dos desa� os impostos pela pandemia, pelo clima e pelo 
mercado internacional, o ano deve terminar melhor do que começou. Que assim seja!

Eventos, feira do produtor e vacinações
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SANIDADE I

Prazo final para vacinação contra
a brucelose é 30 de novembro

Declaração da imunização de fêmeas bovídeas de 3 a 8 meses deve
ser realizada através do Gedave até o dia 7 de dezembro de 2021

 O calendário de vaci-
nação contra a brucelose no 
estado de São Paulo estabele-
ce que até o dia 30 de novem-
bro todas as fêmeas bovinas e 
bubalinas com idade de 3 a 8 
meses estejam vacinadas.

 A imunização deve ser 
declarada até o dia 7 de dezem-
bro de 2021. Contra a brucelo-
se, a vacinação é administrada 
em uma única dose nas fêmeas 
bovídeas dentro desta faixa etá-
ria e não precisa ser repetida no 
decorrer da vida útil do animal. 
Os machos não precisam ser 
vacinados.

 A determinação da Co-
ordenadoria de Defesa Agro-
pecuária é que a vacinação so-
mente deverá ser feita por um 
pro� ssional médico veterinário 
cadastrado junto ao órgão. Isso 
porque a vacina contra a bru-
celose é uma vacina viva, que 
pode infectar quem a manipu-

le. O pro� ssional cadastrado, 
além dos cuidados necessários 
na manipulação da vacina e 
da correta aplicação, forne-
ce o atestado de vacinação 
ao produtor.

 A emissão do atestado 
de vacinação contra brucelose 
pelo médico veterinário ca-
dastrado não dispensa a obri-
gatoriedade da declaração da 
vacinação pelo produtor. “O 
médico veterinário realiza a 
vacinação e emite o atestado e 
o produtor realiza a declaração 
no Gedave, de todas as bezer-
ras vacinadas de 1º de julho a 
30 de novembro de 2021”, dis-
se, Klaus Saldanha Hellwig, 
que junto à Defesa Agropecu-
ária responde pelo Programa 
Estadual de Controle e Erradi-
cação da Brucelose e da Tuber-
culose (PECEBT).

 O prazo para apresen-
tar o certi� cado de vacinação 

nos laticínios e outros estabe-
lecimentos de processamento 
de leite também é até 07 de de-
zembro de 2021.

 A declaração das va-
cinas deve ser realizada por 
meio eletrônico, por meio do 
sistema informatizado Gestão 
de Defesa Animal e Vegetal 
(Gedave), em www.gedave.sp.
gov.br

 Deixar de vacinar e de 
comunicar a vacinação sujeita 
o criador a multas de 5 Ufesps 
(R$ 145,45) por cabeça por 
deixar de vacinar, e 3 Ufesps 
(R$ 87,27) por cabeça por dei-
xar de comunicar.

 O valor de cada Ufesp 
(Unidade Fiscal do Estado de 
São Paulo) é R$ 29,09.

Fonte: Secretaria de Agricultu-
ra e Abastecimento do Estado 
de São Paulo
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SANIDADE IISANIDADE II

Começa a vacinação contra
a febre aftosa em São Paulo 

Cinco milhões de bovídeos de zero a 24 meses
de idades devem ser vacinados no Estado

 A 2ª etapa da campa-
nha de vacinação contra a febre 
a� osa no estado de São Paulo 
começou no 1º de novembro. 
Devem ser vacinados bovi-
nos e bubalinos com zero a 24 
meses de idades. Nesta faixa 
etária, estão registrados no sis-
tema Gestão de Defesa Animal 
e Vegetal (Gedave), 5 milhões 
de cabeças. O prazo para imu-
nização do rebanho se encerra 
no dia 30 deste mês e o produ-
tor tem até o dia 7 de dezembro 
para comprovar a vacinação. 
A vacinação de outros animais
 é proibida.

 A primeira providên-
cia é adquirir as vacinas em 
estabelecimentos cadastrados 

junto à Coordenadoria de De-
fesa Agropecuária. Todo o es-
toque de vacina disponível no 
Estado para comércio durante 
a etapa da campanha é cadas-
trado pela revenda no sistema 
Gedave. No momento da com-
pra, o volume adquirido pelo 
criador é transferido, por meio 
do sistema, para o estoque da 
propriedade, o que facilita a 
declaração da vacinação. A 
legislação proíbe o uso de va-
cinas adquiridas em etapas de 
vacinações anteriores.

 O criador deve se or-
ganizar para fazer a vacinação 
dentro do prazo estabelecido 
pela legislação. A declaração da 
vacinação deve ser realizada, de 

preferência, por meio eletrôni-
co, por meio do Gedave, no en-
dereço www.gedave.sp.gov.br. 

 Quando não for possí-
vel, o produtor poderá acessar a 
declaração manual na internet, 
em https://www.defesa.agricul-
tura.sp.gov.br/www/programas/
getdocdoc.php?idform=360 
e encaminhá-la por e-mail. O 
produtor também poderá entrar 
em contato com as regionais de 
Defesa Agropecuária. Os telefo-
nes e endereços eletrônicos es-
tão disponíveis em www.defesa.
agricultura.sp.gov.br

 Devem ser declara-
dos todos os animais de outras 
espécies existentes na pro-
priedade, tais como equídeos 
(equinos, asininos e muares), 
suídeos (suínos, javalis e java-
porcos), ovinos, caprinos e aves 
(granjas de aves domésticas, 
criatórios de avestruzes). Dei-
xar de vacinar e de comunicar 
a vacinação sujeita o criador a 
multas de 5 Ufesps (R$ 145,45) 
por cabeça por deixar de vaci-
nar, e 3 Ufesps (R$ 87,27) por 
cabeça por deixar de comu-
nicar. O valor de cada Ufesp 
(Unidade Fiscal do Estado de 
São Paulo) é R$ 29,09.

Fonte: Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento do Estado de São Paulo



7



8

MUNDO EQUESTRE

Eventos da ABQM injetam
R$ 30 milhões ao ano na região

Os três mais importantes eventos da Associação Brasileira
de Criadores de Cavalo Quarto de Milha ocorrem em Araçatuba

 Sede de importantes 
competições equestres do Bra-
sil, Araçatuba (SP) se tornou 
a capital do Quarto de Milha 
e, a sua região, um campo de 
oportunidades e geração de 
renda. Todos os anos, a cidade 
recebe três importantes even-
tos da ABQM (Associação 
Brasileira de Criadores de Ca-
valo Quarto de Milha) – Con-
gresso Brasileiro, Campeonato 
Nacional e Potro do Futuro –, 
que injetam aproximadamen-
te R$ 30 milhões ao ano na 
economia regional.

 De acordo com a 
ABQM, cada um desses even-
tos emprega diretamente 500 
pessoas. Segundo levantamen-
to, os setores de hotelaria, ali-
mentação, locação de imóveis, 

combustíveis, prestação de 
serviço, lazer e comércio em 
geral, são os mais bene� ciados. 
Proprietária de uma empresa 
do setor de limpeza, Franciele 
Sandi estima que 80 pessoas fo-
ram contratadas neste ano para 
trabalhar nas provas, nas mais 
variadas funções, como limpe-
za, sanitização e copa.

 Para o dono de uma 
empresa de Serviços de Por-
taria, Erivaldo Gomes, em um 
ano pandêmico, as competições 
foram essenciais para econo-
mia local. “Os eventos abriram 
novas portas para as empresas 
da região. Esse reconhecimento 
nos trouxe maior crescimen-
to nesse mercado. Sem contar 
o aprendizado adquirido, em 
provas tão bem organizadas, 

que ainda geram um signi� ca-
tivo � uxo de pessoas na cidade 
e incrementam os negócios”, 
destaca Gomes.

  Nos eventos, o médico 
e proprietário de uma empresa 
de saúde, Mohamed Barakat, 
costuma oferecer toda a sua es-
trutura de emergência para os 
competidores e equipes.

 “As provas aumentam 
a mão de obra, empregam vá-
rias pessoas, de vários setores, 
como serviço, saúde, elétri-
ca, movimentam muito a rede 
hoteleira de Araçatuba e re-
gião. Esses eventos também 
incentivam a gente a investir 
mais, porque precisamos au-
mentar a nossa capacidade”, 
reforça Barakat.



9

MUNDO EQUESTRE

 Empresário do ramo 
de eventos da cidade, Phillipe 
Mascarós a� rma que as com-
petições do Quarto de Milha 
foram retomadas em Araçatu-
ba no momento certo, quan-
do muita gente havia perdido 
o emprego. “As provas foram 
uma salvação para muita gente 
no período mais crítico da pan-
demia de Covid-19. A retoma-
da foi fundamental para a saúde 
� nanceira dos nossos negócios, 
propiciando a manutenção de 
nossos funcionários”, a� rma 
o empresário.

 Patrícia Piacente, dona 
de um restaurante que emprega 
cerca de 25 pessoas por provas, 
também comemora a realiza-
ção dos eventos do Quarto de 
Milha. “Fizeram uma diferen-

ça muito grande para a nossa 
empresa e em nossas vidas. As 
provas da ABQM geram maior 
demanda de mão de obra, per-
mitindo a contratação de mais 
pessoas, o que também ga-
rante o alimento na mesa de 
várias famílias de Araçatuba”, 
salienta Patrícia.

 O empresário e criador 
de cavalos, das modalidades 
de Apartação e Ranch Sorting, 
Juan Perez, precisou até am-
pliar os negócios com os even-
tos em Araçatuba.

 “Deu uma movimen-
tada incrível na economia, em-
pregando direta e indiretamente 
pessoas de vários setores. Já fui 
procurado por vários empre-
endedores interessados em in-

vestir na cidade. A economia de 
Araçatuba gira muito ao redor 
do setor agropecuário, então, 
tem tudo a ver”, assegura Perez.

 “Com a vinda da 
ABQM, além de trazer mais en-
tretenimento para o município, 
buscamos também alavancar a 
economia. Assim, conseguimos 
atrair novas companhias aéreas 
e estamos estruturando a cida-
de com novas avenidas. Em um 
momento de retomada econô-
mica, ver o nosso comércio, os 
nossos hotéis e demais esta-
belecimentos colhendo frutos 
com os eventos da Associação 
demonstra que estamos no ca-
minho certo”, avalia o prefeito 
Dilador Borges.

Fonte: Prefeitura de Araçatuba
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SENAR-SP

Inaugurada a Feira do Produtor
Rural em Brejo Alegre

Em Buritama houve reinauguração da feira, que passou a ser
realizada na praça da Matriz, com 14 estandes; ação é resultado
de parceria entre o SIRAN, o Senar-SP, a FAESP e as prefeituras

 Foi inaugurada em 
Brejo Alegre (SP), no dia 5 de 
novembro, a Feira do Produtor 
Rural. Com 17 estandes, ela é 
realizada na praça Manoel Ro-
drigues Leitão (Avenida Pedro 
de Paula Castilho, s/n, às sextas-
-feiras, das 17h às 21h. A ação é 
resultado do programa de mes-
mo nome promovido por meio 
de uma parceria entre o SIRAN 
(Sindicato Rural da Alta Noro-
este), a FAESP (Federação de 
Agricultura e Pecuária do Es-
tado de São Paulo), o Senar-SP 
(Serviço Nacional de Aprendi-
zagem Rural) e a prefeitura. O 
objetivo é preparar o pequeno 
produtor para comercializar a 
sua produção diretamente ao 
consumidor � nal, agregando 
valor à propriedade rural.

 Vinte e três produtores 
rurais da região participaram 
da capacitação, que durou seis 
meses, com carga horária 272 
horas/aulas, com aulas a cada 
15 dias, duas vezes por sema-
na, com 70% de atividades 
práticas. O grupo aprendeu 
normas e procedimentos para 
a organização do ambiente da 
feira e a venda de produtos, 
a identi� cação dos produtos 
existentes na propriedade e 
que podem ser comercializa-
dos, bem como planejamento 
da produção, as boas práticas 
de fabricação e na manipula-
ção de alimentos, exposição 
de produtos, construção dos 
estandes de bambu, técnicas 
de comercialização e gestão 
do negócio.

 Em Buritama, houve 
reinauguração da feira, no dia 
30/10 e passou a ser realizada 
das 8h às 12h, na praça da Ma-
triz, no Centro da cidade, que 
conta agora com 14 estandes. 
Esta é a segunda vez que o pro-
grama Feira do Produtor Rural 
é realizado no município. A 
primeira edição ocorreu no ano 
passado, quando a feira ocorria 
na avenida Frei Marcelo Mani-
la – Quadra 1, mas o resultado 
foi impactado pela pandemia 
da Covid-19, havendo a neces-
sidade da reinauguração.

 A partir de agora, se-
rão nove novos estandes, que 
se somam aos cinco rema-
nescentes da feira iniciada no 
ano passado.
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SENAR-SP

SEM INTERMEDIÁRIOS

 De acordo com a ins-
trutora do Senar, Maria Fer-
nanda de A. Rodrigues, a feira 
é uma oportunidade de criar 
uma fonte de renda a mais para 
o produtor rural. “O programa 
tem como objetivo fortalecer 
o homem do campo, além de 
criar um ambiente favorável 
para a comercialização de pro-
dutos diretamente da proprie-

dade para a mesa do consu-
midor”. Já o coordenador das 
ações do SIRAN-Senar, Carlos 
Eduardo Belluzzo, “a feira traz 
uma nova oportunidade de 
comercialização aos pequenos 
produtores, diminuindo assim, 
a nacionalidade de rendimen-
tos, e maior sustentabilidade 
das propriedades rurais”.

 Segundo o presiden-
te do SIRAN, Fábio Branco, o 

programa dá certo porque há 
demanda, e a parceria do SI-
RAN com o Senar catalisa esse 
processo em apoio ao homem 
do campo.

 “A gente traz cursos de 
alto nível para a maior pro� ssio-
nalização do produtor rural. As 
feiras de Brejo Alegre e Burita-
ma serão um sucesso, como as 
outras que executamos na nossa 
região, em Araçatuba e Birigui”.
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SUSTENTABILIDADE

Experiências do Brasil na
agricultura podem ajudar outros

países a mitigar emissões
Secretário do Mapa Fernando Camargo apresentou na COP26
as tecnologias de baixa emissão de carbono já adotadas na

agropecuária brasileira em dois painéis de alto nível

 A disseminação de téc-
nicas produtivas sustentáveis 
a todos os produtores rurais, 
com apoio especial aos peque-
nos, é o caminho para impul-
sionar um comércio agrícola 
socialmente inclusivo, econo-
micamente lucrativo e positi-
vo para o meio ambiente. E o 
Brasil pode compartilhar suas 
experiências, como as técnicas 
desenvolvidas pela Embrapa e 
o Plano de Agricultura de Bai-
xo Carbono (ABC), com países 
semelhantes, ajudando a pro-
mover resiliência, adaptação e 
mitigação de emissões de gases 
do efeito estufa.

 Essa foi a mensagem 
levada pelo secretário de De-

senvolvimento Sustentável e 
Irrigação do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento, Fernando Camar-
go, durante debate que reuniu 
líderes de diversos países neste 
sábado (6) para discutir o Di-
álogo sobre Florestas, Agri-
cultura e Comércio de Com-
modities (FACT Dialogue, em 
inglês) durante a COP26, em 
Glasgow.

 “Não é possível exigir 
padrões de sustentabilidade, 
transparência e rastreabilidade 
sem quali� car, de forma con-
comitante, os produtores para 
atendê-los. Do contrário, cor-
remos o risco de criar um sis-
tema de exclusão, condenando 

os produtores menos e� cientes 
à pobreza e ao uso de práticas 
predatórias”, disse o secretário, 
lembrando que a pesquisa e a 
inovação constituem a base 
do progresso alcançado pelo 
Brasil na produção agrícola 
e pecuária.

 Camargo destacou 
que o Brasil subscreve a de-
claração conjunta e esteve en-
gajado em todos os grupos de 
trabalho do Diálogo FACT e 
continuará atuando de forma 
proativa, buscando parcerias 
e uma abordagem inclusiva “A 
agricultura é parte da solução. 
Através do diálogo FACT, po-
demos transformar essa máxi-
ma em realidade”, concluiu.
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SUSTENTABILIDADE

 O Diálogo FACT (Fo-
rest, Agriculture and Commo-
dity Trade) é um plano histó-
rico de colaboração apoiado 
por 28 países para combater 
o desmatamento por meio do 
comércio global sustentável 
em commodities agrícolas. Mi-
nistros, líderes empresariais e 
representantes da sociedade ci-
vil destacaram iniciativas para 
cumprir o desa� o de evitar que 
o aquecimento global ultrapas-
se um aumento de 1,5°C prote-
gendo e restaurando � orestas e 
ecossistemas ricos em carbono.

 O painel foi apresen-
tado pela ex-primeira-ministra 
do Reino Unido � eresa May 
e pela diretora do International 
Trade Centre, Pamela Coke-
-Hamilton. O debate sobre 
agricultura e apoio aos peque-
nos produtores também teve a 
participação da diretora-geral 
de Meio Ambiente da Comissão 
Europeia, Florika Fink-Hooijer; 
do CEO da Sainsbury’s, Simon 
John Roberts; da representante 
da Força-Tarefa da Tropical Fo-

rest Alliance, além da fala de um 
produtor rural de coco de Gana.

AGRICULTURA
MOVIDA A CIÊNCIA

 Em outro painel, o re-
presentante do Ministério da 
Agricultura destacou as tecno-
logias de baixa emissão de car-
bono já adotadas na agropecu-
ária brasileira e as metas para a 
próxima década, com o Plano 
ABC+. Por meio da dissemi-
nação de técnicas de produção 
sustentáveis, o objetivo é dis-
seminar as tecnologias de bai-
xa emissão de carbono a mais 
72 milhões de hectares de ter-
ras agricultáveis, promovendo 
ganhos de produtividade em 
terras agrícolas já consolida-
das, sem a necessidade de con-
verter novas áreas à atividade 
produtiva.

 “O Brasil não precisa 
derrubar nenhuma árvore de 
forma ilegal”, destacou Fernan-
do Camargo, em painel sobre a 
transição para uma agricultura 

sustentável. Camargo lembrou 
que a agricultura brasileira é 
movida a ciência e que, nos úl-
timos 50 anos o país desenvol-
veu um modelo de agricultura 
tropical baseado em pesquisa e 
inovação que conjuga de forma 
singular os três pilares da sus-
tentabilidade.

 “A partir de investi-
mentos na tropicalização de 
variedades de plantas e ani-
mais, no desenvolvimento de 
práticas produtivas adaptadas 
às condições naturais do nosso 
território e na quali� cação de 
nossos produtores, deixamos 
de ser um país importador lí-
quido de alimentos e atingimos 
a condição de terceiro maior 
exportador mundial de alimen-
tos, � bras e bioenergia”, disse, 
lembrando que o Brasil quer 
compartilhar essa experiência 
com países de realidades seme-
lhantes, especialmente os paí-
ses da África, que fazem parte 
do mesmo cinturão tropical.

Fonte: MAPA
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