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PECUARISTAS FAZEM MANIFESTAÇÃO CONTRA
O BRADESCO EM ARAÇATUBA E BIRIGUI

Chamada de Segunda com Carne, ação contou com
apoio do SIRAN e foi executada em resposta a um vídeo
publicado pelo banco nas mídias sociais que sugeria a
redução do consumo da proteína animal – Págs. 8 e 9

Ações realizadas
pelo Mapa em 2021
fizeram do produtor
rural protagonista na
produção de alimentos
Pág. 4, 5 e 6

Resultado de parceria
entre SIRAN, Senar-SP,
FAESP e prefeitura, Feira
do Produtor Rural em
Brejo Alegre é um
sucesso – Págs. 10 e 11

EcoPower, empresa
parceira do SIRAN,
lista 5 vantagens da
energia fotovoltaica
para o produtor
rural – Pág. 12

HÁ MAIS DE 20 ANOS
CONSTRUINDO
HISTÓRIAS COM O
PRODUTOR RURAL.

2

EDITORIAL

Nota de repúdio ao Bradesco
O SIRAN (Sindicato Rural da Alta Noroeste), entidade que completa 80 anos em 2022,
formada por produtores rurais da região de Araçatuba (SP), dentre eles pecuaristas, repudia a postagem em rede social do Bradesco que propõe a diminuição do consumo de carne bovina, e ainda
sugere a pecuária como uma das principais emissoras de gases causadores do efeito estufa.
Ao divulgar a peça publicitária o Bradesco demonstra sensível incoerência, afinal de contas
se diz apoiador do agronegócio e disponibiliza linhas de crédito específicas para a pecuária. Além
do mais, vale destacar que a pecuária brasileira é um case de sucesso mundial, uma vez que aumenta a sua produtividade, sem acrescer a área produtiva, respeitando, portanto, o meio ambiente.
Este sindicato classifica a abordagem da instituição financeira como irresponsável, à medida em que demoniza a pecuária nacional frente à sociedade e tende a trazer prejuízos à referida
cadeia produtiva.
Explica ainda que, ao contrário do que sugere o Bradesco, dados referendados cientificamente comprovam que a pecuária brasileira sequestra carbono de forma significativa, e, em nível
de comparação, emite menos gases do efeito estufa do que os núcleos urbanos e uma série de circunstâncias associadas a eles.
Desde já, o SIRAN está em contato com outras entidades representativas do agronegócio
brasileiro para que, juntas, somem esforços no sentido de combater o golpe e a desinformação proporcionada pelo Bradesco.
Que a sociedade saiba que o pecuarista brasileiro é um protetor da natureza, pois depende
dela para sobreviver e produzir riquezas para o nosso Brasil.
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BALANÇO

Retrospectiva traz ações
realizadas pelo Mapa em 2021
Com apoio do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
o produtor rural brasileiro continuou cumprindo seu papel de
protagonista na produção de alimentos para o Brasil e o mundo
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O ano de 2021 foi marcado pelo crescimento da agricultura e da pecuária do Brasil.
Com apoio do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), o produtor rural brasileiro continuou
cumprindo seu papel de protagonista na produção de alimentos para o Brasil e o mundo. O
Mapa preparou um balanço
com as principais ações realizadas neste ano, dividido em
seis tópicos: Agro do Brasil no
mundo, Apoio ao produtor,
Inclusão no campo, Segurança

dos Alimentos, Sustentabilidade e Inovação e Modernização
do Agro.
AGRO DO BRASIL
NO MUNDO
Em 2021, o Brasil participou de importantes eventos
internacionais, como a COP26
e Cúpula dos Sistemas Alimentares, reforçando que a adoção
de práticas sustentáveis já é uma
realidade da agricultura brasileira e com resultados expressivos, entre eles a recuperação de

pastagens e redução das emissões. Este ano foi marcado pela
abertura de 69 novos mercados,
que passaram a comprar produtos do agro brasileiro, como
farinhas, algodão e frutas. Desde 2019, já foram mais de 150
novos mercados, o que significa
o reconhecimento da qualidade
da nossa agropecuária no mercado mundial. De janeiro a novembro de 2021, as exportações
do agro somaram US$ 110,70
bilhões, um aumento de 18,4%
em relação ao mesmo período
do ano anterior.

BALANÇO
APOIO AO PRODUTOR
O
Plano
Safra
2021/2022 foi maior e ficou
mais verde, com R$ 251,22 bilhões para apoiar a produção
agropecuária nacional, um
aumento de R$ 14,9 bilhões
(6,3%) em relação ao Plano
anterior, e enfoque nas técnicas agrícolas sustentáveis. A
safra nacional de grãos deve
alcançar mais um recorde:
291,1 milhões de toneladas na
temporada 2021/22. Os cafeicultores de Minas Gerais, Paraná e São Paulo, prejudicados
pelas geadas, receberam apoio,
com a reserva de R$ 1,3 bilhão
do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira (Funcafé). E
o Governo Federal autorizou

a compra de 200 mil toneladas de milho para garantir o
fornecimento do cereal a pequenos criadores de animais.
O Mapa tem aprimorado as
ferramentas de financiamento
verde e seguro rural, com a regulamentação da CPR Verde,
que permite ao produtor rural financiar a conservação da
parcela de vegetação nativa em
sua propriedade; e a inclusão
de uma regra específica para o
Seguro Paramétrico, que funciona baseado na definição de
parâmetros para a ocorrência
de eventos naturais.
INCLUSÃO NO CAMPO
A regularização fundiária avançou com a entrega

de 133.536 títulos definitivos
e provisórios de propriedade
rural para famílias assentadas
da reforma agrária e produtores rurais ocupantes de áreas
públicas federais, até o dia 29
de dezembro de 2021. Desde 2019, o Governo Federal
já emitiu 274.120 títulos. Na
agricultura familiar, o Cadastro Nacional da Agricultura
Familiar (CAF) está sendo
implantado e possibilitará o
acesso de 3,3 milhões de agricultores familiares a ações,
programas e políticas públicas.
Além disso, projetos do AgroNordeste terão acesso a uma
nova linha de crédito do BID,
com aplicação de US$ 230 na
ampliação de áreas livres de
moscas-das-frutas.
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BALANÇO
SUSTENTABILIDADE
E INOVAÇÃO
Foi lançado o Plano
Setorial de Adaptação e Baixa
Emissão de Carbono na Agropecuária, chamado de ABC+,
para o período de 2020 – 2030,
que tem como objetivo reduzir
a emissão de carbono equivalente em 1,1 bilhão de toneladas
no setor agropecuário. O Águas
do Agro, também lançado este
ano, visa promover a adoção
de tecnologias e práticas de
conservação de solo e água.
O Mapa, por meio do Serviço
Florestal Brasileiro (SFB), disponibilizou aos estados o módulo de Análise Dinamizada do
Cadastro Ambiental Rural, que
permite a análise dos cadastros
rurais por meio de lotes, dando
celeridade e eficiência para a
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tarefa. Já o Programa Nacional
de Levantamento e Interpretação de Solos no Brasil (PronaSolos) divulgou novos mapas
de estoque de carbono orgânico dos solos do Brasil, importante ferramenta para subsidiar
políticas públicas relacionadas
às mudanças climáticas e à diminuição da emissão dos Gases
de Efeito Estufa, com gestão
eficiente dos recursos naturais.
MODERNIZAÇÃO
DO AGRO
Os pescadores profissionais puderam se recadastrar
de forma on-line por meio do
Sistema Informatizado de Registro da Atividade Pesqueira (SisRGP 4.0), que é menos
burocrático, gratuito e seguro.
Para o produtor rural, o Insti-

tuto Nacional de Meteorologia
(Inmet) lançou a plataforma
Agromet, que fornece informações meteorológicas em um
único lugar de maneira simples
e dinâmica. Em parceria com o
Ministério das Comunicações,
o Mapa possibilitou a conexão
5G em áreas rurais de Londrina
(PR), Sorocaba (SP), Rondonópolis (MS) e Uberaba (MG). A
partir da conexão em 5G, drones, chips, GPS e equipamentos
como tratores poderão entrar
em ação e enviar informações
sobre comportamento e saúde do animal e manutenção de
condições climáticas da lavoura,
por exemplo. Os dados de mais
de 200 bases mapeadas sobre a
atividade agropecuária foram
reunidos no portal do Observatório da Agropecuária Brasileira, disponível ao público.

oculos
´
de
sol em ate´

12x

sem juros
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SUSTENTABILIDADE

Pecuaristas fazem manifestação contra
o Bradesco em Araçatuba e Birigui
Chamada de Segunda com Carne, ação foi executada em
resposta a um vídeo publicado pelo banco nas mídias sociais
que sugeria a redução do consumo da proteína animal

Pecuaristas fizeram no
dia 3 de janeiro de 2022 manifestações em frente a agências
do Bradesco de Araçatuba e
Birigui (SP). Os manifestantes
assaram e distribuíram cerca de
1500 espetinhos no Calçadão
de Araçatuba e 1000, em frente
à agência que fica perto da praça Dr. Gama, em Birigui. Chamada “Segunda com Carne”, a
ação foi uma resposta contra
um vídeo divulgado pelo banco nas mídias sociais, na qual
três influenciadoras sugerem a
redução do consumo de carne
e dizem que a pecuária é uma
das maiores fontes de gases causadores do efeito estufa.

8

A repercussão negativa entre pecuaristas de todo o
Brasil, levou diversas entidades
representativas do agronegócio
nacional a se manifestar. O SIRAN (Sindicato Rural da Alta
Noroeste), de Araçatuba, por
exemplo, que é um dos sindicatos rurais mais antigos do
estado de São Paulo – são 80
anos de atuação –, emitiu nota
de repúdio contra o Bradesco, e
está planejando ações conjuntas
com outras entidades da classe.
A ideia é promover
uma campanha de conscientização da sociedade para mostrar que a pecuária brasileira

é sustentável. “Classificamos a
abordagem do banco como irresponsável, à medida em que
demoniza a pecuária nacional frente à população e tende a trazer prejuízos à cadeia
produtiva da carne”, comentou o presidente do SIRAN,
Thomas Rocco.
Ele explicou ainda que,
ao contrário do que sugere a
entidade financeira, a pecuária
brasileira sequestra carbono de
forma significativa, e, em nível
de comparação, emite menos
gases do efeito estufa do que os
núcleos urbanos e uma série de
circunstâncias associadas a eles.

SUSTENTABILIDADE

REAÇÃO
Depois da repercussão
negativa, o Bradesco excluiu
o vídeo, lamentou o ocorrido
e comunicou que acredita no
agronegócio “como vetor de desenvolvimento social e econômico do país”. O banco mencionou que investe no agronegócio
desde a sua fundação promovendo direta e indiretamente
a pecuária brasileira. Mas isso
não foi o bastante para evitar as

manifestações, que ocorreram
em vários municípios do país.
A organizadora da manifestação em Araçatuba foi a
pecuarista Liliana Teles Menezes de Almeida. Liderança regional do setor, sendo uma das
proprietárias de um significativo criatório de gado nelore nacional, ela tem tomado à frente
de ações em favor do agronegócio. Em novembro do ano passado, Liliana foi a responsável

pela vinda do ex-ministro do
Meio Ambiente Ricardo Salles
a Birigui, onde ele ministrou a
palestra “Encontro 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 setores produtivos.
O SIRAN apoiou a manifestação e diretores do sindicato estiveram presentes nas
ações de Araçatuba e de Birigui.
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CAPACITAÇÃO

Feira do Produtor Rural em Brejo
Alegre ocorre toda sexta-feira
Ação é realizada das 18h às 22h, na praça Manoel Rodrigues Leitão, com 12
estandes, e é resultado de parceria entre o SIRAN, o Senar-SP, a FAESP e a prefeitura;
consumidor encontra produtos frescos e de qualidade diretamente do campo
A Feira do Produtor
Rural está fazendo sucesso em
Brejo Alegre (SP). Recém-inaugurada na praça Manoel Rodrigues Leitão (avenida Pedro de
Paula Castilho, S/N), ela conta
com 12 estandes de produtores locais que comercializam
diversos itens diretamente do
campo para a mesa do consumidor. Conta também com
outros atrativos, como pastel,
caldo de cana, yakissoba e música ao vivo, que acaba transformando o local em um ponto
de encontro dos moradores. A
feira ocorre toda sexta-feira,
das 18h às 22h, e é resultado

10

do programa de mesmo nome
promovido por meio de uma
parceria entre o SIRAN (Sindicato Rural da Alta Noroeste), a
FAESP (Federação de Agricultura e Pecuária do Estado de
São Paulo), o Senar-SP (Serviço
Nacional de Aprendizagem Rural) e a prefeitura. O objetivo é
preparar o pequeno produtor
para comercializar a sua produção diretamente ao consumidor final, agregando valor à
propriedade rural.
Os produtores rurais
da região que participaram da
capacitação, passaram por seis

meses de capacitação, com carga horária 272 horas/aulas, com
aulas a cada 15 dias, duas vezes
por semana, com 70% de atividades práticas. O grupo aprendeu normas e procedimentos
para a organização do ambiente
da feira e a venda de produtos,
a identificação dos produtos
existentes na propriedade e que
podem ser comercializados,
bem como planejamento da
produção, as boas práticas de
fabricação e na manipulação de
alimentos, exposição de produtos, construção dos estandes de
bambu, técnicas de comercialização e gestão do negócio.

CAPACITAÇÃO

SEM INTERMEDIÁRIOS
De acordo com a instrutora do Senar, Maria Fernanda 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 produtos diretamente da proprie-

dade para a mesa do consumidor”. 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 rendimentos, e maior sustentabilidade
das propriedades rurais”.
Segundo o ex-presidente do SIRAN, Fábio Bran-

cato, que estava à frente do sindicato em 2021, o programa dá
certo porque há demanda, e a
parceria do SIRAN com o Senar e a prefeitura catalisa esse
processo em apoio ao homem
do campo. “A gente traz cursos de alto nível para a maior
profissionalização do produtor
rural. A Feira de Brejo Alegre
será um sucesso, como todas as
outras que executamos na nossa região”.
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ENERGIA FOTOVOLTAICA

Confira 5 vantagens da energia
solar para o produtor rural
De acordo com executivo da EcoPower, parceiro do SIRAN, sistema fotovoltaico
assegura autonomia energética e reduz custos, além de outras situações
Atualmente, há mais
de 60 linhas de crédito disponíveis para implementação de
energia solar. Ela tem potencial
para suprir a demanda enérgica
de propriedades rurais, oferecendo ainda redução na conta
de luz, sustentabilidade nas atividades, além de ser um investimento com excelente relação
custo-benefício.
O sócio-proprietário
das unidades EcoPower Energia Solar em Araçatuba (SP),
Campo Grande (MS) e Londrina (PR), Marcos Guimarães,
lista os principais benefícios ao
produtor rural que aderir à instalação de energia solar.
1 – Assegura a autonomia energética. Os produtores
que trabalham com o auxílio da
energia solar no campo contam
com a autonomia energética.
Isso significa que eles deixam
de depender de outras fontes
não renováveis e, principalmente, da rede de energia elétrica. O que é interessante, uma
vez que ainda existem regiões
com estruturas precárias de sistema elétrico;
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2 – Melhora a agricultura de precisão. A utilização
dessa energia no campo resulta
em uma economia de até 95%

na conta de luz para os produtores. A diminuição nos custos
da eletricidade é um fator fundamental para incentivar o aumento de painéis fotovoltaicos
na propriedade, contribuindo
também para a adoção técnicas
sustentáveis e a agricultura de
precisão;
3 – Reduz os custos
com irrigação. Muitos processos de irrigação demandam
grande quantidade de energia
elétrica para garantir um funcionamento adequado. No entanto, a energia solar no campo
garante economia por aproveitar a alta incidência solar
no país;
4 – Permite um melhor
aproveitamento do espaço físi-

co. Alguns produtores acreditam que adotar um sistema de
geração de energia fotovoltaica
não é uma alternativa viável,
pois os painéis solares podem
ocupar grandes espaços físicos.
Contudo, já é possível adquirir usinas solares flutuantes,
otimizando a conservação do
meio ambiente e preservando
a destinação do espaço em sua
propriedade;
5 – Baixos custos das
manutenções preventivas e corretivas. Mais uma vantagem da
energia solar são os baixos custos com manutenções preventivas e corretivas. Vale ressaltar
que, para garantir a economia
na manutenção, é essencial um
projeto bem elaborado e uma
instalação correta do sistema.
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ARTIGO

Isenções do ITR por multa ambiental
*Maria Beatriz Pereira de Souza Brito
O produtor rural autuado por descumprimento
de normas ambientais pode
reverter a decisão ao seu favor
com isenção no Imposto Territorial Rural (ITR).
Diversos são os casos
em que os produtores rurais
são autuados por descumprimento de normas ambientais
no âmbito dos imóveis rurais de sua titularidade, ainda
que estejam arrendados. Por
exemplo, é a circunstância
das queimadas ocorridas nos
dois últimos anos. Muitas das
autuações ambientais terminam com termos de ajustamento de conduta. Outras
acarretam ações civil públicas ambientais. Tanto numa
modalidade quanto na outra, o contribuinte produtor
rural passa a ter ao seu favor
a possibilidade de isentar-se
do ITR.
Ainda, conforme o
caso, existe a possibilidade de
requerer a restituição do ITR
indevidamente pago à maior.
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Isso porque, conforme a modalidade da condenação ambiental, há reflexos nas obrigações acessórias ambientais,
como alteração do Cadastro
Ambiental Rural e novas averbações nas matrículas imobiliárias. Para que o contribuinte

possa usufruir das isenções tributárias, bem como de eventuais restituições, recomenda-se
a assistência de profissional
habilitado, tanto agrônomo
quanto advogado, para orientação e elaboração do pedido
de isenção e/ou restituição.
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