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EDITORIAL

O bem que o agro faz
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 acesso 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 simplifica e dá segurança às operações financeiras.
Sobre sustentabilidade, o Mapa (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento) lançou 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
finanças, 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 menores. 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 sustentabilidade 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.

Fábio Brancato – Presidente do SIRAN
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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 aftosa, 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 Agricultura Pecuária e Abastecimento
(Mapa) a pedido das entidades
representativas dos produtores e
chancelada pelo Serviço Veterinário Estadual.

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

Nesta etapa deverão
ser vacinados bovinos e bubalinos 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.

Além de vacinar o rebanho, o produtor deve também
declarar ao órgão de defesa sanitária animal de seu estado. A
declaração de vacinação deve

Para os pecuaristas do
Distrito Federal, a prorrogação
vale até 12 de junho. Nos estados
do Rio de Janeiro e Espírito Santo, 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 ampliação do prazo vai até o dia 30
de junho. Por fim, produtores do
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As vacinas devem ser
adquiridas nas revendas autorizadas e mantidas entre 2°C e 8°C,
desde a aquisição até o momento
da utilização – incluindo o transporte e a aplicação, já na fazenda.
Devem ser usadas agulhas novas para aplicação da dose de 2
ml na tábua do pescoço de cada
animal, preferindo as horas mais
frescas do dia, para fazer a contenção adequada dos animais e a
aplicação da vacina.

ser realizada de forma online ou,
quando não for possível, presencialmente 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 final de maio, os
estados do Paraná, Rio Grande
do Sul, Acre, Rondônia e partes
do Amazonas e do Mato Grosso
foram reconhecidos internacionalmente como zonas livres de
febre aftosa sem vacinação. No
entanto, nos demais estados a
vacinação deve continuar normalmente, conforme calendário
divulgado pelo Mapa.
Fonte: Mapa
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CAPACITAÇÃO

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

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

Preparar o pequeno
produtor para comercializar a
sua produção diretamente ao
consumidor final, agregando
valor à propriedade rural. Este
é o objetivo do programa Feira 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 Noroeste), o Sebrae-SP (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pe-
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quenas Empresas), o Senar-SP
(Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) e a prefeitura.
No último dia 31/05,
foi realizado no CRAS (Centro
de Referência da Assistência
Social) do município, um seminário de sensibilização direcionado aos produtores rurais interessados em participar
do programa. A capacitação é
dividida em oito módulos, nos

quais são debatidas 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 o planejamento da
produção, as boas práticas de
fabricação de alimentos, as
técnicas de comercialização,
exposição de produtos e gestão
do negócio.

CAPACITAÇÃO
A duração do programa é de sete meses, e as aulas
ocorrerão a cada 15 dias, duas
vezes por semana. Ao final
do programa, os participantes participam de aulas práticas de comercialização, nas
quais será montada uma feira,
que passará a ser permanente, provavelmente a partir de
novembro deste ano. O número de vagas é limitado a
12. “A nossa expectativa é que
ao final do ano os estandes

de comercialização estejam
preparados para comercializar produtos fresquinhos e de
qualidade. É a oportunidade é
mais criar uma fonte de renda para o produtor rural”, diz
Maria Fernanda.
O presidente do SIRAN, Fábio Brancato, destaca a parceria com a prefeitura como fator determinante
para a realização do programa em Brejo Alegre. “É mui-

to importante que haja união
entre as entidades, para que
bons programas deem resultados. 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)

7

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
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A potência instalada
de energia solar no meio rural
brasileiro mais que dobrou no
primeiro semestre de 2020 em
comparação com o mesmo período em 2019. É o que apontou um levantamento exclusivo realizado pelo Canal Solar.
Nos primeiros seis meses do
ano passado, a energia fotovoltaica 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 bilhão no Brasil. Os produtores
rurais são responsáveis atu-

almente por 12% da potência
instalada na geração distribuída fotovoltaica no país.
De acordo com a vice-presidente de GD (Geração
Distribuída) da Absolar (Associação 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 possibilidade de economia na
conta de luz, mas pela própria
sinergia que existe. O produtor
rural já está acostumado a utilizar o campo de forma mais
eficiente, e enxerga que além

de utilizar a terra para o plantio, ele pode utilizá-la para instalar um sistema fotovoltaico e
gerar energia, potencializando
o uso de sua propriedade”, explica Bárbara.
O empresário araçatubense do setor, Francis Polo,
diz que esse movimento vai ao
encontro de um grande potencial brasileiro, porém pouco explorado: a excelente incidência
solar. “Mesmo nos estados mais
ao Sul (portanto, mais distantes da linha do Equador, onde
o sol é mais intenso), como o
Paraná, o índice de incidência
solar ainda é muito superior ao

ECONOMIA

encontrado na Alemanha, por
exemplo, país que lidera o uso
da energia solar no planeta”, informa ele.
De acordo com análise elaborada recentemente por
técnicos do Sistema FAESP/
Senar (Federação da Agricultura do Estado de São Paulo /
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural), diversos fatores
contribuem para um cenário
favorável à adoção dessa tecnologia no campo, sendo um dos
principais a conta de energia,
que ficou mais cara. Além disso, a existência de novas linhas
de crédito voltadas à atividade
facilitou a adesão à tecnologia.
ARAÇATUBA
O médico veterinário,
professor universitário, produtor rural e empresário, José
Fernando Garcia, de Araçatuba (SP), decidiu investir na
energia fotovoltaica, pois seu
negócio é um local de demonstração 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 animal”, afirma.
“O principal sistema
tecnológico que possuímos é a
irrigação subterrânea por micro gotejamento da pastagem
para o gado, e um poço profundo, de 300 metros. São 100
km de mangueiras enterradas,
com 200 mil pontos de gotejamento 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 funcionamento 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 antes 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 satisfeito! Além disso, usei os 250 metros de placas fotovoltaicas para
cobrir um barracão na propriedade, economizando telhas e
coberturas”, finaliza.
PLANO SAFRA 20202021
A ampliação dos recursos da linha de financiamento Inovagro, do Plano
Safra 2020-2021, impulsiona
ainda mais o uso da energia
solar fotovoltaica pelos produtores rurais no Brasil, conforme noticiado no Canal Solar.
Ao todo, estão sendo destinados cerca de R$ 2 bilhões para
projetos de inovação no campo, um aumento de 33,3% em
relação ao período anterior.
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SANIDADE

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 centenas 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 insetos), os piscívoros (de peixes), os onívoros (de pólen,
frutas e insetos), os carnívoros
(de pequenos vertebrados) e
os hematófagos, que são os
chamados
“morcegos-vampiros”, por se alimentarem
de sangue.
A orientação do médico-veterinário Guilherme
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Shin Iwamoto Haga, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São
Paulo, que junto à Coordenadoria de Defesa Agropecuária
responde pelo Programa Estadual de Controle da Raiva dos
Herbívoros (PCRH), é de que
o produtor precisa verificar
sempre a existência de colônias de morcegos hematófagos
na sua propriedade.
Em áreas rurais, eles
têm o hábito de se abrigar
em fendas, cavernas, árvores,
bueiros e construções abandonadas, 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 indicativo da presença de hematófagos”, destaca o médico.
Na área urbana, o ataque de morcegos deve ser notificado à Vigilância Sanitária
do município.
Das três espécies de
morcegos hematófagos, o Desmodus rotundus, é o que merece atenção e controle para
Secretaria Estadual por causar
enormes prejuízos à atividade
agropecuária, levando os animais não vacinados, quando
atacados, à morte. A transmis-

SANIDADE
porque todos os morcegos podem carregar o vírus da raiva.

são da raiva ocorre por meio
do contato da saliva do morcego contaminado quando ele
morde o animal. Embora os
morcegos tenham preferência
em atacar rebanhos bovinos e
cavalos, assim como animais
domésticos, a raiva transmitida 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 observar se os seus animais apresentam alguns dos sintomas causados pela doença. Os animais
podem se afastar do rebanho,
andar desorientado e/ou cambaleante, 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 procurar ajuda profissional e notificar imediatamente a Defesa
Agropecuária e vacinar o todo
o rebanho contra a raiva.
Outra situação que
deve ser notificada é a observação de sinais de agressão
feita pelos morcegos hematófagos para se alimentar, que
pode ser identificada através
de sangue seco escorrido e escoriações, geralmente na tábua
do pescoço, próximos à cauda
e orelhas do animal.
É importante não manipular qualquer tipo de morcego ou destruir seu abrigo,

O controle da raiva
dos herbívoros é feito por equipes especializadas da Coordenadoria de Defesa Agropecuária, que realizam a captura de
alguns hematófagos, fazem a
aplicação de uma pasta vampiricida e os hematófagos são
soltos para retornarem a seus
abrigos, promovendo a redução do número de indivíduos,
mas protegendo a espécie.
A notificação de suspeita 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 Agropecuária 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 Controle da Raiva dos Herbívoros
(PECRH)
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SOLIDARIEDADE

Associação e produtores doam
hortaliças ao FSS de Araçatuba
Ação foi uma retribuição às parcerias proporcionadas pela Prefeitura
O Fundo Social de Solidariedade de Araçatuba recebeu
uma doação especial de 56 caixas de hortaliças de produtores
locais, com a característica em
comum que foram amparados
com cursos e orientações técnicas providos ou em parceria
pela Prefeitura de Araçatuba.
A Fundação Assistencial
dos Servidores do Ministério da
Fazenda (Assefaz) de Araçatuba doou o total de 70 hortaliças,
sendo 40 maços de cebolinha,
salsa e coentro, 20 pés de alface
e 10 maços de rúcula. “Recebemos as orientações das equipes
da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agroindustrial
da Prefeitura de Araçatuba, sob
coordenação do técnico agrícola
Paulo Chiaranda, e a Assefaz está
plantando e colhendo para realizar essas doações às instituições
sociais”, explica Cibele Santana
de Souza, supervisora de Programas Sociais da associação.
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O Sítio Sakuma, localizado 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 propriedade é área demonstrativa
do curso de Nutrição Biológica
do Senar (Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural), coordenado pelo SIRAN (Sindicato
Rural da Alta Noroeste), em

parceria com a Prefeitura de
Araçatuba”, destaca a proprietária, Cristiane Sakuma.
A propriedade abrigou
o curso, que conta com 20 participantes. “O Senar, com seu
curso, nos dá ferramentas muito
importantes para nós agricultores. São informações que transformam nossa vida para melhor,
pelas práticas de não utilização
de veneno e adubo químico, a
mudança de manejo do solo,
utilização de biológico e produtos naturais de baixo custo, que
tornam possível entregarmos
produtos com excelente qualidade. Além disso, confio muito
na administração pública atual,
pois vejo transparência e honestidade”, declara Cristiane.
A Secretaria de Desenvolvimento Agroindustrial
(SMDA) apoia todo o setor produtivo, principalmente quando
vai ao encontro da solidariedade. A Assefaz doa também em

caráter de responsabilidade social, para as entidades designadas pelo nosso FSS e esse é um
trabalho que será permanente,
melhorando a vida das pessoas com maior necessidade em
nosso município, ao que somos
muito gratos.
De outra forma, a Prefeitura também participa dos trabalhos de capacitação de mão-de-obra e o programa realizado
com as parcerias do SIRAN e do
Senar possibilita o desenvolvimento de novas técnicas, da qual
nossos técnicos participam para
depois disseminarem aos que
não puderam ter essa oportunidade. Vemos como muito louvável a doação da Cristiane Sakuma, que quis retribuir fazendo a
doação de toda essa produção”,
agradeceu Arnaldo Vieira Filho,
secretário municipal de Governo
e da SMDA.
Fonte: Prefeitura Municipal de Araçatuba

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 Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) publicou no dia
31 de maio o valor inicial a ser
liberado para o Programa de
Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural (PSR) em 2021 (Resolução 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 orçamento (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 milho 1ª safra, o arroz e o feijão;
R$ 65 milhões para as frutas;
R$ 6 milhões para a modalidade de pecuária; R$ 1 milhão
para a modalidade de florestas e R$ 21 milhões para as
demais culturas.
O clima é o principal
fator de risco para a produção
rural. Ao contratar uma apólice 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 financeira
que comercialize apólice de se-

guro rural. Atualmente, 15 seguradoras estão habilitadas para
operar no PSR. A subvenção
econômica concedida pelo Ministério 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 subvenção ao prêmio pode variar
entre 20% e 40%, a depender da
cultura e tipo de cobertura contratada. No caso das frutas, olerícolas, cana-de-açúcar, café e
demais modalidades (florestas,
pecuário e aquícola), o percentual de subvenção ao prêmio é
fixo em 40%.
Para mais informações
sobre o PSR, faça o download 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
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Araçatuba está envolvida pelo clima das provas
equestres com o 30º Congresso
Brasileiro de Conformação &
Trabalho da ABQM (Associação Brasileira de Criadores de
Cavalo Quarto de Milha) que
acontece no Recinto de Exposições “Clibas de Almeida Prado”
entre os dias 26 de maio a 06 de
junho de 2021.

provas de velocidade, cinco
tambores, maneabilidade e
velocidade, seis balizas, três
tambores, argolinha, cavalgada, cavalhada, concurso de
marcha, julgamento de morfologia, corrida, campereada,
doma de ouro, freio de ouro,
paleteada, vaquejada, provas
de rodeio, rédeas, polo equestre e paraequestre.

As provas equestres
são consideradas manifestações culturais brasileira e foram elevadas à condição de
bem de natureza imaterial integrante do patrimônio cultural brasileiro.

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

Com a promulgação da
Lei nº 13.873/19, o Presidente
da República Jair Messias Bolsonaro reconheceu o rodeio, a
vaquejada e o laço, bem como
suas respectivas expressões artísticas e esportivas, como manifestações culturais nacionais.

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

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

sado de geração para geração,
que fortalece não somente a
cultura nacional, mas representam uma parcela importante da economia gerada
com a prática dessas modalidades 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.
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*Felipe Toqueton Trentin é advogado em Araçatuba (OAB/
SP 424.422) – felipetoqueton@
hotmail.com
*Stéphanie de Paiva Parrilha
é advogada em Araçatuba
(OAB/SP 424.834) – stephaniepparrilha@hotmail.com
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