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Vacinação contra aftosa
vai de 1º a 31 de maio
Declaração no sistema deve ser feita até o dia 7 de junho;
produtor que não ﬁzer a declaração via sistema ﬁcará
inadimplente e será multado – Págs. 5 e 6

Programa gratuito de
apicultura em Birigui
está com inscrições
abertas no SIRAN
Pág. 4

Podcast Minuto SIRAN
leva informações
relevantes ao associado
todo dia da semana
Pág. 7

A sustentabilidade
no agronegócio e o
seguro rural são temas
de artigos de advogadas
Págs. 12 e 14
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EDITORIAL

Aftosa: a importância da vacinação
Chegou a hora de imunizar o rebanho contra a febre aftosa. Todo produtor rural de São Paulo
que tem bovinos ou bubalinos é obrigado a vacinar os animais contra a aftosa e também contra a brucelose. Do dia 1º a 31 de maio, é obrigatória a imunização de todos, desde os bezerros até os adultos.
O produtor deve comprar a vacina em uma loja veterinária autorizada e, depois de vacinar o animal,
lançar a informação no GEDAVE por meio do seu cadastro. A declaração no sistema deve ser realizada até o dia 7 de junho.
Embora seja conhecida, sempre é bom lembrar que se trata de uma doença causada por
vírus, ataca animais de cascos fendidos, como vacas, touros, bois, porcos, ovelhas, cabras e veados.
Vários países conseguiram erradicá-la, mas a enfermidade continua sendo um problema em diversas regiões, e até mesmo lugares seguros podem apresentar surtos ocasionais. No Reino Unido, por
exemplo, em 2001, mais de 6,5 milhões de animais foram abatidos, gerando um prejuízo bilionário
aos criadores. O pecuarista sabe que a infecção é grave, extremamente contagiosa e causada por
sete tipos de vírus que apresentam subtipos. Como a imunização contra um deles não impede que
o animal possa se contaminar com outro, são importantes a vacinação constante e o acompanhamento veterinário.
Como o Brasil é o grande exportador mundial de carnes, é extremamente importante para
a economia do País que os rebanhos permaneçam saudáveis. assim, diversas campanhas nacionais
alertam para a necessidade de vacinar os animais. Atualmente, estima-se que existam 220 milhões de
bovinos e búfalos em território brasileiro, que é considerado livre da doença há 13 anos — porém, só
mantém esse status por conta da imunização constante. A expectativa da Organização Mundial da
Saúde Animal é que a vacinação seja abandonada, mas isso só vai ocorrer quando o Brasil se tornar
livre da doença mesmo sem a prevenção, algo que já é realidade no Estado de Santa Catarina há 20
anos. Para que esse objetivo seja alcançado, será necessário um controle muito maior para evitar o
contato dos animais com rebanhos externos, principalmente em regiões de fronteira.
Respeitemos os prazos, sejamos proativos, façamos a nossa parte!
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EXPEDIENTE
SINDICATO RURAL
DA ALTA NOROESTE

www.siran.com.br | imprensa@siran.com.br

Marco Antonio Viol

Gestão 2020 – 2021
2º Tesoureiro
DIRETORIA

José Antônio Ribeiro

Presidente

CONSELHO FISCAL

Fábio Freixo Brancato
1º Vice-Presidente

Efetivos

Francisco de Assis B. Filho

Fernando Teixeira Lemos
Luiz Antônio Pereira de
Morais
Vilobaldo Peres Júnior

1º Secretário

Suplente

Marcelo Abreu Ribeiro
2º Vice-Presidente

Arnaldo dos S. Vieira Filho
2º Secretário

Alexandre C. Ferreira

DELEGADOS
REPRESENTANTES

1º Tesoureiro

Eduardo Alves Ferreira
Manoel Afonso de Almeida
Filho
Petrônio Pereira Lima

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

Fábio Freixo Brancato
Thomas Arias Neves Rocco

Melhor Notícia Comunicação Estratégica
Redação e supervisão
Marcelo Teixeira - Mtb 29.305
18 98112-8621

Suplentes

Diagramação

Alberto Figueiredo da Silva
João Mario Geralde
Passanezi

Juliano Honda - DRT 6028/SP 06/03/2015
julianoevhonda@gmail.com 18 98803-4156

Efetivos

Recinto de Exposições Clibas
de Almeida Prado
Avenida Alcides Fagundes
Chagas, 600
Bairro Aviação
CEP 16055-565
Araçatuba (SP)
Tel: (18) 3607-7826

Impressão

Gráﬁca 1000 Cores - 1000 exemplares
OBS.: IMPRESSÃO SUSPENSA DURANTE A PANDEMIA
Para anunciar

Melhor Notícia Comunicação Estratégica
(18) 98112-8621
marcelo@melhornoticiacomunicacao.com.br

3

CAPACITAÇÃO

Programa gratuito de apicultura está
com inscrições abertas no SIRAN
Ação será realizada em Birigui, a partir de maio; serão seis módulos,
com 32 horas cada um, realizados aos finais de semana
O SIRAN (Sindicato
Rural da Alta Noroeste) vai realizar em Birigui (SP), a partir em
maio, o programa Apicultura.
Gratuita, com 12 vagas disponíveis, a ação é dividida em seis
módulos, com 32 horas cada um,
sendo realizado aos finais de semana. Em maio, as aulas da primeira etapa ocorrerão nos dias
22 e 23, 29 e 30, em uma propriedade no bairro rural Baguaçu. O
programa conta com parceria da
prefeitura municipal.

Ribeiro. “No programa, a turma vai aprender a trabalhar
com abelhas Apis melífera,
que são abelhas com ferrão,
a colher o principal produto,
que é o mel, além de pólen,
própolis e geleia real, e comercializá-los. Hoje há uma grande procura por esse produto,
então o programa também é
uma forma de eles agregarem
valores e aumentarem os rendimentos na propriedade”, explica Ribeiro.

Para realizar a inscrição,
o interessado deve ligar ou enviar
WhatsApp para o SIRAN, no
telefone (18) 3607-7826 ou no
celular (18) 98826-5100, e falar
com Carlos Belluzzo.

O instrutor também
destaca que o mercado é promissor para os produtos de
apicultura. “Há uma procura
muito grande pelo produto no
mercado interno e pouca oferta. O produtor aprendendo
essa nova profissão, de apicultor, terá condições de colocar o
seu produto no mercado com

As aulas serão ministradas pelo instrutor do Senar-SP, Edson Antônio Guarido

*FOTOS TIRADAS ANTES DA PANDEMIA
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um preço muito bom, o que
fará com que ele aumente a receita”, afirma. No módulo 1, o
tema é Implantação do apiário;
módulo 2 – Produção de mel;
módulo 3 – Produção de pólen; módulo 4 – Produção de
rainhas e geleia real; módulo
5 – Produção de própolis; módulo 6 – Gestão e planejamento do apiário.
Com linguagens simples, os cursos priorizam a prática, aliando conhecimentos
técnicos ao trabalho diário dos
produtores e trabalhadores rurais. Os cursos oferecidos pelo
SIRAN atendem às necessidades do homem do campo. Os
temas são definidos pelas equipes profissionais dos parceiros
envolvidos, alinhados com as
demandas levantadas pelas Casas da Agricultura.

COMUNICAÇÃO

Podcast Minuto SIRAN leva informações
relevantes ao associado
Com áudios disponibilizados de segunda a sexta-feira, sindicato valoriza
cada vez mais a comunicação e planeja mais soluções para este ano
Com o retorno positivo dos associados aos primeiros
podcasts (áudio semelhantes a
um rádio, mas fica disponível
para você ouvir quando quiser)
que passou a veicular neste ano,
o SIRAN decidiu ampliar a disponibilizar conteúdos relevantes nesse formato todos os dias
úteis da semana.
Desde a última semana de abril, todos aqueles que
estão na lista de transmissão

do WhatsApp da assessoria
de imprensa da entidade recebem, às segundas-feiras, o
conteúdo sobre mercado do
boi, soja e milho, narrado
pelo diretor Thomas Rocco;
às terças, sobre cavalo, com
o diretor João Mário Geralde; às quarta, conteúdo sobre prazos e dicas contábeis,
pelos profissionais do setor
Expediente do SIRAN; às
quintas, fatos históricos do
sindicato, associados à atua-

lidade, com o assessor de comunicação Marcelo Teixeira;
às sextas, conteúdo jurídico com os advogados Felipe
Trentin, Stéphanie Parrilha,
Olímpia de Paula e Ana Carolina Kuroda.
O SIRAN planeja ainda para este ano mais novidades para estreitar ainda mas a
comunicação com o associado,
como um programa de TV. Fique ligado!
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SANIDADE ANIMAL

Vacinação contra aftosa
vai de 1º a 31 de maio
Declaração no sistema deve ser feita até o dia 7 de junho; produtor que
não fizer a declaração via sistema ficará inadimplente e será multado
Todo produtor rural do
estado de São Paulo que tem bovinos ou bubalinos é obrigado a
vacinar os animais contra febre
aftosa e a brucelose. A vacinação ocorre nos meses de maio
e novembro. Os associados do
SIRAN devem ficar atentos à
imunização, à declaração, assim
como ao recadastramento da
sua propriedade, que deverá ser
realizado por meio do sistema.
No mês de maio, do dia
1º a 31, é obrigatória a vacinação de todos, desde os bezerros
até os adultos; já no mês de novembro, apenas os animais com
idade até 24 meses. O produtor deve comprar a vacina em
uma loja veterinária autorizada
e, depois de vacinar o animal,
lançar a informação no GEDAVE por meio do seu cadastro.

A declaração no sistema deve
ser realizada até o dia 7 de junho. O produtor que não fizer
a declaração via sistema, ficará
inadimplente e será multado.
PANDEMIA E SEGURANÇA
Apesar das medidas
de combate ao novo coronaví-

rus (Covid-19) que ainda estão
sendo realizadas, as atividades
relacionadas à imunização contra as doenças que apresentam
alto impacto comercial e em
saúde animal, como a febre aftosa, devem ser mantidas.
Desta forma, é importante que os proprietários de
bovinos e bubalinos busquem
adotar medidas que minimizem o contato social para adquirirem as doses da vacina,
entrando em contato com as
revendas por telefone ou outro
meio de comunicação à distância e agendando, quando possível, a entrega diretamente na
propriedade rural.
As declarações das
vacinações devem ser realizadas preferentemente por meio
eletrônico, por meio do siste-
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SANIDADE ANIMAL

ma GEDAVE. Quando não for
possível, o produtor poderá encaminha-la por e-mail ou, em
último caso, deverá entrar em
contato com as regionais através
dos telefones e endereços eletrônicos disponíveis no site da
CDA (www.defesa.agricultura.
sp.gov.br) para realizar o procedimento por meio presencial,
através de agendamento prévio.
Para a etapa de maio
de 2021 não estão previstas
prorrogações de prazos de vacinação ou declaração, e, assim,
os procedimentos descritos devem ser realizados dentro dos
limites estipulados.

BRASIL
De acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), ao
todo, espera-se imunizar cerca
de 170 milhões de animais por
todo o Brasil, pois a imunização
ocorre em 21 estados brasileiros. Destes, no Amazonas e em
Mato Grosso participam apenas
os municípios que ainda não
suspenderam a vacinação, enquanto no Espírito Santo ocorrerá para bovinos e bubalinos
com até 24 meses de idade.
As vacinas devem ser
adquiridas nas revendas auto-

rizadas 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.
Em caso de dúvidas, a
orientação é procurar o órgão
de defesa sanitária animal de
seu estado.
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CRÉDITO

Governo estimula plantio de milho
para aumentar a oferta do grão
As propostas aprovadas pelo Conselho Monetário Nacional incluem
a oferta de mais crédito e mecanismos de apoio à comercialização

10

Medidas para estimular o plantio de milho da safra
2021/2022 foram aprovadas no
último dia 29/04 pelo Conselho
Monetário Nacional (CMN).
As propostas, que incluem a
oferta de mais crédito e mecanismos de apoio à comercialização para apoiar os agricultores no incremento da produção
do milho e também do sorgo,
foram encaminhadas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).

de produtos básicos e insumos
para ração animal”, salienta o
diretor de Crédito e Informação, da Secretaria de Política
Agrícola do Mapa, Wilson Vaz
de Araújo.

“As medidas são uma
resposta à forte demanda mundial por alimentos e à desvalorização do Real, que seguem
dando impulso às exportações
de grãos do país. Desta forma,
reduziu a disponibilidade local

Também a partir de 1°
de julho, os médios produtores
rurais poderão ter acesso ao
custeio para plantio dos dois
cereais, no limite de R$ 1,75
milhão. Antes o teto era de R$
1,5 milhão.

O CMN decidiu aumentar o limite de financiamento de custeio, a partir de
1º de julho deste ano, de R$ 3
milhões para R$ 4 milhões por
produtor, para a produção de
milho e de sorgo.

Outra medida permite,
excepcionalmente, no âmbito
da fonte de recursos obrigatórios, o financiamento de Financiamento para Garantia de Preços ao Produtor (FGPP) para a
aquisição de milho e de sorgo,
limitado a R$ 65 milhões por
beneficiário, admitindo o preço
de mercado como referência ao
invés do preço mínimo. A instituição financeira é obrigada a
direcionar recursos de 27,5% da
sua movimentação para aplicar
em operações de crédito rural.
A Conab estima que
a produção total de milho do
Brasil na atual temporada deve
ficar em torno de 109 milhões
de toneladas e a de sorgo em
2,6 milhões de toneladas.
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ARTIGO

Seguro Rural: você sabe como usá-lo?
*Olímpia de Paula
Nos últimos dias, a
imprensa tem noticiado problemas climáticos – seca severa
– em diversas regiões do país.
Desse modo, é importante que
os produtores rurais analisem,
com atenção, as modalidades
de seguros rurais existentes no
mercado e protejam sua produção das adversidades.
O Seguro Rural é um
dos relevantes instrumentos
de política agrícola e abrange a agricultura, a pecuária, o
patrimônio do produtor rural,
seus produtos, o crédito para
comercialização desses produtos, além do próprio seguro
de vida do produtor. O grande
objetivo do Seguro Rural é oferecer coberturas que atendam o
produtor e sua produção, assim
como, à geração de garantias a
seus financiadores, investidores
e parceiros de negócios, ou seja,
todos interessados na maior diluição possível dos riscos, pela
combinação dos diversos ramos de seguro.
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São tipos de Seguro Rural:
•
Seguro Agrícola;
•
Seguro Pecuário;
•
Seguro Aquícola;
•
Seguro de Benfeitorias
e Produtos Agropecuários;
•
Seguro de Penhor Rural;
•
Seguro de Florestas;
•
Seguro de vida;
•
Seguro de Cédula de
Produto Rural – CPR.

Nesse sentido, é imprescindível que os interessados busquem informações sobre a modalidade escolhida e,
com a ajuda do seu advogado
de confiança, leiam minuciosamente todas as cláusulas e limitações existentes nas propostas.
Nesse sentido, é importante esclarecer que o contrato de seguro é regido pelo
Código de Defesa do Consumidor e, caso sejam encontradas
cláusulas abusivas na apólice,
é possível declará-las nulas por
meio de ação judicial.
Além disso, vale observar que o acionamento do
seguro deve ser feito no tempo
correto e conforme ficou estabelecido na apólice. O aviso de
sinistro geralmente é feito por
telefone, whatsapp, e-mail ou
notificação extrajudicial, sendo
que, de qualquer forma, o mais
importante é sempre guardar a
prova de que fez o comunicado
no tempo certo.
Nos casos de negativa,
é possível enviar um pedido de
reanálise junto à própria seguradora. Para esse pedido, o ideal é
que seja muito bem fundamentado e com a redação correta,
uma vez que é um documento
importante para os casos que
serão levados ao judiciário.
Cumpre informar, ainda, que é comum que agências

bancárias pratiquem venda
casada envolvendo seguros rurais. A venda casada é uma prática ilícita e o consumidor deve
ter a flexibilidade para escolher
a seguradora que preferir.
Portanto, considera-se
o Seguro Rural uma excelente
opção para os produtores se
resguardarem, mas é essencial que seja feita uma análise
cuidadosa da apólice, além da
observância e da guarda de todos os documentos necessários
para garantir o direito à indenização, evitando, assim, surpresas desagradáveis no futuro.
*Olímpia de Paula é advogada em Araçatuba (OAB/SP
338.722) – olimpia@olimpiadepaulaadvocacia.com.br

CRÉDITO RURAL

Governo Federal prevê R$ 4,23 bi
suplementares ao agro
União adiciona ainda R$ 1 bilhão para subvenção
de linhas destinadas a investimentos do setor
No projeto de lei em
que solicita crédito suplementar para o orçamento de 2021,
o governo federal recompõe
recursos previstos para subvenção ao crédito do Programa
Nacional de Fortalecimento da
Agricultura Familiar (Pronaf),
custeio de grandes produtores e alongamento de dívidas
e ainda adiciona R$ 1 bilhão
para subvenção de linhas destinadas a investimentos do
setor. É o que mostra documento ao qual a reportagem
teve acesso.
Está prevista a recomposição para o Ministério da
Economia de um total de R$
4,230 bilhões destinado a operações de crédito agrícola. Do
montante, R$ 1,350 bilhão tem
como destino a subvenção de
operações do Programa Nacional de Fortalecimento da
Agricultura Familiar (Pronaf);
R$ 550 milhões, subvenção
de operações de custeio agro-

pecuário; R$ 25,440 milhões,
aquisições do governo e formação de estoques reguladores estratégicos; R$ 1,663 bilhão para subvenção de taxas
em linhas de investimento
rural e agroindustrial - R$ 1
bilhão a mais do que o previsto; R$ 97,866 milhões para
alongamento de dívidas; R$
500 milhões para operações
do Programa de Financiamento às Exportações (Proex); e
R$ 43,144 milhões para garantia e sustentação de preços na
comercialização de produtos
agropecuários.
Ficou de fora do PL,
contudo, R$ 84,7 milhões que
iriam para a subvenção ao Prêmio de Seguro Rural e que foram cortados na Lei Orçamentária Anual (LOA).
Por se tratar de recurso referente ao orçamento
de 2021, o montante incluído
no PL de crédito suplementar

poderá ser utilizado tanto em
operações na safra 2020/21
como na próxima, que se inicia em julho, a 2021/22, segundo interlocutor ouvido pela
reportagem.
Com relação aos R$
2,584 bilhões a serem geridos
pelo Ministério da Agricultura, para os quais também havia previsão de corte, houve
contingenciamento de R$ 283
milhões, ou seja, foram garantidos à pasta R$ 2,292 bilhões,
conforme a fonte.
O montante tem
como destino a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), o Instituto
Nacional de Colonização e
Reforma Agrária (Incra), a
Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e outras finalidades dentro do Ministério
da Agricultura.
Fonte: Broadcast Agro
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ARTIGO

Sustentabilidade
no agronegócio
*Ana Carolina Kuroda
Já faz certo tempo que
o agronegócio brasileiro vem
caminhando de forma a se
tornar mais sustentável, incorporando técnicas de produção
menos nocivas ao meio ambiente; isto porque, os produtores estão sendo mais conscientes e recebem maior incentivo,
tais como descontos em financiamentos e créditos rurais, que
é praticamente uma moeda de
troca entre produtores, indústrias, funcionários e governos; e
mais, conseguiram comprovar
que é possível aumentar produção, sem aumentar espaço e
sem tanto desgaste ambiental.
Além disso, os produtores que conseguiram transformar seu negócio de maneira
a ser considerado sustentável,
melhoraram a gestão de suas
propriedades e têm notado,
além de maiores produções e
lucros, um reconhecimento
também maior, inclusive na
hora da exportação, tendo em
vista que alguns países têm feito seletividade sustentável no
momento de adquirir produtos, fortalecendo a imagem do
setor e logicamente do produtor que atende a essa ideia.
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Assim, o agronegócio
consegue contribuir de forma
significativa para a sustentabilidade. Com a adoção das
práticas sustentáveis, é capaz

de suprir as necessidades desta
e das próximas gerações, principalmente, tendo em vista o
aumento dos investimentos em
estudos e pesquisas no setor,
que acabam por desenvolver
tecnologias sustentáveis com
foco no aumento da produtividade e do lucro, minimizando
os impactos socioambientais.
Dada a relevância econômica do agronegócio para
o Brasil e para o mundo, é de
suma importância que o setor
se mantenha com boa imagem
e relações amistosas perante as
exigências globais, lembrando
que, apesar de pouca divulgação sobre esse tema, o Brasil
é o país que tem a legislação
ambiental mais rigorosa do
mundo e o que mais preserva,
proporcionalmente, sendo uma
questão de identificar os infratores e não generalizar, como
constantemente faz a mídia.
Existem diversas atitudes que podem ser implementadas na busca pela sustentabilidade no agronegócio:
modernização das práticas
agropecuárias, redução de adubos químicos, técnicas que evitam a poluição (ar, solo e água),
sistemas de captação de água
das chuvas, uso racional de inseticidas e herbicidas, fontes de
energia limpa, não desmatar
além do limite permitido, téc-

nicas de reciclagem, descarte
correto de embalagens, rotação
de culturas, usar recursos naturais de forma consciente, fortalecer a preservação ambiental,
recuperação de áreas degradadas, controle de queimadas e
integração lavoura, pecuária e
floresta (ILPF) por exemplo.
Importante
ressaltar
que, o produtor que tiver interesse em adotar a produção
sustentável, não terá grandes
obstáculos com os procedimentos, devendo apenas fazer um
planejamento financeiro, para
que não sejam gastos recursos
de maneira desnecessária.
*Ana Carolina Valim Santos
Kuroda é advogada (OAB/
SP 376.524 / (18) 981500660
/
anacarolinavalimsantos@
yahoo.com.br / www.olimpiadepaulaadvocacia.com.br)
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