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SERÁ EM SETEMBRO

SIRAN fecha parceria com a empresa Tem Mais,
que passa a ser a nova organizadora do maior
evento agropecuário e de entretenimento do Noroeste
Paulista, e um dos maiores do país – Págs. 8 e 9

Das chuvas aos
fertilizantes e
defensivos, atrasos
na entrega preocupam
produtores rurais
Págs. 4, 5 e 6

Artigos: ICMS na
circulação de gado sem
mudança de titularidade;
e A importância do
protocolo familiar na
holding rural – Págs 6 e 10

Mapa lança o programa
Águas do Agro, que vai
promover a conservação
de água e solo nas
propriedades rurais
Págs. 10, 11 e 12

AQUI VOCÊ ENCONTRA
TUDO PARA CONSTRUÇÃO
E MANUTENÇÃO DE
CERCAS, PORTEIRAS E
CURRAIS.
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A LOJA MAIS COMPLETA DA REGIÃO

EDITORIAL

A nossa Expô de cara nova
Esta edição da revista do SIRAN traz uma notícia que chega em boa hora. Passados dois
anos do início de um plano para renovar a maior feira agropecuária e de entretenimento do Noroeste Paulista e, porque não dizer, uma das maiores do Brasil – ela estava suspensa por causa da pandemia de Covid-19 –, finalmente anunciamos um novo parceiro para a organização do evento. E também o período no qual a próxima edição será realizada: setembro de 2022.
Acabamos de assinar um contrato de cinco anos com o grupo Tem Mais, holding com
mais de 20 anos de mercado, que tem entre as suas empresas a TV Tem (emissora filiada à Rede
Globo de Televisão), e a Viva Mais, esta com know how na organização de grandes eventos,
como a Festa Junina de Votorantim e o Araçoiaba Fest. O parceiro passa a ser responsável tanto pela parte comercial da exposição – o que inclui a área rural –, quanto pelo entretenimento.
Desde o primeiro momento, os executivos do Tem Mais garantiram que a grade de shows está entre as melhores do país, e incluem atrações de vários estilos, como sertanejo, pagode e música eletrônica. No que diz respeito à área rural, contam com o compartilhamento de dados, network e conhecimento sólido do sindicato para apresentar
no evento estabelecimentos, marcas e situações que demonstram a força do agronegócio.
Com o novo parceiro conseguimos concretizar um dos nossos maiores desejos, que era
separar a entrada geral do recinto da entrada específica para os shows. Isso significa que o visitante pagará um preço baixo para entrar no recinto e visitar a área comercial e de alimentação, assim como parque de diversões, e outro preço à parte se quiser ir ao show do dia. No contrato com a empresa anterior, finalizado em 2019, éramos impedidos de tomar essa medida.
E assim, com a bênção de Deus, faremos com que a Expô Araçatuba volte a ser referência
em todo o país, e contribua, como sempre fez ao longo de seis décadas, com o desenvolvimento de
Araçatuba e região.

Fábio Brancato – Presidente do SIRAN
EXPEDIENTE
SINDICATO RURAL
DA ALTA NOROESTE

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

Das chuvas aos fertilizantes,
atrasos preocupam
Especialista diz que situação é crítica e recomenda
o produtor antecipe as suas necessidades

A contagem regressiva
para a safra 2021/22 de soja do
Brasil se acelerou com a chegada de setembro e deve dar início a maior colheita da história
da sojicultura global.
Consultorias
privadas estimam uma produção de
mais de 140 milhões de toneladas em uma área cultivada de
mais de 40 milhões de hectares.
Assim, a chegada das chuvas
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é muito aguardada pelos produtores brasileiros, para que
possam aproveitar as melhores
janelas de plantio e mitigar os
impactos dos outros desafios
que os sojicultores certamente
terão de enfrentar.
A nova temporada começa com preços bem mais
elevados do que a média do
mesmo período do ano passado, do início da safra 2020/21.

Os custos de produção, todavia, também subiram fortemente em todos os estados
produtores. O fertilizante foi
o coadjuvante da puxada nos
custos e continuam encontrando espaço para subir ainda
mais. Do mesmo modo, algumas regiões já temem a falta
do glifosato. Os desafios vão
se mostrando e, agora, as perspectivas são as mais diversas
antes do início efetivo da safra.

MERCADO
ANÁLISE DO
ESPECIALISTA
Segundo o diretor da
Agrofértil, revenda de defensivos e insumos com unidades
em Adamantina, Araçatuba,
Guaraçaí, Santo Anastácio e
Tupã, Alexandre Altrão, é fato
que estão faltando produtos e
isso deve se estender ao primeiro semestre de 2022.
“Pandemia, alta do
frete marítimo que impacta
importações, e agora uma crise energética na China. Tudo
isso junto impactou de forma
intensa os acordos que estavam
firmados para este quarto trimestre”, diz Altrão.
O especialista diz que o
problema é tão sério que, além
de produtos da cadeia de potássio, glifosatos e herbicidas – que
chegaram a triplicar de preço
–, uma “segunda onda” tende
a impactar também os mercados de inseticidas e fungicidas.
“Além de não haver estoque de
produtos no Brasil nem na China, a situação também está piorando nos Estados Unidos e na
Europa. Ou seja, é um problema
global. A minha recomendação
é que o produtor rural antecipe

as suas necessidades e acredite
no seu parceiro fornecedor, pois
o momento é crítico. Ele deve
programar a entrega e receber o
produto dentro da propriedade.
Além disso, ele deve antecipar
as compras, pois o risco é real
de ocorrer desabastecimento”,
recomenda Altrão.
CAOS LOGÍSTICO E
PREVISÃO DO TEMPO
A pandemia da Covid-19 agravou os problemas
logísticos que já vinham sendo
sentidos e o atual momento marcado por uma severa falta
de contêineres e pelo atraso e
congestionamento de rotas e trata-se de um cenário sem
precedentes. “As viagens estão
cada vez mais demoradas em
navios porque os transportadores marítimos estão sofrendo
cada vez mais com gargalos no
setor portuário, baixa produtividade - sempre atrelado à Covid-19 - quarentenas, terminais
fechando, e isso causa uma pressão enorme na oferta de navios,
de contêineres”, explica Larry
Carvalho, advogado com ênfase
em transporte marítimo.
O especialista explica
que os graneis sentem menos,

uma vez que apesar dos elevadíssimos valores dos fretes - que
têm batido recorde atrás de recorde - ainda há alguns navios
disponíveis. De outro lado, a
falta dos contêineres chega a defensivos agrícolas, o que agrava
muito a preocupação do agronegócio brasileiro. E com essa
lacuna, as taxas de contêineres
chegaram a registrar um aumento de até 1000% se comparadas ao ano passado.
Em qualquer região
produtora de grãos do Brasil os
produtores estão à espera das
chamadas “chuvas plantadeiras” para, assim que possível e
permitido, dar início aos seus
trabalhos campo. O meteorologista Francisco de Assis Diniz,
do Inmet (Instituto Nacional
de Meteorologia), afirmou que
as chuvas começam a chegar
ao Brasil da soja, porém, ainda de forma bastante irregular.
“Serão chuvas passageiras, que
ainda não vieram para ficar”,
diz. Além disso, ele alerta ainda
sobre os próximos dias de calor
intenso no Brasil Central, sendo
registrado nos estados de São
Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Tocantins.
* Com informações do Notícias Agrícolas
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ARTIGO

ICMS na circulação de gado
sem mudança de titularidade:
impactos práticos da decisão do STF
*Olímpia de Paula
Recentemente, o STF,
confirmou a jurisprudência já
consolidada nos Tribunais Superiores, segundo a qual não
incide ICMS sobre o simples
deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do
mesmo titular, mesmo que localizados em estados distintos.
Por unanimidade, o plenário
decidiu que a operação somente pode ser tributada quando
ocorre circulação jurídica de
mercadorias, ou seja, quando
envolve uma relação comercial (ato de mercancia) e não
um mero deslocamento físico.
A esse respeito, faremos uma
breve análise sobre quais os efetivos impactos dessa decisão na
circulação de gado em pé entre
fazendas do mesmo produtor
rural, abordando, a título de
exemplo, as disposições do Decreto 15.588/2021, do estado do
Mato Grosso do Sul, a fim de
levantar a problemática do chamado “ICMS Diferido”.
Vale esclarecer, nesse
sentido, que o sistema de produção da atividade pecuária possui
particularidades pouco conhecidas para a maioria dos operadores do direito, o que, muitas
vezes, resulta em decisões equivocadas por parte dos magistrados. Daí porque é importante
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que o advogado conheça a atividade rural do seu cliente e exponha os fatos da maneira mais
clara possível. O que tem ocorrido em alguns estados, como
Mato Grosso do Sul, é a dificuldade de transferência interestadual de gado, mesmo
após concessão da liminar ou
sentença judicial favorável ao
pecuarista, por conta de Decretos ou Leis Estaduais que estabelecem cobranças retroativas
ou perdas de benefícios anteriormente concedidos, como
o diferimento do ICMS nas
operações internas.
Basicamente, o Decreto diz que nas operações internas de circulação de gado, se
o adquirente for beneficiário
de decisão judicial que o desobrigue de recolher o ICMS
no transporte interestadual,
todo produtor rural que lhe
fornecer gado deverá recolher
ICMS sobre o valor da venda, o que não acontece com
os demais produtores que não
acionaram o Judiciário.
Então, para evitar prejuízo na arrecadação, após a
jurisprudência ter pacificado a
não incidência do ICMS quando não há circulação jurídica,
o Estado passou a justificar que

a cobrança embasada no Decreto 15.588/2021 relaciona-se
às operações internas anteriores realizadas entre pecuaristas distintos, o que em alguns
casos não faz sentido algum.
Isso porque, atualmente, o Estado não tem condições eficazes de apurar o ICMS diferido
na cadeia pecuária, tendo em
vista que acaba por tributar
movimentações de gado que
não são passíveis de qualquer
cobrança, uma vez que inexiste
fato gerador, como no caso do
gado criado pela fazenda e das
compras advindas de outro estado. Em ambas as situações,
inexistem operações internas
e sucessivas e não há justificativa para tal cobrança do
“ICMS Diferido”.
Portanto, com a retirada da técnica do diferimento
da forma que vem sendo feita,
tributando operações internas,
que deveriam ser beneficiadas pela isenção, é bem provável que os problemas fiscais se
agravem e seja o início de mais
uma grande batalha entre o
Contribuinte e o Fisco.
*Olímpia de Paula é advogada em Araçatuba (OAB/SP
338.722) – olimpia@olimpiadepaulaadvocacia.com.br
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EVENTO

Expô Araçatuba 2022 será em setembro
SIRAN fecha parceria com a empresa Tem Mais, que passa
a ser a nova organizadora do maior evento agropecuário e de
entretenimento do Noroeste Paulista, e um dos maiores do país
O SIRAN (Sindicato
Rural da Alta Noroeste) tem
um novo parceiro para organizar o maior evento agropecuário e de entretenimento do
Noroeste Paulista, e um dos
maiores do país, a Exposição
Agropecuária de Araçatuba
(Expô). O contrato entre a entidade e a empresa Tem Mais foi
assinado hoje (30), no recinto
Clibas de Almeida Prado.
O contrato tem duração de cinco anos. Até 2026, a

8

empresa fica responsável tanto pela parte comercial da feira, o que inclui os eventos rurais, quanto pelos shows que
voltam a ser realizados nomes
de setembro do ano que vem.
Em 2020 e 2021, não houve
Expô por causa da pandemia
da Covid-19.
Uma das principais alterações para o ano que vem,
de acordo com o presidente
do sindicato, Fábio Brancato,
é que a entrada do público

para a parte comercial e rural será separada do entretenimento. “Essa sempre foi a
vontade da atual diretoria do
SIRAN e também um pedido do público, mas tínhamos
um contrato com o parceiro
anterior, que não nos permitia fazer a alteração. Ainda
não definimos os preços, mas
provavelmente será um valor
baixo para entrar no recinto
e outro complementar para
quem quiser ir aos shows”, esclareceu Brancato.

EVENTO

TEM MAIS
A Expô Araçatuba passa a ser um dos maiores eventos
organizados pela Viva Mais, empresa de entretenimento da Tem
Mais, grupo do qual faz parte
a TV Tem. Segundo o CEO da
Viva Mais, Guilherme Moron,
a empresa tem mais de 20 anos
de atividade e organiza, entre
outros eventos, a Festa Junina
de Votorantim e o Araçoiaba
Fest. O executivo não adiantou a
programação de shows de 2022,

mas garantiu que estão entre os
mais destacados do Brasil, incluindo sertanejo, pagode e música eletrônica.
O CEO da Tem Mais,
Vinícius Garrido, ressaltou
que o planejamento da empresa vislumbra que a Expô seja
uma referência de evento agropecuário e de entretenimento bem-sucedido para todo o
país. “Pensamos nesta parceria
com o SIRAN para durar 20,
30 anos. Queremos fazer da ex-

posição de Araçatuba um case,
que vincule e promova sinergia
entre as duas áreas, gerando negócios desenvolvimento para a
região”, comentou.
“Estamos todos no SIRAN muito felizes com essa
parceria, que une um grupo
empresarial reconhecido e consolidado, com um dos sindicatos rurais mais tradicionais do
Brasil, e que no ano que vem
vai completar 80 anos de existência”, concluiu Brancato.
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ARTIGO

A importância do protocolo
familiar na holding rural
* Stéphanie de Paiva Parrilha e Felipe Toqueton Trentin
A família é a base da
holding rural. Antes de considerar toda estrutura empresarial e societária de uma fazenda, é necessário entender
a família que está por trás dos
negócios. Cada membro dessa família possui um perfil e
uma forma de pensar, fator
que pode interferir na condução dos aspectos societários da holding e gerar litígios
indesejados.
A holding é uma excelente ferramenta de gestão
e planejamento tributário e
sucessório. Todavia, isso não
exclui a necessidade de um
documento que formalize as
relações familiares e o papel
de cada um dentro da holding,
com a definição de suas funções e poderes.
A criação de um protocolo familiar visa facilitar a
resolução de eventuais conflitos que possam surgir entre
os sócios durante a administração da holding, fazendo-os
cumprir o disposto no contrato social, bem como possui a
finalidade de definir os direitos e deveres de cada um dentro da sociedade.
Vale destacar que o
que importa na holding rural é o respeito ao seu caráter
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social, ou seja, a empresa rural se sobrepõe aos interesses
personalíssimos dos membros
da família. Eis um exemplo:
irmãos passam a ser sócios
com atribuições diferentes
dentro da holding, situação
que pode ensejar o surgimento
de conflitos.
Com a devida precaução e até previsão de possíveis
conflitos familiares, é possível
desenvolver um protocolo que
vai minimizá-los, estabelecendo formas de resolução amigáveis quando o problema surgir.
Assim, além de estabelecer quóruns de votação,
definir funções e percentuais de retirada, é importante
pensar na holding como uma
empresa familiar que segue a
regra da proteção patrimonial

e continuidade da atividade
por gerações. Assim, após a
devida análise da forma de
constituição societária da holding, será feito um estudo sobre o acordo de sócios que será
criado no caso, seja um acordo
de acionistas ou um acordo
de quotistas, além de outros
pactos societários que podem
ser adotados na holding, tais
como o regimento interno, código de governança corporativa, dentre outros.
Por essa razão é essencial entender as necessidades de cada família para
elaborar protocolos que melhor atendam aos seus interesses, constituindo uma empresa sólida, capaz de prever
o maior número de situações
inesperadas e minimizar conflitos familiares.

Stéphanie de Paiva Parrilha
é advogada em Araçatuba
(OAB/SP 424.834)
stephaniepparrilha
@hotmail.com

Felipe Toqueton Trentin
é advogado em Araçatuba
(OAB/SP 424.422)
felipetoqueton@hotmail.com

ARTIGO
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INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE

Águas do Agro irá promover
a conservação de água e solo
nas propriedades rurais
Governo de SP prevê ainda habilitação da produção artesanal de queijos,
além de outras ações e programas para incentivo ao setor
Garantir o bom uso de
recursos naturais na agricultura é um desafio, mas também
se configura como uma oportunidade para o Brasil, que,
nos últimos anos, registrou
avanços para uma agricultura, cada vez mais, sustentável.
Mas para ir além, e conciliar
o aumento de produtividade
com a preservação desses recursos, em especial, do solo
e da água, o Mapa (Ministério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento) lançou o
Programa Nacional de Manejo
Sustentável do Solo e da Água
em Microbacias Hidrográficas,
Águas do Agro. O lançamento
ocorreu em Bonito (MS), durante as comemorações dos
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1000 dias do Governo Federal,
em 1º de outubro.
O Programa Águas do
Agro vai promover o desenvolvimento sustentável no meio
rural por meio da adoção de
tecnologias e práticas de conservação de solo e água, com
o manejo eficiente dos recursos naturais. Afinal, o produtor
rural também produz água ao
explorar o solo de forma equilibrada e sustentável. Assim, é
fundamental manter a umidade
do solo, fazendo com que a água
infiltre e não escoe levando os
nutrientes e sementes embora.
Desta forma, ela estará disponível para ser utilizada quando a
lavoura for plantada e também

pelos animais em pastagens,
principalmente, em momentos
de estiagem.
Por isso, o Águas do
Agro traz como premissas um
modelo de exploração sustentável, com respeito aos limites do
solo, a redução ou eliminação de
seu revolvimento, a manutenção
da sua cobertura, o aumento do
aporte de matéria orgânica, a diversificação dos sistemas agrícolas. E como exemplo para se atingir esses objetivos estão algumas
tecnologias e estratégias conservacionistas a serem implementadas: plantio direto; plantas de cobertura; adubação verde; manejo
de pastagem; plantio em nível; e
terraceamento.

INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE

MICROBACIAS
HIDROGRÁFICAS
Essas ações serão trabalhadas junto a propriedades
rurais selecionadas conforme
critérios de criticidade em relação à disponibilidade hídrica, que recebem menos assistência técnica áreas com maior
presença de solos descobertos
e erosão acentuada, e municípios que recebem menos assistência técnica e com maior
proporção de propriedades
com uso de irrigação.
As localidades são definidas em microbacias, que

são territórios que levam em
consideração fatores geográficos naturais, econômicos e
sociais em condições mais homogêneas. A partir da identificação das microbacias em
potencial serão implementadas as Unidades de Referência
Tecnológica (URT) com a definição das tecnologias conservacionistas em solo e água,
conforme cada área.
PILARES DO
PROGRAMA
Além das URT, os pilares do Águas do Agro consistem em assistência técnica

e gerencial e capacitação. A
ideia é que o modelo de prestação de serviço de assistência
técnica e capacitação seja ofertado a grupos de 20 a 30 produtores rurais por microbacia
por um período de dois anos.
A assistência técnica
e gerencial é fundamentada
em cinco passos, que perpassam: diagnóstico produtivo
da microbacia; planejamento
estratégico; adequação tecnológica; capacitação dos técnicos de assistência técnica
na temática de conservação
do solo e água; e avaliação
dos resultados.
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INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE
Após esse período de
efetiva implementação das
ações, o programa Águas do
Agro contemplará um projeto
específico de monitoramento
e avaliação das interferências
realizadas nas microbacias,
com o objetivo de proceder o
acompanhamento, o controle,
além de garantir o seu melhor
desempenho.
A expectativa é que
os resultados sejam observados não apenas no campo
ambiental, como também
no social e econômico com
a adequação das propriedades rurais para o aumento
a taxa de infiltração da água
no solo e a melhoria da capacidade produtiva dos solos
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e da capacidade de suporte
das pastagens.
Outros benefícios estimados são o aumento da vida
útil dos reservatórios e barragens; aumento da fixação
de carbono no solo; redução
do assoreamento dos cursos
d’água e represas; aumento
nas disponibilidades hídricas
nas bacias e melhoria da qualidade da água nas bacias hidrográficas; diminuição dos
efeitos das secas e dos impactos das inundações; dedução
dos custos de manutenção de
estradas vicinais.
O programa Águas do
Agro, no entanto, não se esgota em suas ações isoladamente.

Mas, trata-se de um elo estratégico da Política Agrícola do
Governo Federal, em total sinergia com outros programas
e projetos já em execução, a
exemplo do ABC+, Rural Sustentável, Paisagens Rurais, de
Produção Integrada, ProIrriga
e do Agronordeste. Juntos, no
curto e médio prazo, eles garantirão que o Brasil continue
produzindo em maior quantidade, melhor qualidade e com
maior sustentabilidade.
O programa Águas do
Agro tem abrangência nacional e
sua execução é dividida em três
fases de atuação: de curto prazo, primeiros dois anos; a médio
prazo, quatro anos seguinte; e
longo prazo, por 10 anos.

AQUI, VOCÊ TIRA
SEUS SONHOS
DO PAPEL

(18) 2102-5400
MARGINAL ACESSO SP 463 A SP 300, NÚMERO 61
TRACAN.ARACATUBA@TRACAN.COM.BR
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