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EDITORIAL

HÁ MAIS DE 20 ANOS DE AMIZADE, 
CONFIANÇA E HISTÓRIAS COM O 

PRODUTOR RURAL.

  Mesmo com todas as situações conjunturais da economia 
brasileira causadas pelo novo coronavírus o agronegócio avança. O 
setor foi o único a registrar alta no PIB (Produto Interno Bruto) bra-
sileiro no 1º trimestre deste ano, na comparação com os três últimos 
meses de 2019, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geogra� a e 
Estatística). O crescimento foi leve, de 0,6%, mas de extrema impor-
tância, impulsionado principalmente pela safra da soja que tem, in-

clusive, perspectiva de recorde para este ano. Os demais grandes setores da economia (indústria e 
serviços) sucumbiram aos primeiros efeitos da pandemia da Covid-19, que os obrigou a reduzir o 
ritmo ou mesmo fechar as portas diante das medidas de isolamento implementadas em março.

 Por ser essencial à alimentação, assim como para a produção de insumos básicos a diversas 
outras áreas, o agronegócio não para. Com um crescimento esperado de até 3% neste ano, contra 
uma retração da economia que pode chegar a 7%, de acordo com algumas previsões, a agricultura e 
a pecuária mantêm-se � rmes e fortes no mercado internacional, mesmo durante a pandemia. Posi-
cionado como signi� cativo fornecedor de alimentos, o Brasil conquistou novos mercados em meio 
ao abalo global. Segundo o Ministério da Agricultura, 21 novos mercados foram abertos a produtos 
agropecuários brasileiros desde o início da pandemia.

 Ao mesmo tempo, apesar das restrições de mobilidade, os produtores conseguiram manter o 
abastecimento interno no momento em que os brasileiros priorizaram a compra de alimentos. Que 
a sociedade saiba que pode e deve sempre contar com o agronegócio, não só agora neste momento 
delicado que o mundo está enfrentando, mas em todas as situações.

 A agro sempre será a base para o abastecimento de todos os povos. No nível individual, a dica 
é, que cada um apoie e incentive o produtor rural, compre na feira e no mercado de sua cidade, dando 
preferência aos produtos nacionais, e assim faça a roda da economia girar.

O agro avança
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SANIDADE ANIMAL

Prorrogados em SP os prazos
relativos à aftosa e brucelose

Medida foi tomada pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento
considerando que muitos produtores têm relatado dificuldades para

aquisição dos insumos necessários à vacinação dos animais

 Às vésperas da data � -
nal para a vacinação de bovinos 
e bubalinos de todas as idades 
contra a febre a� osa, que ven-
ceria no dia 31 de maio, a Se-
cretaria de Agricultura e Abas-
tecimento (SAA) do Estado de 
São Paulo prorrogou o prazo 
para a imunização e também 
para a entrega da declaração de 
vacinação de bovinos e buba-
linos contra a doença, assim 
como contra a brucelose.

 De acordo com a Reso-
lução SAA-25, de 29/05/2020, 
publicada neste sábado (30/05), 
� cam excepcionalmente pror-
rogados para 30/06, os prazos 
para vacinação de bovinos e 

bubalinos contra a febre a� osa 
e para vacinação das fêmeas 
bovinas e bubalinas contra a 
brucelose. Também foi alterada 
a data � nal para a entrega da 
declaração da vacinação contra 
a a� osa, e para a comprovação 
da vacinação contra brucelose, 
etapa 1° semestre 2020. Agora 
o prazo é 31/07, a mesma data 
para a entrega do certi� cado de 
vacinação contra a brucelose 
e a a� osa junto aos estabeleci-
mentos de bene� ciamento de 
leite ou produtos lácteos e en-
trepostos de leite, assim como 
entre outros congêneres.

 No texto, a secretaria 
justi� ca a decisão a� rmando 

que muitos produtores têm re-
latado di� culdades para aquisi-
ção dos insumos necessários à 
vacinação dos animais. A situ-
ação estaria ocorrendo por di-
� culdades logísticas impostas 
pela quarentena no Estado, no 
contexto da pandemia da Co-
vid-19 (novo coronavírus).

 Segundo a SAA, a re-
solução está de acordo com o 
O� cio Circular 21/2020/DSA/
SDA/MAPA (Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento), que trata das reco-
mendações sobre as etapas de 
vacinação contra a febre a� osa 
previstas para o primeiro se-
mestre de 2020, quando a� rma 
que “em virtude do Covid-19 
que, quando não houver alter-
nativa ao alcance, a comuni-
cação presencial da vacinação 
contra febre a� osa poderá ser 
postergada para um prazo a ser 
pactuado entre todas as partes 
envolvidas com o Programa 
Nacional de Erradicação e Pre-
venção da Febre A� osa (PNE-
FA) na unidade da federação.

 Leia o decreto comple-
to no site do SIRAN (Sindicato 
Rural da Alta Noroeste) www.
siran.com.br ou no Diário O� -
cial do Governo do Estado, em 
www.imprensao� cial.com.br. 
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NOVA DATA

 O governo do Mato 
Grosso do Sul (MS) prorrogou 
para o dia 30 de setembro o 
prazo para recadastramento no 
Proacap (Programa de Atuali-
zação do Cadastro da Agrope-
cuária e do Estoque de Animais 
Bovinos e Bubalinos). O novo 
prazo está no Decreto 15.445, 
de 27 de maio de 2020, e atende 
solicitação de pecuaristas que 
encontraram di� culdade para 
realizar o cadastramento neste 
período de restrição durante a 
pandemia da Covid-19.

 O prazo anterior era 
31 de maio, para pessoas físicas 
ou jurídicas e estabelecimentos 
que possuíram estoque de ani-
mais bovinos e bubalinos no 
Estado, no exercício de 2019. 
O objetivo do governo sul-ma-
to-grossense com o Proacap é 
melhorar a qualidade dos da-
dos e simpli� car, por meio da 
integração com outros órgãos, 
a celeridade nos procedimen-
tos para análise dos pedidos de 
alterações de dados cadastrais. 
Estão incluídos na atualização 
todos os produtores rurais, in-
dependentemente da atividade.

 O documento também 
traz informações sobre a De-
claração de Estoques Efetivos 
de Animais Bovinos e Buba-
linos, na qual os produtores 

rurais devem declarar ou ter 
declarado os estoques dos ani-
mais existentes em cada esta-
belecimento durante a etapa de 
vacinação contra a febre a� osa. 
O contribuinte que não reali-
zar a atualização cadastral no 
prazo previsto, � ca sujeito a pe-
nalidades. Além disso, durante 
o período de vigência do Pro-
acap, o produtor que realizar a 
atualização cadastral e prestar 
a declaração com divergência 
entre o estoque declarado e o 
constante no sistema e-Sania-
gro, � cará sujeito a multa.

 As informações obti-
das com o Proacap serão inte-
gradas e compartilhadas pela 
Iagro (Agência Estadual de Vi-
gilância Sanitária Animal e Ve-
getal) com os demais órgãos do 
Governo. O diretor-presidente 

da Iagro, Daniel Ingold lem-
brou que “esse mapeamento 
fundiário, é fundamental para 
monitoramento e tomada das 
decisões pertinentes ao setor”. 

 O cadastro pode ser 
feito on-line no portal e-CAP 
(Cadastro Eletrônico da Agro-
pecuária), no site www.icms-
transparente.com.br. Após o 
� m do prazo. a Iagro vai noti� -
car os produtores sobre o resul-
tado das informações.

 O produtor associa-
do ao SIRAN (Sindicato Rural 
da Alta Noroeste) impactado 
pelo decreto pode obter mais 
informações sobre o Proacap 
entrando em contato com o 
setor Expediente da sindicado 
pessoalmente ou pelo telefone 
(18) 3607-7826.

MS prorroga prazo para atualização
do cadastro agropecuário

Governo atende solicitação de produtores que tiveram dificuldade para realizar o 
cadastramento no Proacap no período de restrição durante a pandemia da Covid-19
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CAPACITAÇÃOCAPACITAÇÃO

Agricultores e trabalhadores rurais 
aprendem poda de árvores frutíferas

Ação foi realizada pela 1ª vez em Araçatuba na parceria entre o SIRAN e o SENAR-SP

 Dez agricultores e tra-
balhadores rurais da região 
Noroeste Paulista participaram 
nesta semana da ação Fruticul-
tura Básica – Podas, realizada 
pela primeira vez em Araçatu-
ba (SP), por meio da parceria 
entre o SIRAN (Sindicato Ru-
ral da Alta Noroeste) e o SE-
NAR-SP (Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural). A ação 
gratuita para os participantes 
ocorreu no sítio Sakuma, no 
bairro rural Água Limpa e teve 
a duração de 16 horas, dividi-
das em dois dias.

 Diversos tópicos foram 
abordados, desde os cuidados 
com a segurança no trabalho 
rural e os princípios � sioló-
gicos das árvores, aos tipos, 
intensidade, épocas e instru-
mentos usados na poda. De 
acordo com o instrutor Júlio 
Cezar Marques Soares, o obje-
tivo é fazer com que produtores 

e trabalhadores aperfeiçoem as 
técnicas de poda na fruticultu-
ra. “A poda impacta a produção 
e a produtividade das árvores. 
Com ela a gente modi� ca o vi-
gor da planta, fazendo com que 
ela produza mais e melhores 
frutos; mantemos a planta com 
um porte conveniente ao seu 
trato e manuseio; alteramos a 
tendência da planta em produ-
zir mais ramos vegetativos que 
frutíferos ou vice-versa; con-
duzimos a planta a uma forma 
desejada; suprimimos ramos 
supér� uos, inconvenientes, 
doentes e mortos; regulamos a 
alternância das safras, de modo 
a obter anualmente colheitas 
com regularidade”, diz Soares.

 Na propriedade de 
pouco mais de 20 hectares (ha) 
onde a ação foi realizada, o 
produtor rural Kenji Sakuma 
(76 anos) conta que 5 ha são 
ocupados pela plantação de 

bananas das variedades prata e 
nanica. Ele participa das ações 
do SIRAN e do SENAR-SP des-
de 1988 e já perdeu as contas 
de quantos cursos e progra-
mas frequentou. “As ações são 
muito boas. Aproveitei muito 
para melhorar a minha pro-
dução de banana, que eu co-
mecei em 1996. É verdade que 
a gente aprende bastante, mas 
isso depende do empenho e 
da dedicação do participante”,             
ensina Sakuma.

 Segundo o projeto 
LUPA (Levantamento Censi-
tário de Unidades Agropecuá-
rias), do IEA (Instituto de Eco-
nomia Agrícola), da Secretaria 
de Agricultura e Abastecimen-
to do Estado de São Paulo, das 
culturas produzidas em Araça-
tuba, a banana é a fruta mais 
cultivada, ocupando 2,29% do 
total produzido, seguida da 
laranja (a segunda fruta mais 
produzida), com 1,48%. No sí-
tio Sakuma, além das bananei-
ras, a poda foi realizada tam-
bém em parreiras, mangueiras 
e goiabeiras.

 Nos dois dias do even-
to, foram respeitadas todas as 
recomendações das autorida-
des de saúde, como a utilização 
de máscaras, disponibilização 
de álcool em gel e distancia-
mento entre os participantes.
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Produção e manejo de mudas nativas 
para reflorestamento é tema de curso

Gratuita, ação de preservação é parceria entre SIRAN, SENAR-SP e prefeituras

 Produtores e traba-
lhadores rurais de Birigui (SP) 
aprenderam a produzir mudas 
de árvores nativas da região 
para re� orestar áreas de preser-
vação ambiental. A sala de aula 
foi o viveiro municipal, onde 
eles participaram do segundo 
módulo do curso Viveirista 
– Manejo de mudas nativas, 
promovido pelo SIRAN, em 
parceria com o SENAR-SP e a 
prefeitura de Birigui.

 A duração foi de 16 ho-
ras, divididas em dois dias. Por 
causa da pandemia, seguindo 
orientações das autoridades 
de saúde, a ação contou com o 
número máximo de 10 partici-
pantes, devidamente paramen-
tados, com máscaras, e com a 
disponibilização de álcool em 
gel. Antes da fase de isolamen-
to e de distanciamento social, a 
quantidade era de até 16 pesso-
as. O primeiro módulo foi Pro-
dução de Mudas Nativas.

 O instrutor André 
Moraes Gonçalves, que é enge-
nheiro agrônomo, explica que 
o objetivo é ensinar os parti-
cipantes a produzir mudas de 
espécies nativas do bioma local 
para o � orestamento de áreas 
de preservação, com o uso de 
sementes. “Como o Noroeste 
Paulista é uma área de transição 
de Mata Atlântica e Cerrado, 

estamos falando aqui de espé-
cies como bacupari, pau-formi-
ga, casco de vaca, baba de boi, 
monguba, ipês, guapuruvu e 
oiti, entre outras”, comenta ele.

 A produtora rural Ro-
simeire Roberto da Silva, de 
Araçatuba (SP), conta que deci-
diu fazer o curso para adquirir 
conhecimento técnico sobre a 
construção do viveiro, e passar 
a produzir mudas no sítio da 
família. “Quero ter um viveiro 
e depois arborizar a proprieda-
de com árvores nativas e tam-
bém frutíferas, para atrair mais 
aves. A natureza é maravilhosa 
e precisa ser preservada”, con-
clui Rosimeire.

DAS FONTES À FOZ

 O coordenador das 
ações do SENAR-SP junto ao 
SIRAN, o zootecnista Carlos 

Belluzzo, reforça a importância 
que o sindicato dá à preserva-
ção lembrando o projeto Das 
Fontes à Foz, no qual a entida-
de promove a recuperação das 
APPs (Áreas de Preservação 
Permanente) exigida por lei 
para propriedades de até 120 
hectares, e que pode ser feita 
gratuitamente para associados 
do sindicato. “É uma prova de 
que, para o SIRAN, a recupe-
ração e a preservação do meio 
ambiente são essenciais”, garan-
te Belluzzo.

 De acordo com o pro-
� ssional, os dois módulos do 
curso abordam todas as situa-
ções que envolvem a atividade. 
“Com cursos como este, soma-
dos a outras ações, esperamos 
fazer da nossa região um exem-
plo de recuperação de áreas 
degradadas e de preservação 
ambiental”, � naliza Carlos.
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ECONOMIA

Live reúne especialistas para debater
o agronegócio e a pandemia
Impactos e perspectivas do agromercado durante e depois da
quarentena foram discutidas no dia 21 de maio, pela internet

 Como o produtor ru-
ral deve se posicionar frente 
às mudanças de mercado, em 
tempos de pandemia, foi o foco 
de uma live que quatro enti-
dades da região de Araçatuba 
(SP) promover no dia 21 de 
maio, a partir das 17h. O even-
to visou auxiliar agricultores, 
pecuaristas e pro� ssionais que 
trabalham no campo, e foi or-
ganizado pelo Sebrae (Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas), SIRAN, 
CDRS (Coordenadoria de De-
senvolvimento Rural Sustentá-
vel) e Prefeitura de Araçatuba.

 Participaram do en-
contro virtual a consultora 
em marketing do Sebrae-SP, 
Vanessa Helena; o presidente 
do SIRAN, Fábio Brancato; o 
consultor do Sebrae, Aldo Fer-
nandes; o assessor executivo da 
Secretaria de Desenvolvimento 
Agroindustrial de Araçatuba, 
Arnaldo Vieira Filho (Dindo); 
e o engenheiro agrônomo da 
CDRS, Washington Oi.

 Foram abordados te-
mas relevantes, como os cená-
rios dos mercados � nanceiros 
e da economia mundial para os 
produtores rurais. “Para quem 
já vendeu e garantiu margem, 
esse não será um grande de-
sa� o, mas a preocupação é o 

planejamento para a próxima 
safra. Num cenário de crise, a 
regra do jogo é liquidez”, dis-
se Brancato. Para ele o agro 
não vai parar, pois os negócios 
rurais alimentam o mundo e 
fornecem matéria-prima para 
diversos produtos que fazem a 
economia girar. “O fato é que, 
entre tantas incertezas após 
a chegada do novo coronaví-
rus, todos � cam apreensivos 
sobre os próximos aconteci-
mentos e como isso será re� e-
tido no mercado”, comentou o                 
líder classista. 

 Outro tema que foi 
explorado na live foi uma das 
medidas adotadas pela Receita 
Federal, que, seguindo a reco-
mendação de isolamento so-

cial da Organização Mundial 
da Saúde (OMS), prorrogou 
os pagamentos de obrigatorie-
dades tributárias de abril. A 
entrega � nal da declaração do 
Imposto de Renda de pessoa fí-
sica (IRPF), assim como do Li-
vro Caixa Digital do Produtor 
Rural (LCDPR), por exemplo, 
serão até o dia 30/06/2020.

 “É um fôlego a mais 
para produtores e empresários 
rurais buscarem os documen-
tos necessários, mas é impor-
tante não deixar para o último 
momento”, avaliou o presidente 
do SIRAN. Segundo Brancato, 
o ideal agora é analisar como 
está a saúde � nanceira da pro-
priedade e a gestão, para fazer 
ajustes e planejamento.
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GENÉTICA

Aumenta a procura por touros
nelore para melhoramento

de rebanhos de corte e de leite
Com mais de 70 anos de contribuição à pecuária, criatório Nelore

do Boitel é um dos exemplos que comprovam o avanço

 A pecuária brasileira é 
especialista em produzir touros 
que são melhoradores, princi-
palmente da raça nelore, que é 
o alicerce do plantel nacional 
representando cerca de 80% do 
rebanho de corte do país. “Ela 
(a raça) tem papel preponde-
rante para a nossa pecuária. 
Nelore é a carne do Brasil”, 
destaca o presidente da ACNB 
(Associação dos Criadores de 
Nelore do Brasil), Nabih Amin 
El Aouar.

 Vigorosos, de ossatu-
ra robusta, com musculatura 
compacta e bem distribuída, 
com a masculinidade e a femi-
nilidade acentuadas, dóceis, os 
animais da raça proporcionam 
importantes impactos econô-
micos aos produtores, como 
aumento da produtividade do 
rebanho, por conta da preco-

cidade, com ganho de peso em 
menos tempo, maior rotativi-
dade de criação, e aumento na 
renda do criador.

 E isso vale tanto para 
o rebanho de corte quanto lei-
teiro, como comprova o enge-
nheiro agrônomo Sérgio Got-
tardi Paoliello, do Nelore do 
Boitel. O criatório de Araçatu-
ba (SP) fomenta o investimen-
to e a evolução da atividade de 
corte e leiteira por meio da co-
mercialização de touros. “A ati-
vidade pecuária é dinâmica. De 
tempos em tempos ela se rein-
venta. De cinco anos pra cá, 
aumentou a procura de produ-
tores de leite por touros nelore, 
pois isso te dá bons bezerros, 
machos ou fêmeas, e além da 
sua renda com leite, você pode 
colocar dinheiro a mais no bol-
so na desmama dos bezerros”.

 Mas ele faz uma res-
salva. Para que a bezerrada seja 
de qualidade superior, o touro 
tem que ser um animal selecio-
nado. “Não pode ser qualquer 
nelore. No frigorí� co, é notó-
ria a diferença na carcaça e no 
peso entre um animal selecio-
nado e um não selecionado. 
Animais da mesma idade, de 
mesmo manejo nutricional, de 
um mesmo ambiente, apresen-
tam carcaças e pesos bem dife-
rentes. Ou seja, � ca bem claro a 
importância do melhoramento 
genético. O investimento vale a 
pena, a relação custo x benefí-
cio é muito vantajosa”, a� rma.

AUTORIDADE

 Quem tem mais de 70 
anos de seleção a pasto, utili-
zando genética aprovada e con-
sagrada, tem autoridade para 

Maurício Fenelon

Maurício Fenelon
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RAMO DA TERRA

dizer que o mercado pecuário 
passa por um momento ímpar, 
com crescimento do mercado 
de exportação de carne bovina 
brasileira. “O mercado de gado 
de corte está � rme e forte. E a 
nossa expectativa é que cresça 
cada vez mais”, comenta ani-
mado Sérgio Paoliello.

 A história do Nelore do 
Boitel começou em 1949, com 
o sogro de Paoliello, Dr. Alber-
to Franco do Amaral (AFA), 
quando comprou as suas pri-
meiras novilhas. Sérgio e sua 
esposa Catharina assumiram o 
empreendimento em 1980, ao 
lado de Dr. Alberto, que fale-
ceu em 1990, e em 1993 regis-
traram a marca Nelore do Boi-
tel (SGP). “O animal de maior 
destaque do criatório é o touro 
Rausor do Boitel, que nasceu 

da parceria com amigos nossos 
de Birigui. Trata-se de um ani-
mal muito fértil, com o maior 
perímetro toráxico da raça, de 
boa musculatura e de uma do-
cilidade incrível. As � lhas do 

Rausor têm excepcional habi-
lidade materna, são dóceis e 
também são boas leiteiras, des-
mamando os � lhos com muito 
bom peso”. Os touros do Nelore 
do Boitel estão aptos a melho-
rar a produção de qualquer va-
cada, seja nelore, fortalecendo 
as características raciais dos 
bezerros, ou mesmo em uma 
vacada cruzada (girolando, por 
exemplo), produzindo bezer-
ros tricross de alta qualidade 
para um mercado de corte es-
pecí� co que busca esse tipo de 
mercadoria. “E aqui nós temos 
preço justo e � nanciamento fa-
cilitado”, garante Paoliello. Vale 
a pena conferir.

Dr. Alberto e 
Vera Franco
do Amaral,
na Fazenda

Retiro Alegre,
em Pereira

Barreto,
em 1954

Maurício Fenelon
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Requisitos do contrato
de arrendamento

 Arrendamento rural 
é o contrato agrário em que o 
arrendador se obriga a ceder 
ao arrendatário, por um pra-
zo certo ou indeterminado, o 
uso e gozo do imóvel rural, em 
sua integralidade ou apenas 
partes dele, podendo incluir 
outros bens presentes no imó-
vel, benfeitorias, maquinários 
agrícolas, com o objetivo de ser 
exercida atividade agrícola, pe-
cuária, agroindustrial, extrativa 
vegetal ou mista.

 Os contratos de arren-
damento poderão ser escritos 
ou verbais, sendo que, inde-
pendentemente de sua forma, 
deverão conter cláusulas que 
assegurem a conservação dos 
recursos naturais e proteção 
econômica e social dos arren-
datários. 

 Para formalizar um 
contrato escrito, é necessário 
observar os requisitos no De-
creto nº 59.566/66 e no Estatu-
to da Terra (Lei 4.504/64).

 Além dos requisitos 
básicos, tais como quali� cação 
das partes, de� nição do objeto, 

lugar, assinatura, característi-
cas do imóvel, prazo contratual 
e preço, este tipo de contrato 
deve obedecer aos prazos míni-
mos estabelecidos no Estatuto 
da Terra, que variam conforme 
a atividade que será exercida no 
imóvel rural. Também deverá 
conter, por exemplo, as bases 
para a renovação do instru-
mento contratual, os direitos 
e formas de indenização pelas 
benfeitorias realizadas, a pre-
visão acerca das causas de ex-
tinção e hipóteses para rescisão 
do contrato, a observância do 
cumprimento das proibições 
� xadas no Estatuto da Terra e 
dispor sobre a concordância do 
arrendador acerca da solicita-
ção de crédito rural feita pelos 
arrendatários.

 Quanto aos prazos mí-
nimos exigidos para a celebra-
ção deste contrato, a legislação 
estabelece o prazo mínimo de 3 
(três) anos nos casos de arren-
damento em que ocorra ativi-
dade de exploração de lavoura 
temporária e ou de pecuária 
de pequeno e médio porte, de 
5 (cinco) anos nos casos de ar-
rendamento em que ocorra ati-

vidade de exploração de lavou-
ra permanente e ou de pecuária 
de grande porte para cria, re-
cria, engorda ou extração de 
matérias primas de origem ani-
mal e de 7 (sete) anos nos casos 
em que ocorra atividade de ex-
ploração � orestal.

 A observância desses 
prazos visa à proteção do imó-
vel rural, evitando seu mau uso, 
protegendo, consequentemen-
te, o arrendatário.

 É importante seguir 
todas as disposições legais para 
que o contrato elaborado não 
seja nulo ou até mesmo ine� caz 
durante sua vigência por falta 
de previsão de uma série de si-
tuações que englobam o imóvel 
rural.  Procure um advogado e 
assegure seus direitos.

Felipe Toqueton Trentin é      
advogado prestador de serviços 
do SIRAN (OAB/SP 424.422)
felipetoqueton@hotmail.com

Stéphanie de Paiva Parrilha 
é      advogada prestadora de 
serviços do SIRAN (OAB/SP 
424.834)

ARTIGO
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