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EDITORIAL

  Gratidão! Esta deve ser a primeira palavra proferi-
da por mim e pelos diretores eleitos para gerir o SIRAN no 
biênio 2020-2021. Agradeço profundamente cada voto re-
cebido para permanecer por mais um mandato à frente des-

ta que é uma das mais signi� cativas entidades classistas de produtores rurais do Brasil. A 
chapa única a concorrer e o comparecimento dos associados no dia do pleito são a com-
provação de que fomos bem avaliados e temos que continuar a trabalhar por este sindicato.

 Do início de 2018 até hoje, foram muitos os desa� os e maiores ainda as conquistas, fru-
to de coragem, gestão e ações conjuntas. Parceria bem-sucedidas, como com a Prefeitura de 
Araçatuba, com a ABQM (Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Quarto de Milha), 
com a Anca (Associação Nacional do Cavalo de Apartação), e com a ABCPaint (Associação 
Brasileira dos Criadores de Cavalo da Raça Paint), entre outras entidades, foram fundamen-
tais para que elevássemos Araçatuba a outro patamar no cenário do agronegócio nacional.

 E assim continuaremos a fazer. Tanto é assim que, dias antes da eleição, � rmamos nova 
parceria, desta vez com a Ramo da Terra, empresa júnior vinculada ao curso de agronomia, da 
UNESP de Ilha Solteira, para a prestação de uma série de serviços subsidiados aos nossos associa-
dos. Isso sem falar nos programas e cursos do Senar-SP (Serviço Nacional de Aprendizagem Ru-
ral), que têm turmas cheias e pedidos para mais ações de capacitação ao produtor rural. É uma 
enorme satisfação contribuir com o desenvolvimento de Araçatuba e do Noroeste Paulista. Sa-
bemos que ainda há muito a ser feito, e vem mais parceria por aí, em favor dos nossos � liados. 

 Em nome da diretoria eleita, muito obrigado, a absolutamente todos os associados, pela con-
� ança. Contem conosco!

Por mais dois anos
de muito trabalho
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BENEFÍCIO

Parceria possibilita a contratação de 
serviços subsidiados a produtores
Acordo firmado entre a Ramo da Terra – Empresa Júnior de Agronomia,

apoiada pela UNESP de Ilha Solteira, e o SIRAN beneficia associados do sindicato

 Uma parceria � rmada 
entre a Ramo da Terra – Em-
presa Júnior de Agronomia, 
apoiada pela UNESP de Ilha 
Solteira, e o SIRAN (Sindica-
to Rural da Alta Noroeste) vai 
possibilitar a produtores rurais 
de Araçatuba e região acesso 
a uma série de produtos e ser-
viços subsidiados: consultoria 
agrícola, consultoria estratégi-
ca, projetos de irrigação, proje-
tos de paisagismo, análise labo-
ratorial e georreferenciamento.

 O acordo prevê que os 
preços cobrados dos associados 
do sindicato sejam menores 
do que aqueles praticados por 
empresas no mercado privado. 
Os parâmetros de valores serão 
de� nidos nos próximos dias, 
mas os produtores interessados 
já podem fazer um pré-cadas-
tro no SIRAN. Em contraparti-
da, o sindicato deve divulgar a 
empresa júnior, seus produtos e 

serviços tanto para os seus as-
sociados quanto para os produ-
tores rurais de forma geral, nos 
seus canais de comunicação.

 “Parcerias como esta, 
com uma entidade tão re-
presentativa como o SIRAN, 
são muito importantes para a 
Ramo da Terra, que tem con-
dições de atender desde o pe-
queno ao grande produtor ru-
ral. A divulgação das atividades 
da empresa é signi� cativa na 
preparação de estudantes de 
agronomia para o mercado de 
trabalho”, comenta o presidente 
da empresa júnior, Carlos Sér-
gio Candido Júnior. 

 Segundo o presidente 
do SIRAN, Fábio Brancato, a 
parceria é mais um benefício 
que passa a ser oferecido ao 
associado, visando o desenvol-
vimento do agronegócio na re-
gião de Araçatuba. Ele destaca 

o fato de, além dos produtos 
e serviços da Ramo da Terra 
serem subsidiados, as ativida-
des são supervisionadas por 
mestres, doutores e PHDs da 
UNESP, uma das universidades 
mais conceituadas do País.

 “É gente do mais alto 
gabarito chancelando os traba-
lhos da empresa júnior, e isso é 
muito signi� cativo. Na prática, 
o SIRAN passa a oferecer mais 
um benefício para viabilizar 
e otimizar economicamente 
a produção rural da região. O 
agricultor ou pecuarista pode-
rá ver, por exemplo, se a irriga-
ção é interessante ou não na sua 
propriedade, se ela se paga ou 
não. Ele vai conseguir colocar 
na ponta do lápis os seus custos 
e avaliar o investimento”, expli-
ca Brancato.

 O contrato entre a 
Ramo de Terra e o SIRAN tem 
validade de dois anos, renová-
veis por igual período. A Ramo 
da Terra foi fundada em 2013 
por estudantes do curso de En-
genharia Agronômica da Fa-
culdade de Engenharia de Ilha 
Solteira (UNESP). Trata-se de 
uma associação civil, sem � ns 
lucrativos, de direito privado, 
autônoma e apartidária, sedia-
da em Ilha Solteira, e que conta 
com apoio da universidade.
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 Faleceu no o dia 9 de 
novembro, o pecuarista Rezek 
Nametala Rezek. Ele foi pre-
sidente do SIRAN (Sindicato 
Rural da Alta Noroeste) por 
dois mandatos, em 1992-1993 

e 1994-1995. A diretoria da en-
tidade lamenta e lembra que, à 
frente do sindicato, o pecuaris-
ta prestou relevantes serviços 
pelo desenvolvimento do agro-
negócio.

BENEFÍCIO

Morre Rezek
Nametala Rezek,

ex-presidente do SIRAN

 Criado em 25/10/ 
1942, O Sindicato Rural da Alta 
Noroeste é entidade classista 
pioneira dos produtores rurais, 
responsáveis direto pelo de-
senvolvimento da cidade e que 
tinham uma visão do futuro. 
Inicialmente, o grupo formou 
a Associação de Invernistas e 
Criadores da Alta Noroeste, 
com a � nalidade de constituir 
uma sociedade para a defesa 
dos interesses da classe, tendo 
sido então escolhida, por acla-
mação, a diretoria liderada por 

Carlos Soares de Castro. De lá 
para cá, o sindicato vem desen-
volvendo um trabalho de união 
entre os produtores rurais, so-
mando esforços para defender 
a classe produtiva.

 Atualmente, o SI-
RAN representa produtores de 
Araçatuba, Santo Antônio do 
Aracanguá, Guararapes, Nova 
Luzitânia, Gabriel Monteiro, 
Gastão Vidigal e Rubiácea. A 
entidade é uma referência na 
prestação de serviços para a 

classe produtiva rural, quer seja 
na área de assessoria e orienta-
ção, bem como de representati-
vidade na luta dos interesses de 
seus associados. Além do sub-
sídio na consultoria da Ramo 
da Terra, o sindicato oferece 
aos � liados serviços de Expe-
diente (despachante, assessoria 
contábil, previdenciária e de 
departamento de pessoal etc.), 
Odontologia, Consultoria Ju-
rídica, programas e cursos de 
capacitação destinados ao pro-
dutor rural (Senar-SP).

SIRAN tem histórico de benefícios e serviços prestados



6

SAÚDE

Complexo Equestre passa a ser utilizado 
por praticantes de equoterapia

Cerca de 70 pessoas são atendidas em parceria firmada com o SIRAN

  O maior e mais mo-
derno Complexo Esportivo 
Equestre da América Latina, 
localizado dentro do recinto 
de exposições Clibas de Almei-
da Prado, em Araçatuba (SP), 
passou a ser frequentado por 
praticantes de equoterapia. A 
ação é uma parceria entre o SI-
RAN (Sindicato Rural da Alta 
Noroeste) e a empresa HSC 
Equoterapia, dos � sioterapeu-
tas Carolina Vicentini Verdi 
e Henrique Sartori Coutinho, 
que está atendendo aproxima-
damente 70 pessoas.

 A equoterapia utiliza 
cavalos como meio terapêutico 
para aumentar o equilíbrio, a 
força muscular e o desenvolvi-
mento intelectual e psicológico 
de pacientes, com indicação 
médica. “As atividades são re-
alizadas de forma lúdica, inte-
grando natureza e brinquedos 
educativos para melhorar o 

desenvolvimento do potencial 
cognitivo e motor dos pratican-
tes”, explica Carolina.

 Cerca de 95% do públi-
co da HSC Equoterapia Araça-
tuba é de pessoas com alguma 
de� ciência, mas a terapia não 
é direcionada apenas a elas, 
como a� rma Coutinho. “Uma 
criança que tem hiperativida-
de também pode ser atendida, 
desde que seja com o pro� s-
sional correto. Dessa maneira, 
uma criança que tem a dislexia, 
por exemplo, deve ser acom-
panhada por um psicólogo e 
um pedagogo”. “É um orgulho 
para nós do SIRAN poder-
mos contribuir de alguma for-
ma com este trabalho. Temos 
compromisso de apoiar ações 
e projetos ambientais e sociais 
que tragam benefícios, não só a 
Araçatuba, mas a toda a região”, 
a� rma o presidente do SIRAN, 
Fábio Brancato.

BENEFÍCIOS

 São inúmeros os bene-
fícios para a pessoa que está so-
bre o cavalo, além dos ganhos 
motores, psíquicos, sensitivos e 
sociais. “O cavalo produz para 
a pessoa que está sobre ele o 
que chamamos de movimento 
tridimensional, que desloca o 
praticante em alguns eixos”, es-
clarece Carolina. A sessão varia 
de 30 a 40 minutos, sendo que, 
sobre o animal, são apenas 30 
minutos, e restante é dividido 
entre o início e o � nal da ati-
vidade, para fazer interação e 
despedida com o praticante.

 “É importante lembrar 
que essa terapia também traba-
lha o equilíbrio do praticante, 
pois o cavalo está em desequi-
líbrio constante, ele perde e re-
toma a estabilidade e nesse per-
der e retomar, quem está sobre 
ele apenas ganha”, diz Carolina.

EQUOTERAPIA

Local: Casa do SIRAN
(Recinto de Exposições

Clibas de Almeida Prado)

Endereço: Avenida Alcides 
Fagundes Chagas, 600,

Bairro Aviação

Contato: Carolina
(18) 99746-2388
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Fábio Brancato é reeleito
presidente do SIRAN

Planejamento para os próximos dois anos inclui novas benfeitorias no recinto
Clibas de Almeida Prado e a disponibilização de mais serviços aos associados

 Com um discurso que 
equilibra entusiasmo e segu-
rança, e que visa destacar ain-
da mais o setor agropecuário 
da região de Araçatuba entre 
os mais promissores do país, 
o atual presidente do SIRAN 
(Sindicato Rural da Alta Noro-
este), Fábio Brancato, foi reelei-
to para estar à frente do sindi-
cato nos próximos dois anos. O 
pleito ocorreu na segunda-feira 

(25), na sede da entidade, no 
recinto de exposições Clibas de 
Almeida Prado.

 A estratégia é continu-
ar � rmando parcerias com en-
tidades e com o poder público 
municipal, estadual e nacional, 
situações que marcaram uma 
expansão signi� cativa do sindi-
cato nos últimos anos. Um dos 
principais frutos do trabalho 

realizado até agora na primeira 
gestão de Brancato foi a escolha 
de Araçatuba como a nova sede 
nacional dos eventos equestres, 
tendo como principais ações as 
competições da ABQM (Asso-
ciação Brasileira dos Criadores 
de Cavalos Quarto de Milha).

 Brancato a� rma 
que o objetivo para o biênio 
2020/2021 é fazer o sindicato 

CAPA
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CAPA

crescer ainda mais, agregando 
novos serviços e aumentando o 
número de associados. “Vamos 
em busca de mais parceiros, 
para oferecer cada vez mais e 
melhores benefícios, serviços 
que agreguem valor à produção 
rural e facilitem a vida dos nos-
sos � liados. Foi o que acabamos 
de fazer com a parceria com a 
Ramo da Terra, a empresa jú-
nior de Agronomia vinculada à 
Unesp de Ilha Solteira”, a� rma 
ele.

 O acordo do SIRAN 
com a Ramo da Terra contem-
pla uma série de produtos e 
serviços subsidiados pelo sin-
dicato: consultoria agrícola, 
consultoria estratégica, pro-
jetos de irrigação, projetos de 
paisagismo, análise laboratorial 
e georreferenciamento.

ASSOCIADOS

 Defensor da ideia de 
que o sindicato rural – e por 
consequência o setor – vai ser 
mais forte quanto mais pes-
soas puderem participar, com 
seus projetos e força de reali-
zação, Brancato movimenta a 
instituição para atrair novos 
parceiros. “Além disso, quere-
mos atrair outras associações, 
como já ocorreu com a ABQM, 
a ANCA (Associação Nacional 
do Cavalo de Apartação) e a 
ABCPaint (Associação Brasi-
leira do Cavalo Paint), para que 
o complexo equestre de Araça-
tuba se torne um dos maiores 
centros de eventos do país. E 
não estou falando só de cava-
lo, não, mas também de shows, 
feiras e tantos outros eventos 
que cabem perfeitamente na 

nossa estrutura”, explica o pre-
sidente do SIRAN.

 Os integrantes da cha-
pa vencedora são, em ordem 
alfabética: Alberto Figueiredo 
da Silva, Alexandre Cocca-
pieller Ferreira, Arnaldo dos 
Santos Vieira Filho, Eduardo 
Alves Ferreira, Fábio Freixo 
Brancato, Fernando Teixei-
ra Lemos, Francisco de Assis 
Brandão Filho, João Mario Ge-
ralde Passanezi, José Antônio 
Ribeiro, Luiz Antônio Pereira 
de Morais, Manoel Afonso de 
Almeida Filho, Marcelo Abreu 
Ribeiro, Marco Antônio Viol, 
Petrônio Pereira Lima, � omas 
Arias Neves Rocco e Vilobaldo 
Peres Junior. Todos os � liados 
que estavam em dia com sua 
contribuição puderam partici-
par da votação.
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COMPLEXO EQUESTRE

Alto nível técnico marcou o Nacional
e Potro do Futuro da raça Paint Horse

Evento promovido em Araçatuba pela ABCPaint recebeu paintistas
de todos os cantos do Brasil e visitantes da cidade

 O Complexo Esporti-
vo Equestre de Araçatuba (SP), 
o maior e mais moderno da 
América Latina, recebeu nos 
dias 15, 16 e 17 de novembro, 
o 20° Campeonato Nacional e 
o 16° Potro do Futuro de Tra-
balho e Conformação. Um dos 
principais palcos equestres do 
Brasil, localizado no recinto de 
exposições Clibas de Almeida 
Prado, foi o local escolhido pela 
ABCPaint (Associação Brasi-
leira dos Criadores de Cavalo 
da Raça Paint) para as provas 
disputadas em 13 modalida-
des: Apartação, Seis Balizas, 
Conformação, Laço de Bezer-
ro, Laço Comprido, Laço em 
Dupla, Laço Campista, Team 
Penning, Ranch Sorting, Réde-
as, Três Tambores, Wester Plea-
sure e Working Penning.

 A abertura do torneio 
contou com a presença do pre-
feito Dilador Borges, do pre-
sidente do SIRAN (Sindicato 
Rural da Alta Noroeste), Fábio 
Brancato, do delegado repre-
sentante do SIRAN, João Mário 
Passanezi, e Dailton Martin, 
representando os criadores que 
estiveram no campeonato ao 
longo dos anos e representantes 
da Polícia Militar.

 Muitos criadores es-
tavam engajados para que as 
provas ocorressem em perfei-
tas condições e que fosse assim 
apresentado um alto nível téc-
nico. A preparação das pistas 
também não deixou em nada a 
desejar, com um cuidado espe-
cial para cada modalidade, sob 
responsabilidade de Evandro 

Guerra. Na modalidade de Três 
Tambores, por exemplo, o me-
lhor tempo da categoria Aberta 
foi 17s568.

 As provas contaram 
com gado (boiada) especí� ca 
para cada modalidade, o que 
possibilitou grandes notas e 
tempos, o que também foi mui-
to elogiado por todos os com-
petidores.

LAÇO COMPRIDO

 Pela primeira vez, Ara-
çatuba recebeu uma prova de 
Laço Comprido. Para garantir 
o bom andamento das disputas, 
que são realizadas predominan-
temente em estados como Mato 
Grosso do Sul e Rio Grande do 
Sul, a ABCPaint contou com a 
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COMPLEXO EQUESTRE

presença de Rodrigo Buainain 
de Castro, membro suplente do 
Conselho Fiscal da entidade.

 Segundo o vice-presi-
dente da ABCPaint, Marcelo 
Iguma, as notas do Potro do 
Futuro de Laço Comprido (a 
maior nota na categoria foi de 
225) estiveram no mesmo ní-
vel técnico que o de outras en-
tidades. “As notas de todas as 
categorias, Amador e Aberta, 
surpreenderam, com nível das 
melhores do País entre todas as 
raças, graças à boiada especí-
� ca e à presença dos melhores 
treinadores do Laço Comprido 
Técnico, além da qualidade dos 
animais, que estavam muito 
bem preparados”, concluiu Igu-
ma.

 Outro vice-presiden-
te que elogiou a realização do 
evento foi Luis Eduardo Sega-
to, que a� rmou que foram três 
dias de muita adrenalina e co-
leguismo. “O evento superou as 
expectativas. Foi excelente. Um 
show. Não temos do que recla-
mar. O balanço foi positivo e 
para o ano que vem esperamos 
o mesmo sucesso que foi em 
2019”, completou Segato. 

 O evento também con-
tou com uma praça de food 
truck, restaurante e estandes 
com loja e médico veterinários 
especializados em terapia equi-
na. A diretoria da ABCPaint 
considerou o evento como sen-
do um ambiente familiar e téc-
nico, que é o principal objetivo 

do campeonato. O presidente 
do SIRAN (Sindicato Rural da 
Alta Noroeste) Fábio Brancato 
anunciou que no ano que vem 
ambos os eventos também se-
rão realizados no complexo. “É 
uma honra para nós podermos 
sediar eventos e competições 
tão signi� cativas como estes. 
Queremos que a cidade se con-
solide como a Capital do Ca-
valo. Não só do Quarto de Mi-
lha e do Paint Horse, mas sim 
de todas as raças. Araçatuba e 
toda a região só têm a ganhar”, 
destacou Brancato.

Texto: Jequitibá Comunicação 
Estratégica e Melhor Notícia As-
sessoria de Imprensa

Crédito das fotos: Hugo Lemes
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Piscicultura em tanques escavados é 
opção rentável para produtores rurais
Em curso realizado em Coroados pelo SIRAN e Senar-SP, com apoio da prefeitura e 

CDRS, participantes receberam informações sobre a atividade

 No sítio Leitão, a oito 
quilômetros do centro de Coro-
ados (SP), 16 produtores rurais 
locais e também de Araçatuba, 
Birigui e Brejo Alegre ouvem 
atentamente os ensinamentos 
do engenheiro agrônomo Ode-
nir Rossafa Garcia. O instrutor 
do Senar-SP (Serviço Nacional 
de Aprendizagem Rural) deta-
lha as técnicas para a produção 
de peixes no curso Piscicultura 
– Cultivo em tanque escava-
do. Na propriedade de aproxi-
madamente 12 hectares (ha), 
o produtor Manoel Antônio 
Leitão conta com 34 tanques, 
e cria oito espécies: matrinxã, 
pacu, pangasius (panga), pinta-
do, pirarucu, tambacu, tamba-
qui e tilápia.

 A capacidade de pro-
dução gira em torno de 20 to-
neladas de peixe por mês, mas, 
atualmente, Leitão se contenta 
com metade desse potencial. 
“Comecei esses tanques e a 
criação como um passatempo, 

e notei que pode ser um ex-
celente negócio. Estou muito 
con� ante. Na fase atual estou 
desenvolvendo o sistema de co-
mercialização, fazendo contato 
com frigorí� cos, com os pés 
no chão. À medida que houver 
demanda, aumentarei a produ-
ção”, explica.

 Se depender da avalia-
ção de Garcia, isso certamente 
ocorrerá. “São muitas as vanta-
gens do tanque escavado sobre 
outros métodos de piscicultura 
e também em relação a outras 
criações e culturas. O custo é 
muito menor e a operação, bem 
menos burocrática quando 
comparada a tanques-rede. E a 
margem de lucro pode chegar 
a 40% do investimento. Que 
outra atividade do agronegócio 
te dá esta rentabilidade hoje?”, 
comenta o instrutor.

 Em Coroados, há � la 
de espera para o curso, que ob-
jetiva acréscimo de renda e de 

alimentação familiar, princi-
palmente para pequenos pro-
dutores rurais. Dividido em 32 
horas, divididas em quatro dias, 
o programa do curso inclui le-
gislação para licenciamento 
ambiental da aquicultura, diag-
nóstico da piscicultura, plane-
jamento do sistema de cultivo 
a ser implantado, preparação 
do viveiro para o povoamen-
to, manejo da alimentação dos 
peixes da forma correta, moni-
toramento da piscicultura, co-
nhecimento das principais do-
enças e como fazer a despesca.

 Dados da Associação 
Brasileira da Piscicultura (Pei-
xe BR) e que integram o Anu-
ário da Piscicultura Brasileira, 
em 2018, mostram que o Brasil 
produziu 691,7 mil/t de pesca-
dos, com crescimento de 8% 
sobre 2017 (640,51 mil t). Esse 
aumento expressivo foi puxa-
do principalmente pelo cresci-
mento de 13,48% na produção 
de tilápia.

SENAR-SP
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Produtores rurais de Araçatuba
se profissionalizam em apicultura

Depois do programa oferecido pelo SIRAN e pelo Senar-SP, com apoio da prefeitura, 
participantes estão prontos para gerar renda produzindo mel, geleia real e própolis

 Depois de quatro me-
ses de capacitação, com aulas 
teóricas e práticas, 12 produto-
res rurais de Araçatuba (SP) es-
tão praticamente prontos para 
diversi� car as suas atividades 
e gerar renda extra com a cria-
ção de abelhas, produção e co-
mercialização de mel, própolis 
e geleia real. Desde agosto eles 
frequentam as 176 horas/aula 
ministradas pelo instrutor Ed-
son Antônio Guarido Ribeiro, 
no programa Capacitação na 
Apicultura, oferecido pelo SI-
RAN (Sindicato Rural da Alta 
Noroeste), em parceria com o 
Senar-SP (Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural), com o 
apoio da prefeitura.

 Na reta � nal da ação, 
que será concluída em dezem-
bro, eles se reúnem em um sítio 
no bairro rural Água Limpa, 
que já conta com apiário, para 
colocar em prática tudo o que 

aprenderam. O programa é di-
vidido em seis módulos, que 
abrangem implantação do api-
ário, colheita do mel e aprovei-
tamento da cera, produção de 
pólen, criação de abelha-rainha 
e produção de geleia real, pro-
dução de própolis, e gestão do 
apiário.

 A turma está empol-
gada, e não é para menos. De 
acordo com o instrutor, a ati-
vidade é rentável, sendo que o 
quilo do mel chega a ser vendi-
do no varejo pelo produtor por 
R$ 35,00. “Dependendo das 
condições do pasto apícola (� o-
rada), chegamos a ter de duas 
a três coletas de produtos ao 
ano”, a� rma Ribeiro. Ele explica 
ainda que o investimento com-
pensa, e, como toda atividade 
pro� ssional do agronegócio, 
necessita de atenção e trabalho 
constante. “Estamos falando 
aqui de apicultura pro� ssional, 

com ações racionais, com cria-
ção e substituição periódica de 
abelha-rainha, por exemplo. 
No � nal das contas, do ponto 
de vista � nanceiro, o esforço é 
satisfatório”, � naliza.  

 De acordo com a Con-
federação Brasileira de Apicul-
tura, há no Brasil cerca de 4 
milhões de colmeias e 500 mil 
apicultores, e a atividade vem 
crescendo consideravelmente 
no país, sobretudo na comer-
cialização de produtos vindos 
das abelhas.

 Em 2018, por exemplo, 
o país produziu cerca de 45 mil 
toneladas de mel de abelha. E, 
segundo a Secretaria de Co-
mércio Exterior do Ministério 
do Desenvolvimento, Indús-
tria e Comércio Exterior, atu-
almente, cerca de 60% do mel 
produzido no Brasil se destina 
a outros países.

SENAR-SP
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Diretor do SIRAN é eleito
vice-presidente de Conselho

Representante de entidade classista rural, Thomas Rocco se propõe a opinar,
analisar, sugerir ações que sejam benéficas para o produtor e toda a área rural

 A Prefeitura de Ara-
çatuba deu posse, no último 
dia 4 de novembro, aos novos 
membros do Conselho Mu-
nicipal De Desenvolvimento 
Rural (CMDR) para o biênio 
2019/2021. A nomeação ocorre 
conforme o decreto nº 21.057, 
de 28 de novembro de 2019, 
nos termos da lei municipal nº 
3.872, de 12 de março de 1993.

 O conselho é formado 
por representantes do poder 
público e da sociedade civil. 
Participam integrantes das se-
cretarias municipais de Desen-
volvimento Agroindustrial e de 
Saúde, Escritório de Desenvol-
vimento Rural, Escritório de 
Defesa Agropecuária, associa-
ções de produtores e entidades 
de classes rurais, instituições 
� nanceiras, instituições de en-
sino e cooperativas.

 Entre eles está o diretor 
do SIRAN (Sindicato Rural da 
Alta Noroeste), � omas Rocco, 
que passa a ser vice-presiden-
te do CMDR. O exercício da 
função de conselheiro é con-
siderado de interesse público 
relevante, e não será remune-
rado a qualquer título, � cando 
expressamente vedado o rece-
bimento de qualquer grati� ca-
ção, boni� cação ou vantagem. 
O mandato de cada integrante 

é de dois anos, contados a par-
tir da posse.

 Fizeram uso da palavra 
o assessor executivo da Secre-
taria Municipal de Desenvolvi-
mento Agroindustrial, Arnaldo 
Vieira Filho (Dindo), secretário 
municipal de Desenvolvimento 
Econômico, Desenvolvimento 
Agroindustrial e de Turismo, 
Marcelo Mazzei, a vice-prefeita 
Edna Flor e o prefeito Dilador 
Borges.

 Foram eleitos também 
Giuliano Pincerato (presiden-
te) e Yuri de Melo (secretário). 
“Estou aqui para, em nome do 
SIRAN, opiniar, analisar, su-
gerir e propor ações que sejam 
bené� cas para o produtor rural 
e, consequentemente, para a 
área rural de Araçatuba. O con-
selho é relevante e ouvido pelo 
governo municipal atual, o que 
nos deixa otimistas e relação às 
soluções que indicamos”, a� r-
ma Rocco.

REPRESENTAÇÃO
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