
Araçatuba, Fevereiro de 2019  |  Gestão 2020-2021

Morre José Macário Perez 
Pria, um dos principais 

responsáveis pela vinda 
das provas da ABQM para 

Araçatuba– Págs. 4 e 5

Produtor rural pode
recolher previdência

na folha de pagamento 
ou no faturamento

Pág. 6

SIRAN faz parte de Missão
de Araçatuba que

busca investimento
de empresas japonesas

Pág. 14 

No projeto Das Fontes à Foz recuperação das APPs exigidaNo projeto Das Fontes à Foz recuperação das APPs exigida
por lei para propriedades de até 120 hectares pode ser feitapor lei para propriedades de até 120 hectares pode ser feita
gratuitamente para associados do sindicato – Págs. 10 e 11gratuitamente para associados do sindicato – Págs. 10 e 11

SIRANSIRAN cria projeto para restaurar cria projeto para restaurar 
áreas de preservação ambientaláreas de preservação ambiental

de propriedades ruraisde propriedades rurais



2



3

EDITORIAL

  Este será um ano de muito trabalho, como foram todos os 
78 do SIRAN até hoje, assim como certamente serão os próximos. 
Não poderia ser diferente. Em quase oito décadas de história, o sindi-
cato sempre foi presença marcante nas ações voltadas ao desenvolvi-

mento local e regional. Manteremos essa escrita com uma série de ações previstas para 2020, como o 
Das Fontes à Foz. Este é o nome do projeto que criamos para recuperar APPs (Áreas de Preservação 
Permanente) das propriedades dos nossos associados com até 4 módulos � scais (120 hectares). A 
inciativa surgiu como ferramenta gratuita para o produtor rural � liado, já que a restauração é uma 
exigência imposta pela Lei 12.651, de 2012, e que teve a ADI 4.901 (Ação Direta de Inconstitucionali-
dade) julgada em 2018 pelo STF (Superior Tribunal Federal), mantendo a obrigatoriedade de as APPs 
serem recuperadas.

 Nas 1.046 propriedades rurais de Araçatuba registradas no CAR (Cadastro Ambiental Rural), 
a área total de APPs está calculada em 2.100 ha.  Só de associados do sindicato são 214 propriedades 
no município, com 637,35 ha para serem re� orestados, o que dá praticamente 1,5 ha por propriedade. 
Isso quer dizer que aproximadamente 75% dos associados do SIRAN em Araçatuba têm proprieda-
des com menos de 120 hectares. Na prática, são pequenos produtores que precisam de ajuda para 
realizar essa ação. Com o Das Fontes à Foz oferecemos um circuito completo como solução, desde a 
identi� cação áreas adequadas para re� orestamento (já efetuado), disponibilização de mudas, plantio 
e monitoramento por meio de empresas e entidades parceiras.

 Outra ação marcante do sindicato neste início de ano foi a participação em uma missão de 
entidades de Araçatuba de uma rodada de negócios na Fiesp (Federação das Indústrias do São Pau-
lo), em São Paulo, com o objetivo de captar empresas interessadas em investir no município. E dessa 
forma atuaremos, alinhados com o nosso slogan: “A serviço do produtor rural e do agronegócio”.
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LUTO

Morre José Macário Perez Pria
Pecuarista foi um dos principais responsáveis

pela vinda das provas da ABQM para Araçatuba

 Faleceu no último dia 7 
de janeiro, aos 79 anos, o pecu-
arista José Macário Perez Pria. 
O mais velho de 12 irmãos, 
casado com Rosário Martinez 
Perez e pai de cinco � lhos (Ro-
sário, Macário, Juan, Alberto 
e Sandra), Macário nasceu em 
23/11/1940, em Chihuahua 
(capital do estado de mesmo 
nome), no México, mudou-se 
para o Brasil em 1962 e passou 
a viver em Araçatuba desde 
1969. Naquele mesmo ano, foi 
um dos fundadores da ABQM 
(Associação Brasileira de Cria-
dores de Cavalo Quarto de Mi-
lha), e presidiu a entidade no 
biênio 1987-1988. Macário foi 

um dos responsáveis pela vin-
da das provas da entidade para 
Araçatuba.

 A morte de Macário 
comoveu o presidente do SI-
RAN (Sindicato Rural da Alta 
Noroeste), Fábio Brancato. 

“Acredito falar por toda a di-
retoria do SIRAN ao dizer que 
estamos atordoados com essa 
notícia. O Macário era muito 
presente, ativo e espirituoso, 
por isso é difícil assimilar a 
partida dele. Ele foi extrema-
mente importante para a vinda 
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das provas do Quarto de Mi-
lha para Araçatuba, pois deu o 
pontapé e sempre foi um entu-
siasta para que tudo ocorresse. 
É uma perda irreparável”, co-
mentou Brancato.

ABQM

 A primeira conversa 
para fazer com que as provas 
da ABQM passassem a ser re-
alizadas em Araçatuba ocorreu 
em 2016, quando Macário e 
Jamil Buchalla Filho, também 
criador de quarto de milha, 
procuraram o então presiden-
te do SIRAN, Marco Antonio 
Viol. Segundo os dois, a cidade 
seria a melhor opção para a en-
tidade sediada em Avaré (SP), 
que não estava mais atendendo 
a demanda que os eventos da 
associação exigem. Como qua-
lidades de Araçatuba, citaram a 
infraestrutura disponibilizada 
pelo município, como aeropor-
to, hotéis, restaurantes etc.

 Um ano depois, Macá-
rio voltou a procurar o SIRAN, 
detalhou os eventos, e convi-
dou os diretores e o prefeito 
Dilador Borges (PSDB), para 
irem a Avaré, no Congresso do 
Quarto de Milha, realizado em 
abril. No � nal de 2017, com a 
nova gestão da ABQM, Viol, 

Brancato (diretor do SIRAN, à 
época), Buchalla e Macário rea-
lizaram a primeira reunião com 
a atual diretoria, em São Paulo.

 Assim que Brancato 
assumiu a presidência do sin-
dicato, em janeiro de 2018, 
começaram o� cialmente as ne-
gociações com a ABQM. Para 
que o resultado proposto fos-
se atingido, a área do recinto 
Clibas de Almeida Prado teve 
que ser repassada pelo Estado 
à Prefeitura, que a cedeu ao SI-
RAN, por 20 anos. Todo esse 
trabalho, iniciado por Macário, 
resultou na realização, na cida-
de, das três maiores competi-
ções brasileiras da raça equina: 
Congresso do Cavalo Quarto 
de Milha, em abril; Campeona-
to Nacional do Quarto de Mi-
lha, em julho; Potro do Futuro, 

Copa dos Campeões e Derby, 
em outubro.

CIDADÃO
ARAÇATUBENSE

 No dia 27 de novem-
bro do ano passado, Macário 
recebeu o título de Cidadão 
Araçatubense, a honraria má-
xima concedida pela Câmara 
Municipal a pessoas não nas-
cidas em Araçatuba que de-
senvolvem ações relevantes em 
benefício da população local. A 
honraria teve como base proje-
to de decreto legislativo apre-
sentado pelos vereadores Lucas 
Zanatta (PV) e Gilberto Batata 
Mantovani (PL), aprovado por 
unanimidade.

 A homenagem eterni-
zou a vocação de Macário em 
ampliar a força do agronegócio, 
do turismo e da imagem ins-
titucional do município para 
todo o mundo. Na ocasião, 
emocionado, José Macário 
agradeceu o reconhecimento. 
“É uma honraria que consoli-
da o amor antigo devotado há 
tempos a essa cidade”.
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Produtor pode recolher previdência na 
folha de pagamento ou faturamento
Válida desde janeiro de 2019, opção precisa ser feita no início do exercício fiscal

 A partir de 1º de ja-
neiro, tanto o produtor rural 
Pessoa Física (PF) quanto Pes-
soa Jurídica (PJ) devem optar 
por recolher a contribuição 
previdenciária sobre a folha de 
pagamento ou sobre o fatura-
mento (Funrural), conforme 
a Lei 13.606/2018. A escolha 
precisa ser feita no primeiro 
mês do ano ou à primeira com-
petência subsequente ao início 
da atividade rural e não pode 
ser alterada durante o exercí-
cio. O recolhimento é válido 
apenas para a contribuição pre-
videnciária envolvendo o INSS 
e a RAT (Riscos Ambientais do 
Trabalho).

 O ideal é que o pro-
dutor rural realize o cálculo 
comparativo para de� nir se é 
mais vantajoso recolher sobre 
o faturamento ou sobre a folha 
de pagamento. Após a escolha, 
é preciso cumprir a obrigação 
de informações legais, traba-
lhistas, tributárias e previden-

ciárias junto à Receita Federal 
(RF) e demais órgãos respon-
sáveis, por meio da Guia do 
FGTS e Informações à Previ-
dência Social (GFIP).

 O recolhimento pelo 
faturamento, ou seja, sobre a 
comercialização, precisa aten-
der os seguintes índices: 1,2% 
INSS e 0,1% RAT, num total de 
1,3%, além de 0,2% para o SE-
NAR sobre a comercialização 
da produção rural. Na folha de 
pagamento, os percentuais são 

20% INSS, 3% RAT, num total 
de 23%, mais os mesmo 0,2% 
do SENAR sobre a comercia-
lização da produção rural. Ou 
seja, o 0,2% do SENAR sempre 
será recolhido sobre a comer-
cialização no regime de subr-
rogação (desconto e recolhi-
mento) quando vendido para 
empresa. Quando vendido para 
outra Pessoa Física, a responsa-
bilidade do recolhimento é do 
próprio produtor.

 O contabilista do SI-
RAN (Sindicato Rural da Alta 
Noroeste), Antônio Carlos 
Goveia, destaca que os produ-
tores que não � zerem a adesão 
até o prazo, terão a retenção do 
Funrural total na comercializa-
ção. O setor Expediente do 
sindicato está à disposição dos 
associados para esclarecer toda 
e qualquer dúvida e prestar 
orientações.
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DESENVOLVIMENTO

SIRAN cria projeto para restaurar áreas 
de preservação ambiental

No projeto Das Fontes à Foz a recuperação das APPs exigida por lei para
propriedades de até 120 hectares pode ser feita gratuitamente para associados

 Das Fontes à Foz é o 
nome do projeto criado pelo 
SIRAN (Sindicato Rural da 
Alta Noroeste) para recuperar 
APPs (Áreas de Preservação 
Permanente) das propriedades 
dos seus associados com até 4 
módulos � scais (120 hectares). 
A inciativa surgiu como ferra-
menta gratuita para o produtor 
rural � liado à entidade, já que 
a restauração é uma exigência 
imposta pela Lei 12.651, de 
2012, e que teve a ADI 4.901 
(Ação Direta de Inconstitu-
cionalidade) julgada em 2018 
pelo STF (Superior Tribunal 
Federal), mantendo a obriga-
toriedade de essas áreas serem 
recuperadas.

 Segundo o presiden-
te do SIRAN, Fábio Brancato, 
nas 1.046 propriedades rurais 
de Araçatuba registradas no 
CAR (Cadastro Ambiental Ru-
ral), a área total de APPs está 
calculada em mais de 2.100 
ha.  “Só de associados do sin-
dicato são 214 propriedades no 
município, com 637,35 ha de 
áreas de APPs, para serem re-
� orestados cerca da metade, o 
que dá praticamente 1,5 ha por 
propriedade. Isso quer dizer 
que aproximadamente 75% dos 
associados do SIRAN em Ara-
çatuba têm propriedades com 
menos de 120 ha. Na prática, 

são pequenos e médios pro-
dutores que precisam de ajuda 
para realizar essa ação”, explica 
Brancato.

 Com o projeto, além 
de contribuir com os associa-
dos, o SIRAN quer promover 
o re� orestamento de toda a 
extensão de corpos d’água que 
estão com as suas matas ciliares 
prejudicadas, desde a sua foz 
até todas as suas fontes. Este é o 
caso do córrego dos Espanhóis, 
uma das 19 microbacias identi-
� cadas no município.

 A legislação � xa prazo 
de até 20 anos após a adesão do 
produtor rural ao PRA (Pro-
grama de Regularização Am-
biental) para que ele recupere 
as APPs de suas propriedades. 

De acordo com o presidente do 
SIRAN, pelo levantamento atu-
al cada hectare terá custo mé-
dio de aproximadamente R$ 20 
mil por ha, caso decida fazer a 
restauração por conta própria.

CIRCUITO COMPLETO

 O projeto do SIRAN 
oferece um circuito completo 
como solução, desde a identi� -
cação das áreas adequadas para 
re� orestamento (já efetuado), 
disponibilização de mudas, 
plantio e monitoramento por 
meio de empresas e entidades 
parceiras, como a AES Tie-
tê. A empresa participa com o 
fomento � orestal, disponibili-
zando gratuitamente mudas, 
e oferecendo suporte técnico, 
com orientação de engenheiros 
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agrônomos e � orestais, diag-
nósticos de áreas, de� nição de 
metodologia e restauração e 
acesso do sistema de gerencia-
mento do projeto.

 “Estamos buscando 
outros parceiros, como gran-
des empresas que necessitam 
de áreas adequadas para fazer 
compensação ambiental, assim 
como fontes de recursos � nan-
ceiros, como o Banco Mundial 
e o Feidro (Fundo Estadual de 
Recursos Hídricos).

PROJETOS
COMPLEMENTARES

 O projeto do SIRAN 
está alinhado com outras ini-
ciativas, como o Programa de 
Restauração Ecológica (PRE-
MAC-ATA), anunciado no dia 
16 de dezembro do ano passa-
do, pela Prefeitura de Araça-
tuba, por meio da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente 
e Sustentabilidade (SMMAS). 
Trata-se de ação para a restau-
ração ecológica da Mata Atlân-
tica e do Cerrado no município. 
O Das Fontes à Foz também se 
soma ao Programa Município 
Verde Azul (PMVA), da Secre-
taria de Infraestrutura e Meio 
Ambiente do Estado de São 

Paulo. Via de regra, o projeto 
do SIRAN vai auxiliar o muni-
cípio a pontuar e a conquistar o 
certi� cado.

 O primeiro projeto 
proposto pela prefeitura de 
Araçatuba e o SIRAN é o re-
� orestamento da microbacia 
do córrego dos Espanhóis. De 
acordo com o assessor execu-
tivo da secretaria municipal de 
Meio Ambiente e Sustentabili-
dade (SMMAS), Lucas Savério 
Proto, a meta é recompor 20% 
da área original da Mata Atlân-
tica e 50% do Cerrado (dimen-

sões técnicas consideradas 
ideais para que esses biomas 
continuem existindo), em Áre-
as de Preservação Permanente 
e Reservas Legais. “Atualmente, 
a cobertura total desses biomas 
é de aproximadamente 3%. O 
que queremos é proteger os re-
cursos hídricos, a paisagem, a 
estabilidade e sustentabilidade 
ecológica, o solo, a biodiversi-
dade, e o bem-estar das popu-
lações humanas”, a� rma Proto. 

 Os novos associados 
do SIRAN também serão bene-
� ciados neste projeto.
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Governo de SP atualiza regras para 
controle de duas doenças

Implantação de iniciativas ligadas ao combate da brucelose
e da tuberculose ocorre desde o dia 27 de janeiro

 A Secretaria de Agri-
cultura e Abastecimento do Es-
tado de SP começo, na última 
segunda-feira (27), a implanta-
ção das ações relacionadas ao 
controle da brucelose e tuber-
culose no sistema informati-
zado Gestão de Defesa Animal 
e Vegetal (Gedave). A partir 
de primeiro de abril, 100% da 
funcionalidade do sistema para 
as doenças estarão disponíveis 
para o produtor rural fazer 
toda a movimentação.

 Ao acessar o sistema, 
o empreendedor poderá ca-
dastrar e acompanhar a par-
te sanitária do seu rebanho e 
emitir a Guia de Trânsito Ani-
mal (GTA) com a � nalidade 
de reprodução e para eventos 
de concentração de animais, 
quando se faz necessário o exa-
me negativo de brucelose e tu-
berculose. Até então, para essas 
� nalidades, a guia era emitida 
pela Coordenadoria de Defesa 
Agropecuária.

SANIDADE

 “O objetivo é dar mais 
agilidade para o produtor”, a� r-
mou o médico veterinário da 
pasta, Klaus Saldanha Hellwig, 
que, junto à Coordenadoria, 
responde pelo Programa Esta-
dual de Controle e Erradicação 
da Brucelose e Tuberculose 
(PECEBT).

 “Como consequência 
de um melhor gerenciamento, 
trabalhamos para que, no futu-
ro, a brucelose e a tuberculose 
saiam do estado de controle e 
entrem para erradicação. Isso 
porque os índices de vacina-
ção vêm aumentando grada-
tivamente a cada ano, o que 
caminha para o processo de er-
radicação”, completa o médico 
veterinário.

CONTROLE

 A emissão de GTA 
para trânsito de bovinos ou 
bubalinos, qualquer que seja 
a � nalidade, é condicionada 

à comprovação de vacinação 
obrigatória de todas as fême-
as na faixa etária de três a oito 
meses contra a brucelose, no 
estabelecimento de criação de 
origem dos animais.

 A vacinação deverá ser 
executada por um pro� ssional 
médico veterinário cadastra-
do na Defesa Agropecuária, 
por ser uma vacina viva, que 
pode infectar o manipulador. 
Para a participação em eventos 
de concentração de animais e 
também os destinados à repro-
dução, é obrigatório o atestado 
com resultado negativo para 
brucelose e para tuberculose.

 Os atestados de exames 
negativos são válidos por ses-
senta dias, a contar da data da 
colheita de sangue para diag-
nóstico de brucelose e da ino-
culação para diagnóstico de tu-
berculose. Para o diagnóstico, 
o produtor com interesse em 
trânsito ou mesmo para fazer 
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a manutenção sem as doenças 
na sua propriedade deve entrar 
em contato com um médico 
veterinário particular habilita-
do de sua con� ança e reconhe-
cido pela Coordenadoria, que 
realiza o exame de brucelose e 
tuberculose.

 Esse pro� ssional irá 
realizar os exames e inserir os 
resultados no sistema. O pro-
dutor acessa o mesmo sistema 
Gedave e terá mais � exibilidade 
para escolher qual animal vai 
ser transportado e, assim, emi-
tir a GTA.

 Diante de um diagnós-
tico positivo, o habilitado noti-
� ca o serviço o� cial de defesa 
para serem tomadas as medi-
das preconizadas. A identi� ca-
ção do animal positivo é fun-
damental para evitar a infecção 
de outros animais e por serem 
zoonoses não colocar em risco 
a saúde humana.

PROCEDIMENTOS

 No dia 13 de janeiro, 
foi publicada a Resolução nº 
02, que dispõe sobre a apro-
vação do Programa Estadual 
de Controle e Erradicação da 
Brucelose e Tuberculose Ani-
mal (PECEBT) no âmbito do 
Estado de São Paulo. Os pro-
cedimentos serão disciplinados 
por meio de uma portaria, pela 
Coordenadoria.

 O serviço de inspeção 
o� cial participa do controle 
e erradicação da brucelose e 
da tuberculose, visando a me-

lhorar a e� cácia das ações de 
vigilância sanitária, tendo en-
tre suas atribuições especí� cas 
acompanhar o abate sanitário 
de animais identi� cados como 
positivos, cumprindo os proce-
dimentos higiênico-sanitários 
e fazendo o julgamento e des-
tinação de carcaças e vísceras, 
conforme previsto na legisla-
ção. A Coordenadoria treinou 
a equipe para orientar o produ-
tor na utilização do sistema.

ENFERMIDADES

Brucelose – É uma 
zoonose (doença que acomete 
os animais e o homem) infecto-
contagiosa causada pela bacté-
ria Brucella abortus. Nos bovi-
nos, a enfermidade pode causar 
aborto; nascimento de bezerros 
fracos; retenção de placenta; re-
petição de cio e descargas ute-
rinas com grande eliminação 

da bactéria, além de in� amação 
nos testículos.

Tuberculose – Doença 
causada pela bactéria Myco-
bacterium bovis, que afeta as 
espécies bovinas e búfalas. Ela 
se torna crônica nos animais e 
é transmissível para o homem. 
Nos bovinos, causa lesões em 
diversos órgãos e tecidos, como 
pulmões, fígado, baço e até nas 
carcaças. Podem ser encontra-
das também lesões no úbere 
(mama) das vacas. Dependen-
do da fase da infecção, os ani-
mais podem apresentar ema-
grecimento e tosse, mas, muitas 
vezes, as alterações da tubercu-
lose não são perceptíveis aos 
produtores. 

 Para mais informa-
ções, entre em contato com o 
setor Expediente do SIRAN 
(18) 3607-7826 e 3305-5369.
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SIRAN participa de missão na busca de 
investimentos japoneses para a cidade

Sindicato participou de rodada de negócios na Fiesp, na capital paulista,
apresentando o potencial do município

 Representantes de en-
tidades de Araçatuba (SP) esti-
veram nessa terça-feira (04/02) 
em São Paulo fazendo contato 
com uma agência de fomento 
e também com empresas japo-
nesas com o objetivo de atrair 
investimentos para Araçatuba.

 Eles participaram de 
um evento chamado Rodada de 
Negócios, na Fiesp (Federação 
das Indústrias do São Paulo), 
em São Paulo, concebida exata-
mente para colocar em contato 
empresas brasileiras e japone-
sas que possam estabelecer re-
lação comercial. A ação contou 
com a presença de 13 empresas 
japonesas interessadas em co-
operação e negócios no Brasil. 
As organizações são de várias 
áreas de atuação, como agrone-
gócio (nutrição animal, insu-
mos agrícolas, criação de por-
cos, aproveitamento de rejeitos 
etc.), energia fotovoltaica e TI 
(Tecnologia da Informação).

 A missão foi composta 
pelo economista e assessor da 
Prefeitura de Araçatuba, Alair 
Barão, pelo o médico o� almo-
logista Akira Hayashida, repre-
sentando a UECAR (União das 
Entidades de Classe de Araça-
tuba e Região) e pelo jornalista 
Marcelo Teixeira, assessor de 
comunicação do SIRAN (Sin-

ARAÇATUBA

dicato Rural da Alta Noroeste). 
A cada empresa eles entrega-
ram um press kit composto de 
livro, revista e apresentação das 
potencialidades do município.

 O presidente do SI-
RAN, Fábio Brancato, a� rma 
que o sindicato faz questão de 
participar do evento por acre-
ditar que é um dever da en-
tidade trabalhar ao lado dos 
parceiros, como a Prefeitura 
e demais entidades classistas, 
para atrair investimentos para 
a região. “O SIRAN sempre irá 
colaborar para que Araçatuba, 
e consequentemente toda a re-
gião, para atrair investimentos 
que façam com que o Noroeste 
Paulista se destaque na geração 
de empregos e na qualidade de 
vida”, re� ete Brancato.

VISITA À JETRO

 Na capital paulista, os 
três integrantes da missão tam-

bém visitaram a Jetro (Japan 
External Trade Organizarion), 
organização relacionada com o 
governo japonês, que promove 
o investimento e o comércio 
exterior do Japão, e se encon-
traram com presidente da enti-
dade, Atsushi Okubo. “Fizemos 
a apresentação dos dados pro-
dutivos do município e con-
vidamos o executivo da Jetro 
para ir a Araçatuba. A nossa 
primeira intenção foi inserir a 
cidade no radar dos empresá-
rios japoneses, e acreditamos 
ter conseguido”, � naliza Marce-
lo Teixeira.

 Okubo colocou à dis-
posição um sistema virtual da 
Jetro para o cadastramento de 
produtos para exportação e im-
portação entre empresas dos 
dois países. Estabelecida em 
1958, a organização conta com 
39 escritórios domésticos e 73 
no exterior, distribuídos em 55 
países, incluindo o do Brasil.
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Araçatuba (18) 2102-4000 I Andradina (18) 3702-1321

Pres. Prudente (18) 3311-4100 I Dracena (18) 3823-1315 

Penápolis (18) 3652-6033 I Auriflama (17) 3482-2820  
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