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EDITORIAL

Nosso Orgulho

Na edição passada 
deste informativo, 
c o m e m o r a m o s 
e contamos ao 
leitor sobre um 

capítulo histórico da trajetória do 
Sindicato Rural da Alta Noroeste 
(Siran), que foi a concessão de 
direito real de uso da área de terra 
caracterizada como Recinto de 
Exposições Clibas de Almeida 
Prado ao sindicato.
Essa conquista, que representou 
uma luta de mais de 50 anos, e era 
o fator decisivo para se concluir 
outro sonho: trazer as competições 
da Associação Brasileira dos 
Criadores de Cavalo Quarto de 
Milha (ABQM) para Araçatuba.
Em nossa reportagem principal 

deste mês, mostramos a 
formalização da parceria de 10 
anos, estabelecida com a ABQM, e 
que irá beneficiar não somente ao 
agronegócio, mas a todos os outros 
segmentos da região.
A expectativa de Araçatuba se 
tornar a “Capital do Quarto de 
Milha” já está propiciando um 
ambiente de desenvolvimento 
e crescimento, atraindo novos 

olhares e possibilidades para alegria 
de toda a população regional. 
Uma delas é a possibilidade de 
implantação de uma unidade da 
Gol Linhas Aéreas em Araçatuba.
Não temos dúvida que muitas 

outras novidades serão anunciadas 
ao longo do ano, em consequência 
de demandas geradas por essa 
novidade. O agronegócio 
vem em 2019 para ampliar 
as oportunidades, gerar mais 
empregos e renda, ou seja, um 
grupo de elementos fundamentais 
para a retomada pós-crise.
E para todos entenderem melhor o 
quanto essa raça já leva o nome de 
Araçatuba e região, positivamente 
país a fora, entrevistamos dois 
personagens importantes dessa 
história: José Macário Perez 
Pria e Jamil Buchalla Filho. 
Os dois mostram com suas 
experiências, que temos muita 
coisa boa para colher daqui para 
frente, e estaremos trabalhando 
arduamente para que tudo ocorre 
dentro do planejado ou supere as 
expectativas.

Boa leitura.

Fábio Brancato - Presidente do Siran

 - 
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serão anunciadas ao longo 
do ano, em consequência 
de demandas geradas por 

essa novidade
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Fique atento às mudanças sobre a entrega
do Livro Caixa Digital do Produtor Rural

O Siran possui um departamento de contabilidade para a
realização do procedimento

Micheli Amorim

LEGISLAÇÃO

At r a v é s 
d a  I n s t r u ç ã o 
Normativa RFB 
1.848/2018 foi 
instituído o Livro 

Caixa Digital do Produtor Rural 
(LCDPR).  A partir do ano-
calendário de 2019 o produtor 
rural que auferir, durante o 
ano, receita bruta total da 
atividade rural superior a R$ 
3.600.000,00 (três milhões e 
seiscentos mil reais) deverá 
entregar arquivo digital com a 
escrituração do LCDPR. 

O contabilista do Sindicato 
Rural da Alta Noroeste (Siran), 
Antônio Carlos Goveia, 
explica que o leiaute e o 
manual de preenchimento do 
LCDPR já foram divulgados 
pela Coordenação-Geral de 
Programação e Estudos (Copes) 
por meio de Ato Declaratório 
Executivo (ADE). Para facilitar 
o acesso às orientações, o 

Siran também disponibiliza 
o documento no link “acervo 
digital” em seu site: www.siran.
com.br. 

“O documento deverá ser 
assinado digitalmente, por 
meio de certificado digital 
válido, emitido por entidade 
credenciada pela Infraestrutura 
de Chaves Públicas Brasileira 
(ICP-Brasil), a fim de garantir 
a autoria do documento digital. 
A entrega do arquivo digital que 
contém o LCDPR escriturado e 
assinado em conformidade com 
o disposto na norma à Secretaria 
da Receita Federal do Brasil 
(RFB) deverá ser realizada até 
o final do prazo de entrega da 
declaração do Imposto sobre 
a Renda da Pessoa Física no 
respectivo ano-calendário”, 
explica o contabilista. Ele 
também ressalta que  ainda o 
contribuinte que auferir, no 
ano-calendário, receita bruta 

total da atividade rural inferior 
à prevista, poderá escriturar e 
entregar o LCDPR. 

Quanto ao produtor rural 
pessoa física, deverá gerar o 
arquivo do LCDPR com recursos 
próprios, para auxiliar o produtor 
a cumprir essa exigência, o Siran 
disponibiliza um departamento 
de contabilidade, que oferece 
toda a assessoria necessária. 

O produtor rural pessoa física 
que, obrigado a apresentar o 
LCDPR, deixar de apresentar no 
prazo estabelecido ou apresentá-
lo com incorreções ou omissões, 
estará sujeito às multas previstas 
no art. 57 da Medida Provisória 
nº 2.158-35/2001. 

Para mais informações sobre 
o assunto, o interessado pode 
entrar em contato pelo telefone 
18 – 3607 7826. O Siran fica na 
Rua Oscar Rodrigues Alves, 55, 
sobreloja, no Edifício Siran, no 
Centro de Araçatuba. 

IMAGEM DA INTERNET



Página  5

MUDANÇA

Siran cede área para conselhos municipais
de Araçatuba

A sede do sindicato rural se estabelecerá no Recinto de
Exposições Clibas de Almeida Prado

Micheli Amorim

Em reunião no gabi-
nete do prefeito Di-
lador Borges, no dia 
11 de fevereiro, a di-
retoria do Sindicato 

Rural da Alta Noroeste (Siran) 
anunciou que cederá à Prefeitura 
de Araçatuba, em regime de co-
modato, o espaço que hoje é ocu-
pado como sede do sindicato, no 
Condomínio Edifício Siran, na 
rua Oscar Rodrigues Alves, nº 
55, no centro de Araçatuba.

A prefeitura utilizará o espa-
ço para instalação da Casa dos 

Conselhos, onde deverá abri-
gar 34 conselhos municipais e 
a Secretaria Municipal de Par-
ticipação Cidadã. A sobreloja 
cedida possui mais de 1.000 m², 
corresponde a um andar e um 
mezanino, com acessibilidade, 
elevadores e rampas, salas e um 
auditório, com espaço para 186 
pessoas sentadas.  

O Siran, por sua vez, irá se 
estabelecer no Recinto de Expo-
sições Clibas de Almeida Prado, 
com o objetivo de acompanhar 
todos os trâmites das melhorias 

e revitalizações 
que estão ocor-
rendo no local.

“Essa deci-
são foi toma-
da para que o 
Siran possa se 
manter mais 
próximo das 
obras, isso será 
fundamen ta l 

para agilizar as tomadas de de-
cisões ao longo de toda a exe-
cução do projeto. Essa mudança 
também ajudará o produtor rural 
a estar mais próximo do sindica-
to, uma vez que o local é mais 
acessível para eles”, explica o 
presidente do Siran.

O Prefeito Dilador Borges, 
acredita que a parceria beneficia 
muito o município. “Agora que 
o Siran tem a cessão de uso por 
tempo determinado do Recinto 
de Exposições Clibas de Almei-
da Prado, tem também a garantia 
e segurança de poder transferir 
suas instalações para lá. Desta 
forma, favoreceram o município
cedendo o espaço deles no pré-
dio, sem ônus algum aos cofres 
públicos da Prefeitura”, escla-
rece o prefeito, somente haverá 
custos na manutenção do
local.

As mudanças deverão ocor-
rer em até 30 dias.

FOTO: BRUNA DOMINGOS
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Pejotização do produtor rural é 
tema de palestra no sindicato
Especialistas apresentaram as principais mudanças e inovações

para o setor, relativas à tributações

Micheli Amorim

TRIBUTOS

O Sindicato Rural 
da Alta Noroeste 
(Siran) recebeu no 
dia 18 de fevereiro 
a palestra 

“Pejotização do Produtor 
Rural”. O contador João Paulo 
Táparo e o advogado Danilo 
Zaninelo explicaram sobre as 
principais mudanças e novidades 
instituídas para o setor. 

A primeira inovação 
lembrada foi da Lei 13.606/2018, 
na qual exclui a obrigatoriedade 
de apuração e recolhimento para 
o produtor rural pessoa física e 
jurídica sobre a receita bruta da 
produção (Funrural), tornando 
este regime facultativo. “O 
produtor rural pessoa física ou 
jurídica deve manifestar a sua 
opção mediante o pagamento 
da contribuição incidente sobre 
a folha de salários relativa a 
janeiro de cada ano ou à primeira 

competência subsequente ao 
início da atividade rural, e será 
irretratável para todo o ano-
calendário”, explica Táparo. 

Eles também destacaram 
que o não cumprimento da 
obrigatoriedade sobre a sujeição 
ao e-Social dos produtores 
rurais pessoa física e jurídica, 
que começou em janeiro deste 
ano, pode gerar penalidades. 
E falaram sobre o Cadastro de 
Atividade Econômica de Pessoa 
Física (CAEPF), que deixou 
de ser facultativo e se tornou 
obrigatório, em 15 de janeiro 
deste ano. O CAEPF substitui 
a matrícula CEI (Cadastro 
Específico do INSS) de Pessoa 
Física e torna-se importante para 
o cumprimento de obrigações 
tributárias tais como o e-Social. 

Quem não estiver inscrito, 
pode ter problemas de 
comercialização de produção, 

pois a Receita Federal ainda 
editou instrução normativa 
exigindo que as empresas que 
compram a produção rural 
informem o CAEPF do produtor 
que realizou a venda.  Outro 
problema que pode surgir é que 
o produtor terá problemas para 
optar pelo desconto em folha 
da contribuição previdenciária 
em substituição ao Funrural sob 
o bruto da comercialização  no 
percentual de 1,5% . 

Sobre pagamentos de 
impostos através de dívidas 
públicas e explicações sobre 
o melhor enquadramento da 
tributação pessoa jurídica e física  
no caso do Funrural também 
foram mostradas. 

Quer conferir o conteúdo 
completo da palestra com as 
explicações? Entre em nosso site 
www.siran.com.br e clique no 
link “Acervo Digital”.

FOTO: MICHELI AMORIM
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Começam os investimentos no Recinto 
Clibas de Almeida Prado

Siran e ABQM assinam contrato de 10 anos; entre os compromissos 
firmados estão a construção de três arenas cobertas, multiusos, e a 

realização de três eventos anuais

CONQUISTA

Micheli Amorim

A entrega formal 
do contrato de 10 
anos firmado entre 
o Sindicato Rural 
da Alta Noroeste 

(Siran) e a Associação Brasileira 
de Criadores de Cavalo Quarto 
de Milha (ABQM) aconteceu 
no dia 4 de fevereiro, no 
Recinto de Exposições Clibas 
de Almeida Prado. As entidades 
realizaram um café da manhã, 
onde receberam autoridades, 
criadores e a imprensa para 
dar detalhes sobre as próximas 
etapas da ampliação do recinto.

Fábio Brancato, presidente 

do Siran descreveu como foi 
a trajetória do sindicato para 
chegar à concretização da 
parceria. Ele salientou que a 
assinatura é um marco para 
Araçatuba e região, resultado 
de anos de luta da diretoria do 
sindicato, representantes do 
agronegócio e empenho do atual 
prefeito de Araçatuba, Dilador 
Borges. 

“Tudo começou através 
da doação da área do recinto, 
que era do Governo do Estado, 
para a Prefeitura de Araçatuba. 
Depois disso, houve a aprovação 
de uma lei municipal que 

deu a concessão de 20 anos, 
renovável por mais 20 anos, 
ao Siran, e que nos permitiu ir 
atrás de alguns investidores. 
Um deles foi a ABQM, onde 
firmamos a parceria de 10 anos. 
O objetivo é construir três 
arenas cobertas, de 6 mil m² 
cada, totalizando 18 mil m². 
Nessas arenas serão realizados 
eventos pela associação, mas 
também utilizaremos estes 
espaços durante todo o ano”, 
disse Brancato, que também 
afirmou já haver interesse de 
outras associações e grupo 
de competidores, pelo uso do 

FOTO: BRUNA DOMINGOS
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espaço.
OTIMISMO

Ricardo Pulzatto, presidente 
do Conselho Administrativo da 
ABQM, destacou a satisfação 
da associação em escolher 
Araçatuba. “Estamos muito 
honrados e entusiasmados com 
essa parceria e tenho certeza 
que será de sucesso. Já há um 
tempo, a ABQM procurava uma 
cidade para fazer uma parceria e 
Araçatuba sempre era lembrada, 
devido ao tamanho de seu parque 
de exposições. Foi um namoro 
de três anos, onde conseguimos 
chegar a um denominador e 
fazer firmar essa parceria, que 
será muito importante para 
ABQM e para a região. Além do 
tamanho do parque, outro ponto 
favorável foi o resultado de 
uma pesquisa que fizemos onde 
detectamos que a localização 
abrange uma quantidade muito 
grande de competidores e a 
aptidão da região, voltada para 
o agronegócio. Gostaria de dar 
parabéns ao Siran pelo recinto, 
pelo empenho de sua diretoria, 
que foi muito grande”, disse 
Pulzatto. 

Os representantes das 
entidades também destacaram o 
empenho, em especial, de três 
criadores, que não mediram 
esforços para a vinda dos eventos, 
durante os três anos de pesquisas 
e busca de conhecimento sobre 
a região de Araçatuba. Foram 
eles: José Macário Perez Pria, 
Jamil Buchalla Filho e Francisco 
Afonso. 

“A infraestrutura de 
Araçatuba, com aeroporto, 
hotelaria, rodovia, entre outros, 
favoreceu a vinda da ABQM e 
a cidade se tornará uma vitrine 
para o Brasil todo, onde receberá, 

nesses eventos, empresários de 
vários segmentos. Tenho uma 
esperança muito grande que 
vamos despertar o interesse de 
outros investimentos, acredito 
muito no compromisso que a 
ABQM tem com seu segmento 
e associados e do Siran, com 
essa assinatura. Eu sei que 
será uma parceria duradoura, 
com belos resultados”, disse 
o prefeito Dilador Borges. Ele 
também agradeceu o empenho 
dos representantes do Siran, que 
estiveram presentes na assinatura 
da doação da área que constitui o 
recinto ao município, feita pelo 
governador Geraldo Alckmin, o 
Fábio Brancato, Marco Antônio 
Viol, José Antônio Ribeiroe 
Arnaldo do Santos Vieira Filho.

A TODO VAPOR
A formalização também 

marcou o início das obras no 
recinto, que no dia seguinte ao 
evento já recebeu profissionais 
técnicos para dar andamento ao 
projeto.

Os  três campeonatos 
equestres previstos para 
acontecer na cidade devem 
mobilizar todos os setores e 
região. Usando de referência os 
eventos que já eram realizados 
em Avaré e Londrina, a 
expectativa é de movimentar de 
R$10 milhões a R$12 milhões, 
por evento, e ter a vinda de 
pelo menos 2.500 cavalos, 
700 trailers e de nove a 10 mil 
pessoas por dia, com portões do 
recinto abertos à visitação do 
público. 

Os eventos são: o Congresso 
(em abril, nesta ano ainda 
realizado em outra cidade), 
Campeonato Nacional (julho, 
já será realizado em Araçatuba) 
e Potro do Futuro e Copa dos 
Campeões (outubro). 

A empresa responsável pela 
construção das arenas será 
a Lifer Metal, de Brotas, os 
arquitetos responsáveis pelo 
desenvolvimento do projeto são: 
Amaury Vieira Junior e Marcelo 
Soubhia. 

CONQUISTA

Arquiteto Amauri Júnior e o seu projeto de implantação das pistas ABQM/SIRAN

FOTO: BRUNA DOMINGOS
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O equino mais veloz
Apaixonados compartilham peculiaridades da história do quarto

de milha. Vinda de competições a Araçatuba fomentará
negócios de todos os tipos

Micheli Amorim

CRESCIMENTO

A paixão pela raça 
quarto de milha nasceu 
ainda na infância de 
José Macário Perez 
Pria. O mexicano, que 

atua em Araçatuba conta que que 
veio ao Brasil, pela primiera vez 
em 1962, aos 21 anos. Em 1963, a 
família comprou uma propriedade 
em Barra do Garça, no Mato Grosso 
e começou a investir na pecuária. 
Em 1966, ele veio para a região de 
Araçatuba; nessa época, queria criar 
cavalos, mas não considerava bons 
os animais disponíveis. Como era 
muito amigo do gerente geral da 
fazenda do King Ranch (unidade do 
famoso conglomerado agropecuário, 
da época, com sede nos Estados 
Unidos), participou de um grande 
leilão com garanhões puro sangue, 
adquiriu um e assim iniciou sua 
criação. Na mesma época, diversos 
criadores começaram a importar dos 
Estados Unidos os cavalos da raça.

 “O nome quarto de milha se 
dá pela rapidez, porque ele é o 
mais rápido do mundo, ao correr 
um quarto de milha de distância 
- 402 metros. Sobre a origem das 
competições, tem a ver com o fato de 
nas terras do Texas, os fazendeiros 
precisavam de muita terra para 
colocar relativamente pouco gado, 
então, foram selecionando os 
cavalos mais rápidos para tornar a 
rotina das fazendas viáveis e assim 
também começaram as primeiras 
brincadeiras entre as fazendas”, 
conta.

Macário (como é conhecido 
no segmento), fez parte da criação 
da Associação Brasileira dos 
Criadores de Cavalo Quarto de 

Milha (ABQM), de 1987 a 1989 
foi presidente da associação. Ele 
explica que foi nessa época que a 
associação expandiu sua atuação e 
deixou de concentrar associados em 
São Paulo, porque eles realizaram 
demonstrações da raça em todos 
os estados brasileiros. Também 
foi nessa época que nasceram os 
primeiros núcleos da raça pelo 
Brasil, como a Associação Nacional 
do Cavalo de Apartação (ANCA), e 
assim a ABQM começou a apoiar 
e oficializar as competições das 
associações.

“A competição é o propulsor 
do criador, a raça compete em 19 
modalidades, que atraem a família, 
vários níveis sociais e diversos 
profissionais. Há pelo menos 10 
anos, venho lutando, conversando 
para trazer as competições para 
Araçatuba, porque acreditava que 
Avaré não iria comportar, em termos 
de estrutura. Tive a ajuda de dois 
criadores importantes nessa história, 
o Jamil Buchalla Filho e Francisco 

Afonso. Pesquisei sobre todos os 
parques de exposição do país, só 
dois comportariam os eventos, o de 
Esteio, no Rio Grande do Sul e de 
Araçatuba”, compartilha.

Ele também destaca que a 
mudança de local favorece o 
crescimento da ABQM. “Temos 
boas estradas para acesso, 
aeroporto, condições ótimas. Lutei 
pela associação e pela cidade e com 
fatos comprovados. Num raio de 
200 km temos 5 milhões de pessoas 
ligadas ao agronegócio”, completa.

Aos 79 anos, ele mostra 
orgulhoso sua participação em 
diversas competições; em 2017, foi 
campeão do Campeonato Nacional 
de Apartação, categoria máster, 
no mesmo ano foi campeão sul-
mato-grossense de apartação. Seu 
filho Juan Carlos Perez também 
é um apaixonado por cavalos, 
é treinador e competidor, já foi 
campeão nacional de apartação e do 
Congresso.

Macário durante competição de apartação

FOTO: ACERVO PESSOAL  
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Galopes de grife
Região de Araçatuba possui duas unidades de umas das

grifes de cavalo mais famosas do Brasil

Micheli Amorim

CURSO

Dócil, de 
trote longo 
e suave, o 
cavalo da 
raça quarto 

de milha é o preferido para 
a lida na fazenda, lazer e 
práticas de equoterapia. 
Com tanta versatilidade 
e um mercado esportivo 
aquecido, os cavalos de 
grife, aqueles tidos com 
genética de alta qualidade, 
tornam-se protagonistas 
de uma história rentável.

É como mostra a Prime 
Horse, marca do criador 
Jamil Buchalla Filho, 
que há mais de 30 anos 
importou dos Estados 
Unidos um dos garanhões 
mais valiosos do País, o 
Bodee Boonsmal.

Quando adquiriu Boonsmal, o animal já havia 
produzido campeões e gerado um resultado de 
US$4 milhões ao seu dono anterior. Filho de 
Peptoboonsmal, o animal é produtor de mais 
de U$ 4.321.811,00 na modalidade esportiva 
de apartação e working cow horse e produziu 
um campeão mundial da National Reined Cow 
Horse Association (NRCHA).  Atualmente, ocupa 
uma posição privilegiada como reprodutor na 
apartação, está entre os 40 melhores do mundo e 
possui 1.260 pontos na AQHA (America Quarter 
Horse Association).

As duas unidades da marca, reconhecida pelo 
mercado como grife de cavalos, ficam na região, 
uma em Araçatuba e outra em Castilho.

Buchalla Filho explica que, ao iniciar a criação 
da Prime Horse, era muito comum os compradores 

buscarem potros e éguas do Estados Unidos, país 
referência em genética equina da raça. Foi quando 
surgiu a oportunidade de trazer animais com ganho 
e produção comprovada geneticamente para seu 
haras.

“Na minha leitura de mercado, as pessoas 
começaram a perceber que não bastava ter animais 
importados, eles precisavam ser diferenciados. 
Foi aí que comecei a vender sêmens deles”, 
compartilha.

Atualmente, no Brasil são mais de 108 mil 
proprietários de animais da raça, segundo a 
Associação Brasileira de Criadores de Cavalo 
Quarto de Milha (ABQM). Entre puros e mestiços, 
são 473.286 animais da raça registrados na 
entidade, o Estado de São Paulo se destaca pelo 
maior plantel do Brasil, com 192.768.

FOTO: ACERVO PESSOAL
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SERVIÇOS

Conheça as vantagens do 
associado Siran

Além de contar com uma representação forte que busca soluções para atender as de-
mandas e necessidades do agronegócio da região, o associado Siran conta com uma 
série de benefícios e facilidades, saiba mais sobre alguns deles:  

DESPACHOS POLICIAIS

O Siran possui convênio com o Rogê 
Despachante que possibilita a prestação de 
serviços em renovação de passaportes, porte 
de arma, preenchimento de guias de IPVA, 
licenciamento de veículos, compra de placas, 

renovação e transferência de CNH.

DEPARTAMENTO PESSOAL

A equipe desse departamento realiza: registro de 
empregados, folhas de pagamento e recibo de férias 
e 13o, salário, contribuição sindical e assistencial, 
Rais (Relação Anual de Salários), Dirf (Declaração 
de Imposto de Renda Retiro na Fonte), Inscrição no 
PIS (Programa de Integração Social), preenchimento 
de guia do INSS e FGTS, ficha de inscrição de 
empregador rural e dependentes, entre outros que 

fazem parte da área de Departamento Pessoal.

APOIO LOGÍSTICO

Associado Siran pode utilizar a Casa da Palestra, 
participar de cursos e capacitações gratuitas, 

além dos serviços de xerox e fax.

CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO

O associado Siran tem exclusivo atendimento 
odontológico. O benefício também é estendido 
aos familiares dos sócios, seus colaboradores 
e familiares dos colaboradores, limitando aos 
filhos de até 18 anos. O serviço é prestado 
pela dentista especializada em implantodontia 
e endodontia Joana Borghi Nascimento Abou-

Nasser.

DEPARTAMENTO CONTÁBIL / FISCAL / PREVIDENCIÁRIO
 

Realiza expedientes burocráticos de transações comerciais, declarações de impostos cobrados do setor 
rural, declaração do imposto de renda, preenchimento de documentos referentes ao Incra, inscrição do 
produtor rural no Cadesp, Dipam – Índice de Participação dos Municípios, abertura e encerramento de 
inscrição de produtor rural, Declaração Anual de Produtor (DAP), declaração e controle de vacinação de 

gado, entre outros serviços.
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Gol Linhas Aéreas estuda implantação 
de unidade em Araçatuba

Reunião na prefeitura teve participação massiva de representantes de 
todos os segmentos para simbolizar demanda

Micheli Amorim

CRESCIMENTO

O presidente do Si-
ran, Fábio Bran-
cato, participou no 
dia 13 de feverei-
ro de uma reunião 

em São Paulo com o prefeito de 
Araçatuba, Dilador Borges e o 
presidente da Gol, Paulo Sérgio 
Kakinoff. O objetivo foi discutir 
com membros da empresa Gol 
Linhas Aéreas a possibilidade 
de trazê-la a Araçatuba. Também 
participaram o vice-presidente 
de Vendas e Marketing da em-
presa aérea, Eduardo Bernardes 
Neto; o diretor executivo de Re-
lações Institucionais e Sustenta-
bilidade, Claudio Neves Borges; 
o especialista em Relações Ins-
titucionais, Marcos Tognato da 
Silva; o diretor adjunto da Fiesp, 
José Vitor Mamede; o secretário 
municipal de Desenvolvimento 
Econômico e Relações do Tra-
balho, Marcelo Mazei e os dire-
tores da secretaria municipal de 
Desenvolvimento Econômico e 
Relações do Trabalho, Arnaldo 
Vieira Filho e Celso Gatto. 

Há muitos anos, os empresá-
rios do agronegócio da região fa-
zem um apelo por essa conexão 
em São Paulo, porque em Cam-
pinas, como é atualmente, per-
de-se muito tempo no translado. 
Com a conexão em São Paulo, 
principalmente no Aeroporto de 
Guarulhos, otimizamos o tem-
po e custos no cumprimento de 

vários compromissos, até mes-
mo internacionais. Estar ligado 
ao maior aeroporto do país trará 
uma facilidade aos participantes 
dos campeonatos equestres que 
serão promovidos em Araçatuba 
pela a ABQM, tanto nacionais, 
quanto internacionais. A concor-
rência também é um fator favo-
rável e importante para a região 
ter melhores preços de passa-
gens aéreas.”

Após o encontro, foi articula-
da uma reunião, realizada no dia 
22, na Prefeitura de Araçatuba 
com intuito de simbolizar po-
tencial de demanda de usuários 
à Gol Linhas Aéreas. Houve a 
participação massiva de prefei-
tos, autoridades e representantes 
de associações, assim como em-
presários de todos os segmentos 
da região.

Na ocasião, o secretário mu-
nicipal de Desenvolvimento 
Econômico e Relações do Tra-
balho, Marcelo Mazzei, mostrou 
o panorama atualizado de Araça-
tuba, potenciais econômicos que 
a cidade oferece, destacando o 
posicionamento da cidade com 
relação a hidrovia, rodovias, ga-
soduto e ferrovia. “Esse encon-
tro traz a união, que fortifica esse 
desejo. Estamos imbuídos do 
mesmo desejo. Ninguém faz in-
vestimentos onde não dá retorno. 
Aqui em Araçatuba e em nossa 
região temos todo o potencial 
para abrigar mais uma empresa 
aérea, algo que desencadeará de-
senvolvimento em outros tantos 
setores, como rede hoteleira e 
geração de empregos e renda”, 
considera o prefeito Dilador 
Borges.

FOTO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
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Exportação de gado vivo é tema de 
curso em Araçatuba

O mercado internacional tem uma demanda de 5 milhões de cabeças,
o Brasil é um fornecedor potencial

Micheli Amorim

CURSO

A exportação de gado vivo foi o assunto 
de um curso realizado com o apoio 
do Siran, no dia 25 de fevereiro, 
no Recinto de Exposições Clibas 
de Almeida Prado. O especialista 

no assunto e empresário do agronegócio, 
Adriano Caruso, explicou como acontece a 
negociação com mercados internacionais, sobre 
o Certificado Zoossanitário Internacional (CZI), 
Estabelecimento Pré-Embarque (EPE), como 
deve ser a contratação do transporte marítimo, 
preparação logística e operacional, preparação 
do gado para embarque, comercialização, entre 
outros temas.

“O pecuarista precisa se fortalecer, com mais 
informações sobre pecuária e aprender a realizar 
a venda direta ao mercado, seja frigorífico ou 
outros comércios dos países importadores. 
Para começar, é preciso ter mais união entre os 
próprios pecuaristas para que possam vender mais 
e aproveitar as oportunidades, porque de repente 
um cliente precisa de uma determinada demanda 
e sozinho não dá para atender, por isso também 
por meio de cooperativa é uma alternativa”, disse 
Caruso.

MERCADO
O especialista aponta que o mercado mundial 

possui uma demanda de 5 milhões de cabeças. O 
Brasil possui capacidade de atender pelo menos 
30% dessa demanda, por ano, o que corresponde 
a 1,5 milhão de cabeças. Mas precisa melhorar 
questões sobre estrutura, transporte e difusão da 
informação para alcançar melhores resultados.

A exportação de gado vivo deve cumprir uma 
série de obrigações estabelecidas pelo Ministério 
da Agricultura, como por exemplo a Instrução 
Normativa 46. Um dos fatores que motivam esse 
modo de exportar o produto é a religião, de alguns 
países compradores, nos quais, realizam um ritual 
no abate.

Os principais clientes internacionais são Iraque, 
Egito, Líbia, Irã, Turquia, China, também estão 
em fase de conclusão os acertos sanitários para 
também comercializar para a Malásia, Indonésia 
e Marrocos.

Em 2018, foram mais de 760 mil cabeças 
exportadas, para este ano, a previsão é de exportar 
1 milhão de cabeças.

FOTO: MICHELI AMORIM
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