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EM FEVEREIRO A CASA DO ARAME E MORLAN TRAZEM 
UM SHOW DE OFERTAS PARA VOCÊ DO AGRO

U M A  P A R C E R I A
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EDITORIAL

 Este é um ano muito importante para o SIRAN, pois o sindicato vai completar 80 anos de 
fundação no dia 25 de outubro. A nossa história é relevante para o desenvolvimento de Araçatuba 
e região e isso precisa ser demonstrado. Neste sentido, em vez de um livro, como vínhamos plane-
jando, vamos produzir um documentário deste conteúdo, que, dado o crescimento vertiginoso das 
ferramentas virtuais de comunicação e mídias sociais, certamente chegará a um número maior de 
pessoas do que uma obra impressa. Esta informação será disponibilizada aos participantes do evento 
que realizaremos no dia 8 de fevereiro, no auditório do recinto Clibas de Almeida Prado. Na ação, 
apresentaremos aos associados, parceiros e autoridades, a diretoria, assim como os planos da atual 
gestão para o biênio 2022 – 2023.

 São muitas as ideias para buscarmos mais parceiros e levarmos mais benefícios aos nossos 
� liados, além de atendermos outras demandas do setor. Desde o primeiro dia desta gestão, estamos 
trabalhando neste sentido. No mês passado, por exemplo, apoiamos a manifestação em Araçatuba e 
Birigui contra o Bradesco, e ao � nal do mês, recebemos a visita de três representantes do banco para 
rea� rmar que a instituição � nanceira está a lado do agronegócio. Isto é signi� cativo. 

 Também estamos fazendo reuniões com empresas em busca de soluções possam oferecer 
algo a mais do que aquilo que já disponibilizamos ao associado. Uma delas é um serviço de despa-
chante relacionado à segurança no campo e à proteção do produtor rural. Assim que a parceria estiver 
� rmada, vamos divulgá-la com detalhes.

 E reforçaremos o que já vem dando certo e é uma das nossas referências, como a parceria 
com o sistema FAESP/Senar-SP (Federação da Agricultura do Estado de São Paulo e Serviço Nacional 
de Aprendizagem Rural – São Paulo), que nos permitiu no ano passado realizar cerca de 400 ações e 
emitir mais de 6 certi� cados. Tudo isso será valorizado neste ano, ainda mais do que sempre foi, des-
tacando ao homem do campo e à toda sociedade, que o SIRAN está mais vivo e atuante do que nunca, 
para o bem do agronegócio e do produtor rural.

Sempre junto do produtor rural
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CAPACITAÇÃO

Produtores rurais participam de curso
de inseminação artificial de gado

Ação do SIRAN, em parceria com Senar-SP, contribui para elevar
o nível técnico, social e econômico do homem do campo

 Doze produtores rurais 
de Araçatuba (SP) participaram 
do curso Bovinocultura de Leite 
– Inseminação Arti� cial realiza-
do pelo SIRAN (Sindicato Rural 
da Alta Noroeste), em parceria 
com o Senar-SP (Serviço Nacio-
nal de Aprendizagem Rural, em 
São Paulo). Entre atividades teó-
ricas e práticas, a ação ocorreu na 
sede da Associação dos Produto-
res Rurais da Divisa, também em 
uma propriedade no bairro rural 
Córrego da Divisa, e durou 40 
horas, divididas em 5 dias.

 Os participantes pu-
deram vivenciar e praticar, de 
forma técnica, o trato com o 
animal e realizar o seu mane-
jo. De acordo com o instrutor 
Paulo Roberto Rodrigues Pinto, 

a inseminação arti� cial é uma 
opção vantajosa para quem de-
seja melhorar a qualidade do 
rebanho. “A técnica é viável para 
pequenos produtores, pois tem 
baixo custo de investimento. 
Por � m, promove o melhora-
mento genético e traz benefícios 
como o aumento da produção 
de leite e também de carne”, ex-
plica o instrutor.

 A apostila entregue aos 
alunos informa que a insemina-
ção arti� cial é um processo que 
passa por constante evolução e 
traz vantagens econômicas para 
a cadeia produtiva dos bovinos, 
possuindo grande potencial 
para a utilização nos rebanhos. 
“O curso ensina bem como fa-
zer o manejo de forma correta 

para que os resultados sejam 
e� cazes na pecuária de maneira 
geral”, conclui Paulo Roberto.

 Um dos participantes 
do curso foi o produtor rural e 
diretor do SIRAn, Alberto Fi-
gueiredo da Silva, para quem 
a realização dos treinamentos 
promovidos pelo sindicato e 
pelo Senar-SP pode ser a moti-
vação para o homem do campo 
estar constantemente se capaci-
tando e buscando atualização. 
“Entendo que o conhecimento 
técnico, quando bem aplicado 
na prática, é importante para 
melhorar a vida do produtor 
rural. E, no � nal das contas, ele 
� ca tão encantado e interessado 
que quer fazer outros cursos”, 
comenta Silva.
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PROTOCOLOS
SANITÁRIOS

   Por causa da pande-
mia de Covid-19, estão sendo 
seguidas todas as orientações 
das autoridades de saúde, com o 
uso de máscaras, álcool em gel à 
disposição, materiais de estudo 

desinfetados, e distanciamento. 
Os participantes recebem gra-
tuitamente o material didático 
e, ao � nal das ações, os certi� ca-
dos de conclusão.

 Os interessados em 
participar das ações devem en-
trar em contato com o SIRAN, 

com Carlos Eduardo Belluzzo 
ou com Priscila Turelo, pelo 
telefone (18) 3607-7826 e (18) 
3305-5369. O SIRAN � ca no 
recinto de exposições Clibas de 
Almeida Prado, na avenida Al-
cides Fagundes Chagas, 600, no 
bairro Aviação, CEP 16055-565, 
em Araçatuba (SP).

CAPACITAÇÃO 
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REPERCUSSÃO

Gerentes do Bradesco visitam o SIRAN
Presidente recebeu representantes depois de ação do banco contrária ao agro

 No dia 27 de janeiro, 
o presidente do SIRAN (Sin-
dicato Rural da Alta Noroes-
te), � omas Rocco, recebeu 
a visita de representantes do 
Bradesco, que rea� rmaram o 
apoio do banco ao agronegó-
cio brasileiro. Estiveram pre-
sentes no sindicato o Gerente 
Geral da Plataforma Agro, o 
Gerente Agro e o Gerente Ge-
ral Prime Araçatuba. A ação 
veio depois de uma desastrada 

ação de marketing da institui-
ção � nanceira, que impactou 

negativamente o agro, e que 
gerou reação do sindicato.

SIRAN busca parceria com despachante
Diretores fazem reuniões visando mais serviços para os associados

 No dia 28 de janeiro, 
o presidente do SIRAN (Sin-
dicato Rural da Alta Noroes-
te), � omas Rocco, e o dire-
tor Antônio César Villela, se 
reuniram na sede da entidade 
com o despachante Lenen. Em 
pauta, a segurança no campo e 
a proteção do produtor rural. A 
reunião faz parte de uma ação 
que visa oferecer mais serviços 

e benefícios aos associados. As-
sim que a parceria estiver � r-

mada, o sindicato vai divulgá-
-la com detalhes. Fique ligado.

SIRAN e IAE vão divulgar dados regionais
Pesquisador do instituto veio ao sindicato para definições 

 O SIRAN (Sindicato 
Rural da Alta Noroeste) e o 
IEA (Instituto de Economia 
Agrícola) estão de� nindo uma 
parceria para regionalizar da-
dos da economia agrícola e 
pecuária. O sindicato vai for-
necer contatos de produtores 

rurais e o IEA fará os levanta-
mentos da produção. A insti-
tuição pesquisa, analisa, gera 
e divulga conhecimento e in-
formação de qualidade para 
atender às necessidades do 
produtor rural e da sociedade 
em geral.
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REPORTAGEM FR*

Produtores agrícolas perdem
até 10% da safra por

problemas com temperatura
Presidente do SIRAN afirma que, nos últimos três anos,

Araçatuba viveu períodos de grandes amplitudes térmicas

 O � uxo intenso de 
movimentação de máquinas e 
pessoas em grandes empresas 
agrícolas pode representar uma 
perda considerável da produção 
no Brasil. Somado a outros fato-
res, como falhas no manuseio, 
controle de temperatura e umi-
dade, a falta de um espaço ade-
quado para armazenamento re-
presenta uma perda de até 10% 
da produção de grãos, segundo 
a Embrapa (Empresa Brasileira 
de Pesquisa Agropecuária).

 Culturas como milho, 
soja, café e outras dependem 
diretamente das condições cli-
máticas, tanto para seu cultivo, 

quanto para sua durabilidade 
depois da colheita. De acordo 
com a empresária do ramo, 
Giordania R. Tavares, é preciso 
ter em mente que o espaço de 
armazenamento deve garantir 
as condições ideais para cada 
tipo de produto.

 “Mais do que isso, é 
importante entender que, mes-
mo com a tecnologia que te-
mos hoje, produtores agrícolas 
continuam tendo prejuízos que 
podem ser consideravelmen-
te reduzidos por ferramen-
tas inteligentes, como o uso 
de portas automáticas, por 
exemplo”, explica.

 Em casos de galpões 
instalados em locais abertos, 
um problema comum é a inci-
dência de vento. Embora possa 
parecer inofensivo, o vento forte 
pode impulsionar a propagação 
de pragas, que em poucas sema-
nas podem destruir as safras.

 Em locais em que o 
trânsito de pessoas e máqui-
nas é constante, é preciso estar 
em alerta para evitar aciden-
tes. Para amenizar a situação, 
os produtores podem utilizar 
equipamentos como radar, fo-
tocélula, semáforo, entre ou-
tros, que visam a segurança 
das safras.
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REPORTAGEM FR*

ARAÇATUBA

 De acordo com o pre-
sidente do SIRAN (Sindicato 
Rural da Alta Noroete) e pro-
dutor rural � omas Rocco, os 
dados da Embrapa são referên-
cias para os produtores rurais, e 
esses 10% descritos fazem todo 
sentido para as atividades agrí-
cola e pecuária de Araçatuba, 
principalmente por conta da 
grande amplitude térmica que 
esteve presente na região nos 
últimos três anos.

 “Houve menos chuvas, 
porém, quando ocorreram, fo-
ram mais intensas, em especial 
no terceiro trimestre de 2021”, 
explica o produtor rural. Ele 
ainda destaca os dias do mês de 
setembro, em que as temperatu-
ras chegaram aos 42º.

 Dessa forma, Rocco 
a� rma que, assim como os se-
res humanos, as lavouras de 
soja, milho e feijão sentem os 
impactos das altas temperatu-
ras e da falta de umidade, que 
colaboram para que os ciclos de 
crescimento � quem mais cur-
tos, abortando � ores e vagens, o 
que aumenta a entrada de pra-
gas, como lagartas, que se apro-
veitam deste clima.

 “Com o gado aconte-
ce a mesma coisa, e os animais 
também sentem as oscilações 
climáticas, sendo que alguns 
deles diminuem o ganho de 
peso diário e podem, no caso 
de algumas raças europeias, até 
morrer, como foi registrado no 
Paraguai”, exempli� ca � omas.

 O presidente do SIRAN 
diz que o clima é um grande 
aliado no plantio de culturas 
planejadas. No entanto, é uma 
via de mão dupla, pois o clima 
pode não ser favorável e preju-
dicar a colheita, que é o que tem 
acontecido. Por isso, os produ-
tores rurais procuram investir 
em técnicas e tecnologias para 
minimizar as possíveis perdas 
que possam acontecer.

PANORAMA

 Segundo o LSPA (Le-
vantamento Sistemático da 
Produção Agrícola), divulgado 
há duas semanas pelo IBGE 
(Instituto Brasileiro de Ge-
ogra� a e Estatística), a safra 
nacional registrou queda de 
0,4% em 2021, em relação ao 
ano anterior, após três períodos 
seguidos registrando números 
positivos. Em 2021 a produção 
fechou com o total de 253,2 mi-
lhões de toneladas.

 Para 2022, o terceiro 
prognóstico para a safra deste 
ano indica que o cenário deve 
mudar e com o volume previsto 
de 277,1 milhões de toneladas 
voltará a apresentar mais um 
recorde, mesmo com o leve re-
cuo de 0,3% ou de 0,9 milhão 
de toneladas, em relação ao se-
gundo prognóstico.

 Apesar da situação cli-
mática, com 277,1 milhões de 
toneladas em 2022, a safra de-
verá ter 23,9 milhões de tonela-
das a mais, o que representará 
9,4% superior a de 2021. Vão 
contribuir para isso, a maior 

produção de soja (2,5%), de 
milho (11,2% na primeira sa-
fra e 29,4% na segunda), de 
algodão herbáceo em caroço 
(4,6%), de sorgo (11,4%) e de 
feijão (10,8% na primeira safra 
e 4,6% na segunda).

 Só na soja, o volume 
de produção foi estimado em 
138,3 milhões de toneladas, 
o que será um novo recorde e 
poderá corresponder a mais da 
metade do total de cereais, le-
guminosas e oleaginosas pro-
duzidos no país em 2022.

 Para o milho a expec-
tativa é a produção de 108,9 
milhões de toneladas. Se con-
� rmada, a colheita recorde 
ocorrerá após a recuperação 
das lavouras que registraram 
queda na produção em 2021, 
causada pelo atraso no plantio 
da segunda safra e pela falta de 
chuvas nas principais unidades 
produtoras.

 Em movimento con-
trário é esperado um recuo nas 
produções do arroz (-4,9%), do 
feijão (-0,9%) e do trigo (-7,4%) 
toneladas.

 “Apesar da queda, essa 
produção de arroz deve ser su-
� ciente para abastecer o merca-
do interno brasileiro”, comple-
tou o gerente.

 *Reportagem da Fo-
lha da Região publicada em 
26/01/2022, com informações 
da Agência Brasil
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DEFESA AGROPECUÁRIA*

Mapa amplia os períodos de vazio
sanitário da soja para 2022

A medida foi estabelecida para 21 unidades da federação e o período
mínimo obrigatório de ausência de plantas passou de 60 para 90 dias

 O Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e Abasteci-
mento (Mapa) publicou, nesta 
quinta-feira (3), a Portaria nº 
516 que estabelece os períodos 
de vazio sanitário para cultura 
da soja que deverão ser segui-
dos pelos estados produtores 
em todo o país durante o ano de 
2022. Essa medida � tossanitá-
ria é uma das mais importantes 
para o controle da ferrugem asi-
ática da soja, causada pelo fungo 
Phakopsora pachyrhizi. 

 O vazio sanitário é o 
período contínuo, de no míni-
mo 90 dias, em que não pode 
plantar e nem manter vivas 
plantas de soja em qualquer fase 

de desenvolvimento na área de-
terminada. O objetivo é reduzir 
ao máximo possível o inócu-
lo da doença, minimizando os 
impactos negativos durante a 
safra seguinte. 

 “O vazio sanitário da 
soja é uma medida consolidada, 
que já vinha sendo adotada por 
14 estados produtores de soja 
nos últimos anos. No entanto, 
para reforçar a sua importân-
cia e aumentar os seus efeitos, o 
Mapa ampliou sua abrangência 
para 21 unidades da federação, 
além de aumentar o período mí-
nimo obrigatório de ausência de 
plantas semeadas ou voluntárias 
no campo de 60 para 90 dias”, 

explica a coordenadora-geral de 
Proteção de Plantas, Graciane 
de Castro. A soja é o principal 
produto de exportação brasi-
leira, e atingiu, em 2021, uma 
produção de 134 milhões de to-
neladas, segundo dados do Ins-
tituto Brasileiro de Geogra� a e 
Estatística (IBGE).

 A Ferrugem Asiática 
é considerada uma das mais 
severas doenças que incidem 
na cultura da soja, podendo 
ocorrer em qualquer estádio fe-
nológico. Nas diversas regiões 
geográ� cas onde o fungo foi 
relatado em níveis epidêmicos, 
os danos variam de 10% a 90% 
da produção.
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DEFESA AGROPECUÁRIA*

PROGRAMA NACIONAL 
DE CONTROLE DA

FERRUGEM ASIÁTICA
DA SOJA

 Instituído pela Portaria 
nº 306/2021, o Programa Na-
cional de Controle da Ferrugem 

Asiática da Soja (PNCFS) visa o 
fortalecimento do sistema de 
produção agrícola da soja, con-
gregando ações estratégicas de 
defesa sanitária vegetal com su-
porte da pesquisa agrícola e da 
assistência técnica na preven-
ção e controle da praga.

 As ações no âmbito do 
programa são coordenadas pelo 
Ministério da Agricultura, mas 
a � scalização e demais procedi-
mentos são de competência dos 
estados. *Fonte: Site do MAPA 
(https://www.gov.br/agricultu-
ra/pt-br)
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ARTIGO

Quebra de safra: dicas para não
ter o Seguro Rural negado

Olímpia de Paula - (OAB/SP 338.722) olimpia@olimpiadepaulaadvocacia.com.br

 Nos últimos dias, a im-
prensa tem noticiado problemas 
climáticos – seca severa ou ex-
cesso de chuva – em algumas 
regiões do país, o que ocasiona 
prejuízos signi� cativos aos pro-
dutores rurais. Nesses casos, a 
contratação de um seguro rural 
garante certa tranquilidade e 
pode ser muito e� ciente para a 
permanência na atividade, vez 
que possibilitará o pagamento 
dos compromissos assumidos. 
Logo, a função do seguro é 
transferir o risco para a segura-
dora e viabilizar segurança para 
que o produtor tenha a liquidez 
necessária para continuar inves-
tindo na sua produção, manten-
do-se competitivo no mercado, 
mesmo sob condições de frus-
tração de safra.

 Atualmente, existem vá-
rias modalidades de seguro no 
mercado, mas as cláusulas con-
tratuais são consideradas com-
plexas e ainda geram muitas dú-
vidas. Por isso, é importante que 
os produtores rurais analisem 
com muita atenção as apólices 
com a ajuda de um advogado es-
pecialista, a � m de proteger sua 
produção das adversidades da 
melhor forma possível, enten-
dendo as cláusulas e limitações 
existentes nas propostas. Assim, 
ao contratar o seguro, o produ-
tor deve observar as informações 
sobre: riscos cobertos; vigência 

do seguro; carência; nível de co-
bertura; percentual de franquia; 
pagamento do prêmio; obriga-
ções do segurado; inspeções; 
modi� cação da apólice; cancela-
mento da apólice; comunicação 
do sinistro; apuração dos pre-
juízos indenizáveis e liquidação 
de sinistro.

 Esse cuidado no mo-
mento da contratação é funda-
mental para a preservação do 
direito do segurado. Além disso, 
na ocasião da quebra de safra 
(total ou parcial), é imprescin-
dível que o produtor rural pro-
videncie, o mais rápido possível, 
o laudo técnico que comprove 
a frustração e a quanti� que as 
perdas ocorridas.

 Também é importante 
fazer fotos e vídeos da lavoura, 
juntar notícias sobre a situação 
climática da região, veri� car se 
o município decretou situação 
de emergência, entre outros 
documentos comprobatórios. E 
ainda, vale ressaltar que o acio-
namento do seguro deve ser fei-
to no tempo correto, conforme 
constou na apólice e, se possível, 
aguardar autorização da segura-
dora para iniciar a colheita.

 O aviso de sinistro ge-
ralmente é feito por telefone, 
WhatsApp, e-mail ou noti� ca-
ção extrajudicial, sendo que, 

de qualquer maneira, o mais 
importante é sempre guardar a 
prova de que fez o comunicado 
no tempo certo.

 Quando ocorrer a 
vistoria da seguradora, é im-
portante que o produtor esteja 
acompanhado do seu assistente 
técnico na lavoura e tome muito 
cuidado ao assinar o Termo de 
Vistoria – ler atentamente e, se 
houver discordância, justi� car 
as razões e requerer nova visto-
ria por outro pro� ssional.

 Outra dica essencial é 
sempre guardar todos os do-
cumentos que comprovem os 
gastos naquela lavoura segura-
da. Esses comprovantes serão 
necessários caso o agricultor, 
diante da demora da seguradora 
e por questão de urgência, seja 
obrigado a realizar a colheita 
antes da vistoria para evitar pre-
juízos ainda maiores. 

 Portanto, considera-se 
o Seguro Rural uma excelen-
te opção para os produtores se 
resguardarem e para viabilizar 
negócios e projetos. Contudo, é 
essencial que seja feita uma aná-
lise cuidadosa da apólice, além 
da observância e da guarda de 
todos os documentos necessá-
rios para garantir o direito à in-
denização, evitando, assim, sur-
presas desagradáveis no futuro.
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 EVENTO

SIRAN organiza ação para apresentar
diretoria e planejamento

Associados, parceiros e autoridades estão convidadas para
tomar conhecimento dos planos para o biênio 2022 – 2023

 O SIRAN (Sindicato 
Rural da Alta Noroeste) vai re-
alizar no dia 8 de fevereiro uma 
solenidade de apresentação da 
sua recém-empossada Direto-
ria (Gestão 2022 – 2023).

 Na ocasião, serão ex-
postos os planos para o biênio, 
assim como para as comemo-
rações dos 80 anos da entida-
de, que serão celebrados em 23 
de outubro de 2022.

 A solenidade está pre-
vista para começar às 9h, sen-
do precedida por um co� ee 
break, a partir das 8h30, no 
auditório do recinto de exposi-
ções Clibas de Almeida Prado, 
à avenida Alcides Fagundes 
Chagas, 600, no bairro Avia-
ção (entrada pelo portão 8), 
Araçatuba (SP).

 Todos os associados 
e parceiros do SIRAN estão 
convidados a participar da 
solenidade.
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