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EDITORIAL

  Araçatuba está entrando em uma nova era. A terra mais 
valorizada do Noroeste Paulista, cujo pasto farto para invernadas de 
imensas boiadas a tornou conhecida décadas atrás como Capital do 
Boi Gordo, agora passa a ser compartilhada por animais da raça equi-

na mais versátil da qual se tem notícia, a Quarto de Milha. Que os desavisados não se enganem, se o 
plantel bovino não é numeroso como antes, por contingência do dinamismo do mercado, continuam 
aqui importantes nomes da pecuária nacional. Com o cavalo em questão ocorre algo análogo. Os três 
grandes eventos brasileiros que passam a ocorrer na cidade (Congresso do Cavalo Quarto de Milha, 
em abril; Campeonato Nacional, em julho; Potro do Futuro, Copa dos Campeões e Derby, em outu-
bro) vão reunir os maiores criadores do País, embora os seus animais estejam em outras pastagens.
 
 Os números são expressivos. O contrato da parceria entre o Sindicato Rural da Alta Noroeste 
(SIRAN) e a Associação Brasileira do Quarto de Milha (ABQM) tem prazo de duração de 10 anos 
(lembrando que a prefeitura concedeu o recinto de exposições Clibas de Almeida Prado ao sindi-
cato por 20 anos, e este fator foi decisivo para a concretização desse sonho). Na década em questão, 
o SIRAN pretende investir entre R$ 25 milhões e R$ 30 milhões em benfeitorias na área, incluindo 
as três pistas de provas que estão sendo construídas, com 6 mil m2 cada uma, além de outras três 
pistas de aquecimento (que também estão em construção), com 3,2 m2 cada uma, sem cobertura. A 
previsão é que, a cada evento, sejam movimentados cerca de R$ 12 milhões, com a visita de 10 mil 
pessoas ao dia. O projeto de Araçatuba é o maior da América Latina relacionado a provas equestres.

 Essa signi� cativa conquista deve sim ser celebrada, porém a comemoração ocorrerá simulta-
neamente às ações operacionais, que estão apenas no início, e tem absolutamente tudo para dar certo, 
a começar pela vocação para o agronegócio (que nunca perdemos), carro forte da economia regional 
e nacional. Seremos sempre a capital do Boi Gordo e agora também do Quarto de Milha.

Fábio Brancato – Presidente do SIRAN
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Curso de sangria em seringueira
tem fila de espera em Buritama

Promovido por meio de parceria entre SIRAN, SENAR-SP, CATI e prefeitura de
Buritama, evento atrai quem busca aprimoramento ou nova atividade profissional

 Na Casa da Agricultu-
ra de Buritama (SP) há lista de 
espera de aproximadamente 50 
pessoas interessadas em parti-
cipar do curso Sangria em Se-
ringueiras, promovido pelo SI-
RAN (Sindicato Rural da Alta 
Noroeste), em parceria com 
o SENAR-SP (Serviço Nacio-
nal de Aprendizagem Rural), 
com apoio da Coordenadoria 
de Assistência Técnica Inte-
gral (CATI) e da prefeitura. Em 
abril, 16 deles passaram três 
dias recebendo informações 
teóricas e também praticando 
técnicas devidamente apropria-
das para extrair o látex para a 
produção de borracha natural.
 
 Havia homens e mu-
lheres, produtores que já tra-
balham com a heveicultura e 
gente que nunca atuou na ativi-
dade. O público-alvo é compos-
to exatamente por pro� ssionais 
da área e pessoas com desejo 
de novos conhecimentos para 

o mercado de trabalho. O pro-
dutor rural Jairo Dias Ledesma 
Ruzzante, tem uma proprie-
dade no município com 3.150 
seringueiras, e fez o curso para 
adquirir conhecimento. “Eu 
tinha noção do que fazer, mas 
precisava ver de perto como fa-
zer a sangria da forma correta. 
Isso in� uencia diretamente no 
resultado da cultura”, diz Ruz-
zante.
 
 Com carga horária de 
24 horas (8 horas por dia), o 
curso aborda teoricamente da-
dos importantes da atividade, 
como os cuidados necessários 
com a árvore, e, na prática, 

detalhes que impactam a qua-
lidade do látex. O instrutor 
do SENAR-SP é o engenheiro 
agrônomo Newton Fábio Tei-
xeira. “Essa turma é dedicada. 
Todos estão demonstrando que 
entenderam o que passamos, e 
estão preparados para o merca-
do de trabalho”.

  Neste ano, o SIRAN e o 
SENAR-SP pretendem realizar 
três cursos de sangra em serin-
gueira em Buritama, que conta 
atualmente com mais de 1,2 
milhão de seringueiras, sendo 
que a atividade tem grande po-
tencial de expansão e de gera-
ção de emprego.

SENAR-SP
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SENAR-SP

Programa de turismo rural
é realizado em Buritama

Programa proporcionado pelo SIRAN, em parceria com o SENAR-SP,
com o apoio da prefeitura, reúne 25 produtores rurais

 Os olhares atentos dos 
25 produtores rurais reunidos 
no Centro Cultural de Burita-
ma (SP) indicam que todos es-
tão realmente interessados nas 
informações que o instrutor 
está passando. A aula teórica 
realizada em abril faz parte do 
segundo módulo do programa 
Turismo Rural promovido pelo 
SIRAN (Sindicato Rural da Alta 
Noroeste), em parceria com o 
SENAR-SP (Serviço Nacional 
de Aprendizagem Rural), com 
o apoio da prefeitura, por meio 
da Secretaria Municipal de Tu-
rismo.
 
 Com o instrutor Antô-
nio Carlos Covolan eles apren-
dem o que é turismo, gestão, 
infraestrutura básica neces-
sária, atendimento ao cliente, 
marketing, associativismo, co-
operativismo etc. O conteúdo 
do programa inclui informa-
ções sobre a situação do turis-
mo no meio rural brasileiro 
e no estado de São Paulo, os 

benefícios e os problemas da 
atividade, a identi� cação e sele-
ção de oportunidades de negó-
cios, operacionalização, gestão 
de empreendimentos, resgate 
gastronômico, meios de hospe-
dagem e de alimentação, entre 
outros.
 
 O programa, que em 
Buritama é realizado pelo se-
gundo ano consecutivo, tem 
duração de 240 horas, dividi-
dos em 10 módulos, que come-
çaram em março e terminam 
em dezembro. Do auditório 
ao campo, a turma também 
participa de visitas técnicas a 
propriedades rurais. Na práti-
ca, trata-se de um treinamento 
para a prestação de serviços de 
turismo rural.
 
 Covolan explica que 
o objetivo é preparar o produ-
tor rural, trazendo ferramen-
tas para o desenvolvimento do 
turismo na sua propriedade, 
município e região, desde o 

planejamento, passando pela 
implantação, até a gestão de 
projetos. “O resultado é a eleva-
ção da autoestima do produtor 
rural, que, dessa forma, pode 
explorar melhor a proprieda-
de e aumentar a sua renda. No 
� nal das contas, o município 
também ganha com isso, pois 
a ação acaba fomentando visi-
tação a investimento”, a� rma o 
instrutor.
 

Município de
Interesse Turístico

 
 O diretor municipal 
de Cultura e Turismo, Wilton 
Rosalino Borges, comenta que 
o programa vem ao encontro 
dessa necessidade de promo-
ver capacitação em uma área 
que tem relação direta com 
a vocação de Buritama. “Fa-
zendo um levantamento sobre 
potencialidades para estimu-
lar a economia local, a prefei-
tura descobriu que o turismo 
rural pode agrega muito valor 
ao município. Então, solicita-
mos o programa ao SIRAN. Eu 
mesmo tive o privilégio de par-
ticipar da primeira edição, em 
2018, juntamente com sitiantes 
locais, e posso dizer que o pro-
grama é sensacional, completo, 
nota 10 mesmo”.
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I Simpósio de Reprodução e Nutrição

na Bovinocultura de Corte e Leite

Local: UniSALESIANO  - Araçatuba/SP 11 Maio/2019
 

Até 25/04

Alunos

Profissionais

R$ 50,00

R$ 70,00

Até 05/05

R$ 70,00

R$ 90,00

No dia

R$ 100,00

R$ 120,00

Apoio: Patrocínio:

 Abertura

 
“Manejo nutricional para máxima eficiência
produtiva e reprodutiva em rebanho leiteiro”

 
Lieber Garcia - Premix

 “Tripanosoma Bovino”

 

Marco Antônio Lopez

 Coffee Break
 

 

“Manejo reprodutivo em propriedades leiteiras” 
Fernando Polizel

Encerramento

8h

9h40

10h20
10h40

12h

MÓDULO LEITE

9h

INSCRIÇÕES:

“Como reduzir a idade a puberdade nas novilhas de corte? 

 

 

  

Guilherme Nogueira - UNESP/FMVA

“Nutrição em bovinos de corte”

  
9h

 
 

 

Bruno T. Costa - Êxito Rural

Coffee Break

“Melhoramento genético de gado de corte em fazendas 
de alta efeciência produtiva e reprodutiva”
Cassiano Pelle  - CRV Lagoa

“Bem estar animal em frigoríficos” 
Natália Bachiega - Marfrig 

Encerramento

 Abertura8h

9h40

10h20

10h40

11h20

12h

MÓDULO CORTE

INFORMAÇÕES:
(18) 99757-4394 - Maria Clara
(18) 99656-0414 - Cíntia

PAINT

Consultoria e Nutrição Animal

11h20 “Melhoramento genético de gado de leite” 
Renato Landini - Select Sires

99717.8156  -  3304.6372

Feira do Produtor Rural inicia novas 
turmas em Araçatuba e Birigui

Programa é realizado por meio de parceria entre SIRAN, SENAR-SP e prefeituras, e 
ensina pequenos agricultores rurais a comercializar produtos sem intermediários

 Preparar o pequeno 
produtor para comercializar a 
sua produção diretamente ao 
consumidor � nal, agregando 
valor à propriedade rural. Este 
é o objetivo do programa Fei-
ra do Produtor Rural, que está 
sendo promovido em Araçatu-
ba e Birigui (SP), por meio de 
uma parceria entre o SIRAN 
(Sindicato Rural da Alta No-
roeste), o SENAR-SP (Serviço 
Nacional de Aprendizagem Ru-
ral) e as prefeituras.
 
 A capacitação é di-
vidida em oito módulos, nos 
quais são debatidas normas e 
procedimentos para a organi-
zação do ambiente da feira e a 
venda de produtos, a identi� -
cação dos produtos existentes 
na propriedade e que podem 
ser comercializados, bem como 
o planejamento da produção, 
as boas práticas de fabricação 
de alimentos, as técnicas de 
comercialização, exposição de 

produtos e gestão do negócio. 
A duração do programa é de 
oito meses, e as aulas ocorrerão 
a cada 15 dias, duas vezes por 
semana. Ao � nal do Programa, 
os participantes participam de 
aulas práticas de comercializa-
ção, onde será montada uma 
feira, que passa a ser perma-
nente a partir de novembro.

 O número mínimo de 
vagas é 12 e o máximo, 26 par-
ticipantes, sendo recomendado 

dois participantes por proprie-
dade. A previsão da instrutora 
do SENAR, Maria Fernanda 
de Almeida Rodrigues, é que 
as aulas comecem na segunda 
quinzena deste mês. “A nossa 
expectativa é que até o � nal do 
ano, mais 16 estandes de co-
mercialização estejam prepara-
dos para comercializar produ-
tos fresquinhos e de qualidade. 
É a oportunidade de criar uma 
fonte de renda para o produtor 
rural”, diz Maria Fernanda.

SENAR-SP
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Autoridades visitam obras das
pistas de provas equestres

Prefeito de Araçatuba, diretores do SIRAN, superintendente e representantes da 
ABQM checam as três construções, e elogiam esforço e eficácia do sindicato

 O SIRAN (Sindicato 
Rural da Alta Noroeste) pro-
moveu no dia 09/04 uma visita 
de autoridades e de represen-
tantes da ABQM (Associação 
Brasileira de Criadores de Ca-
valo Quarto de Milha) às obras 
das três pistas de provas eques-
tres, que estão sendo constru-
ídas no recinto de exposições 
Clibas de Almeida Prado, em 
Araçatuba (SP).
 
 Estiveram presen-
tes o prefeito Dilador Borges 
(PSDB), o secretário municipal 
do Governo, Manoel Afonso, 
o superintendente da ABQM, 
Sérgio Ricardo, os conselhei-
ros da entidade, Paulo Ferraz 
e José Macário Pérez Pria (um 
dos fundadores e ex-presidente 
da ABQM), além de outros re-
presentantes da associação.
 
 O grupo passou pelas 
áreas e checou que, passada as 
etapas de terraplanagem e de 

fundação, a construção está na 
fase de montagem das estrutu-
ras metálicas. De com o enge-
nheiro civil Antônio Cunha, da 
empresa AC Con, responsável 
pelo gerenciamento das obras, 
a previsão é que este período vá 
até o início de julho, quando, 
entre os dias 20 e 30, será rea-
lizado o Campeonato Nacional 
do Quarto de Milha.

Avaliações

 “Esta é a primeira visi-
ta que eu faço às obras e con-
fesso que estou surpreso com a 
velocidade com que elas estão 
sendo realizadas. Estamos to-
dos ansiosos para ver estas pis-
tas inauguradas e sendo utiliza-
das, cheias de cavalos, pois se 
trata de um novo e importante 
patamar para o agronegócio e o 
entretenimento de Araçatuba, 
assim como de todo o Noroeste 
Paulista”, a� rmou o prefeito Di-
lador Borges. 

  O superintendente 
da ABQM também demons-
trou satisfação com o que viu. 
“Quando eu estive aqui, em ou-
tubro do ano passado, só tinha 
mato nessa área. Hoje vendo as 
obras, a percepção é completa-
mente diferente. Agora sim, te-
mos a dimensão de como esse 
verdadeiro complexo vai � car. 
Parabéns, ao SIRAN, por todo 
este trabalho”, comentou Sérgio 
Ricardo.
 
 “Estamos nos esfor-
çando ao máximo, trabalhando 
inclusive aos � nais de semana, 
para cumprir os prazos e en-
tregar as pistas para o Campe-
onato Nacional do Quarto de 
Milha. Vale ressaltar que esta é 
parte � nal de um processo que 
vem de anos, quando nos arti-
culamos para trazer a ABQM 
para Araçatuba. A� rmo com 
toda a convicção que está va-
lendo muito a pena”, garantiu 
Brancato.

RECINTO DE EXPOSIÇÕES
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Números grandiosos
 

         O contrato da parceria entre o SIRAN e 
a ABQM tem prazo de duração de 10 anos. 
Neste período, o sindicato pretende inves-
tir entre R$ 25 milhões e R$ 30 milhões 
em benfeitorias no recinto de exposições, 
incluindo a construção das três pistas de 
provas, com 6 mil m2 cada uma, e de ou-
tras três pistas de aquecimento (que tam-
bém estão em construção), com 3,2 m², sem                   
cobertura, com piso de areia.
 
 A expectativa do SIRAN e da 
ABQM é que a competição de julho, que vai 
contar com 19 modalidades, reúna cerca de 
8 mil inscrições, e aproximadamente 2 mil 
animais. Em relação ao público, são espera-
das 10 mil pessoas por dia de evento. Cálcu-
lo da ABQM indica que serão necessários 3 
mil leitos da rede hoteleira para acomodar 
os frequentadores de cada evento. Ainda se-
gundo a associação, o projeto de Araçatuba 
é o maior da América Latina relacionado a 
provas equestres.
 
 Em agosto deste ano, a ABQM 
comemora 50 anos de fundação, e preten-
de celebrar a data justamente no primeiro 
evento a ser realizado em Araçatuba, em 
julho. Além desta competição, a entida-
de realiza em abril (que começou hoje e 
vai até domingo, 14, em Avaré) o Con-
gresso do Cavalo Quarto de Milha, e, em 
outubro, o Potro do Futuro e a Copa dos                                         
Campeões e Derby.
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Diretores do SIRAN acompanham
competição que virá para Araçatuba
Grupo reuniu informações para aprimorar a organização dos eventos da ABQM

que começam em julho, no recinto Clibas de Almeida Prado

 Diretores do SIRAN 
(Sindicato Rural da Alta Noro-
este) estiveram em Avaré (SP) 
no dia 11/04 acompanhando o 
Congresso 2019 da Associação 
Brasileira de Criadores de Ca-
valo Quarto de Milha (ABQM). 
O objetivo foi ver de perto os 
detalhes da organização do 
evento, e pensar em aprimo-
ramentos para as competições 
que serão realizadas três vezes 
por ano em Araçatuba, a partir 
de julho.

 “Aproveitamos a oca-
sião para estreitar ainda mais o 
relacionamento com a ABQM, 
que é a nossa grande parceira 
nos três eventos que Araçatuba 
passará a sediar todos os anos, 
a partir de agora”, comentou o 
presidente do SIRAN, Fábio 
Brancato.  “Checamos tudo o 
que diz respeito à infraestrutu-
ra, como instalações elétricas e 
hidráulicas, baias, tatersal, pis-
tas, posicionamento dos estan-
des.  Precisamos agilizar o pro-

cesso, a� nal de contas, estamos 
a apenas dois meses e meio do 
primeiro evento da ABQM em 
Araçatuba”.

 Brancato esteve acom-
panhado dos diretores Manoel 
Afonso e Arnaldo Vieira Filho, 
que também são, respectiva-
mente, secretário municipal 
de Governo e assessor execu-
tivo da secretaria municipal de 
Desenvolvimento Agroindus-
trial. A prefeitura de Araçatuba 

EM AVARÉ
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também é parceira do sindicato 
e teve papel determinante na 
vinda dos eventos para a ci-
dade. “O SIRAN e a prefeitura 
trabalham de mãos dadas para 
fomentar eventos relacionados 
ao agronegócio, que é a voca-
ção histórica de Araçatuba. Os 
eventos da ABQM vão promo-

ver de forma signi� cativa o de-
senvolvimento do município e 
da região”, a� rma Afonso.
 Também participaram 
da visita a representante co-
mercial do SIRAN, Ana Bréfo-
re, o engenheiro civil Antônio 
Cunha, da empresa AC Con, 
responsável pelo gerenciamen-
to das obras no recinto de ex-
posições Clibas de Almeida 
Prado, e os arquitetos Amauri 
Júnior e Marcelo Soubhia, que 
conceberam o projeto das no-
vas benfeitorias e reformas do 
local.

 Realizado no parque 
de exposições Fernando Cruz 
Pimentel, em Avaré, de 8 a 14 

de abril, o Congresso do Quar-
to de Milha chega a movimen-
tar cerca de R$ 7 milhões na 
economia local, segundo os 
organizadores. Reúne cerca 
de 300 expositores de diversas 
regiões do país, e conta com a 
visita de 5 mil pessoas por dia.
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Para o produtor rural
Confira os cursos que o SIRAN e o SENAR-SP têm programado para maio

SENAR-SP

CURSOS LOCAL DATA

PROLEITE - CERCA ELÉRICA (MÓDULO VI) BIRIGUI 01 até 09/05

PROLEITE - CERCA ELÉRICA (MÓDULO VI) COROADOS 03 até 17/05

OLERICULTURA ORGÂNICA - PRODUÇÃO DE MUDAS (MÓDULO III) RUBIÁCEA 03 até 24/05

PROER - SENSIBILIZAÇÃO ARAÇATUBA 04/05

FEIRA DO PRODUTOR RURAL - BOAS PRÁTICAS DE MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS 

(MÓDULO II)
ARAÇATUBA 06 até 07/05

JOVEM AGRICULTOR DO FUTURO - MÓDULO III NOVA LUZITANIA 06 até 30/05

JOVEM AGRICULTOR DO FUTURO - MÓDULO III PIACATU 06 até 30/05

TOMATE ORGÂNICO - CONDUÇÃO DA PLANTA (MÓDULO III) PIACATU 07 até 21/05

FEIRA DO PRODUTOR RURAL - BOAS PRÁTICAS DE MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS 

(MÓDULO II)
BIRIGUI 08 até 09/05

TOMATE ORGÂNICO - CONDUÇÃO DA PLANTA (MÓDULO III) BILAC 08 até 22/05

TOMATE ORGÂNICO - CONDUÇÃO DA PLANTA (MÓDULO III) SANTÓPOILIS DO AGUAPEI 09 até 23/05

TOMATE ORGÂNICO - CONDUÇÃO DA PLANTA (MÓDULO III) ARAÇATUBA 11 até 25/05

TURISMO RURAL - GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS (MÓDULO III) PIACATU 13 até 15/05

OLERICULTURA ORGÂNICA - PRODUÇÃO DE MUDAS (MÓDULO III) BIRIGUI 15 até 26/05

PROER - SENSIBILIZAÇÃO
SANTO ANTÔNIO DO 

ARACANGUA
17/05

PROER - SENSIBILIZAÇÃO ARAÇATUBA 17/05

PROER - ESTOQUE DE CAPITAIS (MÓDULO I) ARAÇATUBA 18 até 25/05

FEIRA DO PRODUTOR RURAL - PRODUTOS RURAIS PARA COMERCIALIZAÇÃO (MÓDULO III) ARAÇATUBA 20/05 até 04/06

PROLEITE - PASTAGEM DE INVERNO

(MÓDULO VII)
BIRIGUI 20 até 22/05

MOTIVAÇÃO DE EQUIPES - TÉCNICAS BURITAMA 21/05

ELETRICISTAS - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (BAIXA TENSÃO) SANTÓPOILIS DO AGUAPEI 21 até 24/05

FEIRA DO PRODUTOR RURAL - PRODUTOS RURAIS PARA COMERCIALIZAÇÃO (MÓDULO III) BIRIGUI 22/05 até 06/06

MELIPONICULTURA - CRIAÇÃO DE ABELHAS SEM FERRÃO PIACATU 27 até 30/05

PROGRAMA PROMOVENDO A SAÚDE NO CAMPO DROGAS USO E DEPENDÊNCIA GABRIEL MONTEIRO 27 até 30/05

UVA - ESNA DA ARE (MÓDULO I) ARAÇATUBA 28 até 29/05

TURISMO RURAL - GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS (MÓDULO III) BURITAMA 28 até 30/05

UVA - ESCOLHA DA ÁREA (MÓDULO I) BILAC 30 até 31/05
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A Holding familiar e seus
benefícios para produtores rurais

 Uma das grandes pre-
ocupações do produtor rural 
está relacionada ao planeja-
mento do seu negócio, e de que 
forma conseguirá mais van-
tagens para o crescimento da 
atividade rural. Como ocorre 
em grande parte do meio ru-
ral, a atividade agropecuária 
é gerida por famílias que con-
centram seus esforços na pro-
dutividade, aperfeiçoamentos 
de técnicas para alcançar maior 
lucratividade e na acumulação 
de capital. Todavia, nesses ca-
sos em que toda atividade rural 
é administrada pela família, é 
comum que não haja planeja-
mento tributário, patrimonial 
e sucessório, culminando em 
perdas relevantes, principal-
mente após o falecimento do 
produtor rural  titular do ne-
gócio, já que a atividade pode 
ser até mesmo paralisada em 
virtude de brigas dos herdeiros 
quanto à divisão patrimônio.

 Com a � nalidade de 
planejar a atividade familiar, 
tornando o agronegócio uma 
operação gerida de maneira 
organizada e pro� ssional, surge 
a opção de constituir uma hol-
ding familiar. Holding, no meio 
empresarial, é de� nida como 

empresa que possui a � nalidade 
de participar de outras empre-
sas como sócia, administrando 
e controlando suas atividades.
 
 A holding familiar será 
constituída visando à proteção 
do patrimônio do produtor 
rural, com a consequente di-
minuição da carga tributária, 
pois agora seu titular passa 
de pessoa física a empresário. 
Logo, o Imposto de Renda será 
calculado pela pessoa jurídica, 
tendo um percentual reduzido. 
Esse é só um exemplo, pois há 
diminuição real em vários ou-
tros impostos que devem ser 
analisados conjuntamente com 
as atividades exercidas pelo 
produtor rural, caso a caso. 
Ademais, os benefícios de se 
concentrar a atividade rural 
em uma holding vão além dos 
� scais. A sucessão familiar � ca 
planejada, evitando-se todos os 
incômodos de um processo de 
inventário, pois o patrimônio já 
� ca dividido para os herdeiros 
por meio de cotas, reservado 
o direito de usufruto vitalício 
dessas cotas para o produtor 
rural titular da holding. Além 
disso, o Imposto sobre Trans-
missão Causa Mortis e Doação 
(ITCMD) terá valor menor. O 

ITBI (Imposto de Transmissão 
de Bens Imóveis) poderá ser 
afastado com base em previsão 
constitucional. Cabe salientar 
que a constituição da holding 
familiar passa por processo for-
mal, com a elaboração do con-
trato social que será submetido 
a registro perante à Junta Co-
mercial ou Cartório de  Regis-
tro de Pessoas Jurídicas, coma  
indicação do quadro societário, 
a participação de cada um, a 
escolha do regime tributário, 
os bens que serão integraliza-
dos no capital social (móveis, 
imóveis, ações, dinheiro etc).

 O produtor rural ti-
tular da holding ainda pode 
usar a seu favor cláusulas de 
impenhorabilidade, incomuni-
cabilidade e inalienabilidade, 
protegendo ainda mais seu pa-
trimônio. Para concluir, a cria-
ção de uma holding familiar é 
um processo que deve ser pla-
nejado, com acompanhamento 
de pro� ssionais capacitados, 
que pode signi� car uma grande 
vantagem na organização dos 
negócios da família, garantin-
do continuidade da atividade 
mesmo após o falecimento do 
produtor responsável pela ad-
ministração do agronegócio.

ARTIGO
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WARRANTIES
C O M M E R C I A LGARANTIAS
C O M E R C I A I S

O mais completo pacote 
de garantias comerciais 
do mercado!

NOVAS GARANTIAS COMERCIAIS*

Garantia de fabricação até 09 anos

Danos acidentais

Garantia contra danos causados por soqueiras *P
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Araçatuba (18) 2102-4000 I Andradina (18) 3702-1321 I Auriflama (17) 3482-2820 

Penápolis (18) 3652-6033 I Pres. Prudente (18) 3311-4100 I Dracena (18) 3823-1315 

www.dcarvalho.com.br

/dcarvalhojohndeere


