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SENAR PROMOVEU REUNIÃO DE
COORDENADORES EM ARARAQUARA
Importante evento foi 
realizado no auditório do 
Sindicato Rural em nossa 
cidade, organizado pelo 
SENAR, para apresentar as 
modificações nas normas 
operacionais que regem os 
trabalhos relacionados entre 
o órgão, as prefeituras, 
FAESP e FETAESP.

Mário Roberto Porto (coordenador do Senar Araraquara), Nicolau de Souza Freitas 
(presidente do Sindicato Rural), Sérgio Perrone Ribeiro (coordenador técnico do Senar) 
e Mário Antônio de Moraes Biral (superintendente do Senar-AR SP) durante o evento

O presidente do Sindicato Rural de Ara-
raquara, Nicolau de Souza Freitas, sentiu-
se extremamente orgulhoso com seus com-
panheiros de diretoria ao receber no audi-
tório da entidade (dia 25 de agosto), o supe-
rintendente Mário Antônio de Moraes Bi-
ral, do  e os coordenado-
res dos Sindicatos Rurais (FAESP), Pre-
feituras Municipais e Sindicatos de Traba-
lhadores Rurais através da FETAESP. O 
encontro realizado durante todo o dia, ser-
viu para apresentar as modificações nas 
normas operacionais que regem os traba-
lhos relacionados entre o SENAR - AR/SP 
e as entidades. “Este trabalho é de suma im-
portância por se tratar da capacitação de 
produtores e trabalhadores rurais e suas fa-
mílias no sentido de viabilizá-los em suas 
tarefas agrícolas de maneira a torná-los    
mais produtivos e, consequentemente,   
obter resultados positivos em suas rendas 
das atividades que se dedicam”, comentou 
Biral, na abertura do evento acompanhado 
por cerca de 90 representantes de sindica-
tos. Os cursos estão voltados para a For-
mação Profissional e Promoção Social.

Outra preocupação, argumentou o diri-
gente, também está voltada para a presta-
ção legal dos valores financeiros envolvi-
dos, dada a tramitação burocrática exigida 
pelos órgãos de controle.

Quando indagado sobre a escolha do 

SENAR - AR/SP

Sindicato Rural para sediar a reunião, Bi-
ral respondeu: “A razão da escolha baseia-
se no fato de ser um Sindicato, dirigido pe-
lo Dr. Nicolau de Souza Freitas e sua equi-
pe, com uma estrutura física e operacional 
invejável. Pode acomodar devidamente as 
100 pessoas presentes no que tange ao de-
senvolvimento dos trabalhos e a operacio-
nalidade das refeições necessárias. Mas, a 
razão maior é a representatividade que es-
te Sindicato apresenta em toda a região no 
tocante aos órgãos de classe ultrapassando 
os limites do município. A própria repre-
sentatividade da agricultura regional é es-
pelhada por este Sindicato”.

Foram sete horas de trabalho abran-
gendo apresentação de temas referentes às 
ações de Formação Profissional, Promo-
ção Social, Questões Financeiras e Infor-
mática cujos resultados traduzirão maior 
eficiência nos trabalhos desenvolvidos pe-
las instituições citadas. Esta eficiência tem 
que estar voltada para o homem do campo 
e sua família, justificando os objetivos ins-
titucionais. Trata-se de uma constante em 
nossas atividades, emanadas pelo Presi-
dente Dr. Fábio de Salles Meirelles, contí-
nuo batalhador do desenvolvimento, não 
só da agricultura paulista, como também, 
nacional.

O setor rural também segue tendências, 
e desta vez, quem está à frente da novidade 
são as mulheres. Segundo o coordenador 
do SENAR Araraquara, Mário Roberto Por-
to, quinze mulheres do Assentamento Bela 
Vista que participaram de um curso de Pro-
cessamento Artesanal de Carne, surpreen-
deram e reivindicaram um curso de Opera-
ção de Máquinas Agrícolas.

Prontamente, agendado para outubro, o 
curso será viabilizado e colocará no merca-
do mulheres que podem ocupar a função, 
até então, desempenhada, quase que exclu-
sivamente, por homens. 

Segundo Porto, o mercado de trabalho 
tem vagas para essa nova mão-de-obra, que 
destaca ainda as qualidades femininas na  
realização da função. “As mulheres são cui-
dadosas, dedica-
das e com certeza 
ocuparão muitos 
postos nas usinas e 
fazendas da re-
gião”, diz o coorde-
nador, entusias-
mado com a inicia-
tiva.

Novidade no Campo

MULHERES QUEREM SER

OPERADORAS DE MÁQUINAS



SINDICATO RURAL

A advogada Fernanda Bueno está a
disposição dos associados na sede do 
Sindicato Rural de Araraquara, todas as 
terças e sextas, das 9h às 11h30.

SINDICATO RURAL PROPORCIONA
ASSISTÊNCIA JURÍDICA AOS SÓCIOS

Benefício

Mudanças nas leis que formam o Direito Ambiental passam 
a ser focadas com muito interesse pela entidade.

Desde março deste ano, a advogada 
Fernanda Bueno assumiu a assessoria  jurí-
dica no Sindicato Rural de Araraquara. Ela 
diz que seu trabalho consiste em atender 
os associados prestando assistência gra-
tuita na área do Direito Trabalhista até a úl-
tima instância.

Nas demais áreas do Direito, segundo 
a advogada, são realizadas consultorias, es-
pecialmente nas áreas cível e ambiental. 
Para esses casos foi estabelecido um con-
vênio para o atendimento, com valores re-
duzidos para os associados do Sindicato 
Rural de Araraquara.

Fernanda Bueno explica que hoje, em 
razão de mudanças na lei e, principalmen-
te, devido à preocupação mundial em tor-
no das questões relacionadas ao meio am-
biente, orientações relevantes ao Direito 
Ambiental têm sido as mais buscadas pe-
los associados e por produtores rurais. 
“Oriento aos produtores para agirem de 
acordo com a lei, explicando as alterações 
no código no que se refere às questões am-
bientais”, comenta a advogada que faz es-
pecialização na área do Direito Ambiental. 
Para os associados um benefício de im-
prescindível valor.

01 a 30: Jovem Aprendiz Rural   
Local: Bueno de Andrada

01 a 03: Operação de Tratores 
Agrícolas                                     
Local: Fazenda Santa Tereza

13 a 15: Operação e Manutenção    
de Motosserra                              
Local: Pamiro

20 a 23: Jardineiro: condução, 
manutenção e reforma                
Local: AABB

21 a 23: Aplicação de Agrotóxicos 
Turbo Atomizador                        
Local: Pamiro

27 a 29: Turismo Rural: Módulo VII 
Local: Rincão

Outras informações no Sindicato 
Rural pelo telefone: (16) 3336-7547 
ou no site: www.faespsenar.com.br

CURSOS/SETEMBRO

No dia 14 de agosto, vinte integran-
tes do programa de Turismo Rural de 
Rincão (extensão da base Araraquara) 
viajaram para a 7º Feira Nacional de Tu-
rismo (Feitur) realizada em São Paulo, 
no Parque da Água Branca, entre os    
dias 13 e 15 de agosto. Os participantes 
elogiaram a iniciativa do Sindicato Ru-
ral através da parceria com o 

 e tiveram uma excelente expe-
riência de conhecer as novidades do se-
tor.

SENAR - 
AR/SP

VISITANDO A FEIRA
NOTÍCIAS DA FAESP

A Faesp na sua circular 33/2010 in-
forma a todos os avicultores sobre o no-
vo procedimento adotado pela CDA  
(Coordenadoria de Defesa Agropecuá-
ria) na sua portaria CDA - 08/10, refe-

rente ao registro e fiscalização dos esta-
belecimentos avícolas comerciais.

A partir da publicação da Portaria 
CDA - 08/10 passa a ter também data li-
mite para requerer o registro. Até dia 10 
de dezembro de 2010, os estabelecimen-
tos avícolas paulistas deverão protoco-
lar o requerimento de registro e respecti-
va documentação no Escritório de Defe-
sa Agropecuária (EDA) de circunscri-
ção da propriedade.

Importante frisar que a partir de 10 
de dezembro de 2010, a emissão de GTA 
para aves e ovos férteis ficará proibida 
para quem não tiver protocolado o re-
querimento de registro. Para comple-
mentações, procurar o Sindicato Rural 
de Araraquara.

A Faesp na sua circular 42/2010 in-
forma que através da lei 12.249 de 11 de 
junho de 2010 em seu artigo 138, alterou 
os artigos 3º, 7º e 8º e os anexos III a X 
da lei 11.775/08.

De forma resumida, estas alterações 
possibilitam que os mutuários de opera-
ções de crédito rural ou parcelas de juros 
inadimplentes de anos anteriores a 
2010, inclusive saldos devedores inscri-
tos na Dívida Ativa da União, ou que ve-

AVICULTURA: REGISTRO E FISCALIZAÇÃO

nham a ser incluídas até 31 de outubro 
de 2010, efetuem a liquidação ou rene-
gociação até 30 de novembro de 2010, 
com descontos que variam de 38% a 
70% para liquidação dos débitos do sal-
do devedor; e de 33% a 65% de descon-
tos para renegociação pelo prazo de 10 
anos em parcelas anuais ou semestrais.

Para complementações procurar o 
Sindicato Rural de Araraquara.

RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO


