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EDITORIAL

  Seja na esfera pessoal ou pro� ssional, entre empresas, entre 
o mercado corporativo e o poder público, as parcerias são cada vez 
mais importantes para o sucesso de projetos. Por meio delas, entida-
des se ajudam mutuamente, somam forças, complementam-se, agre-
gam valores em busca de um objetivo comum. É assim que, todos os 
anos, realizamos dezenas de cursos dirigidos aos produtores rurais 
– por meio da parceria com o sistema FAESP/SENAR-SP, e apoio da 

Casa da Agricultura e das prefeituras. Foi assim também que nasceu e consolidou-se a vinda das pro-
vas do Quarto de Milha para Araçatuba. De uma ideia de dois criadores da raça exposta a nossa dire-
toria anos atrás, à atual construção das pistas no recinto Clibas de Almeida Prado, houve uma junção 
de esforços em favor do desenvolvimento de Araçatuba, principalmente entre o SIRAN e a prefeitura.

 Foi o entendimento entre esses dois entes que possibilitou ao município novamente ganhar 
destaque no cenário do agronegócio nacional. Não me canso de repetir, para que todos saibam e va-
lorizem o esforço das duas entidades, que se trata de um grande empreendimento, no qual o SIRAN 
está investindo R$ 30 milhões, com expectativa projetada de movimentação de R$ 36 milhões ao 
ano na cidade. Além disso, a cada evento, a previsão é que 10 mil pessoas passem pelo recinto ao dia, 
sejam feitas 8 mil inscrições em 19 modalidades de competição, e haja aproximadamente 300 exposi-
tores. É o maior empreendimento da América Latina relacionado a provas equestres, de acordo com 
a ABQM (Associação Brasileira dos Criadores de Cavalo Quarto de Milha).

 E a busca por novos parceiros não para. Estamos visitando empresas para mostrar o enorme 
potencial de retorno comercial desses eventos. Da mesma forma, abordamos autoridades, em busca 
de suporte institucional. Fica aqui o nosso profundo e sincero agradecimento ao prefeito Dilador 
Borges, por articular os encontros e nos apoiar em nossos pleitos. Obrigado, Dilador, pela parceria!

Fábio Brancato – Presidente do SIRAN

A palavra é parceria
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Produtores rurais participam de curso 
gratuito de instalações elétricas

Ação ocorre por meio de parceria entre SIRAN e FAESP/SENAR-SP, com apoio
da Casa da Agricultura e prefeitura de Santópolis do Aguapeí

 Fios, lâmpadas, inter-
ruptores e conectores toma-
ram as mesas de uma das sa-
las da Casa da Agricultura de 
Santópolis do Aguapeí (SP). 
Sobre elas, 14 produtores ru-
rais manusearam atentamente 
os materiais, entre os dias 21 
e 24 deste mês, durante o cur-
so Instalações Elétricas (Baixa 
Tensão), promovido pelo SI-
RAN (Sindicato Rural da Alta 
Noroeste), em parceria com a 
FAESP/SENAR-SP (Federação 
da Agricultura do Estado de 
São Paulo/Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural), e apoio 
da Casa da Agricultura, assim 
como da prefeitura.
 
 A ação contou com 
dois dias de aulas teóricas e 
outros dois de atividades práti-
cas. De acordo com o instrutor 
Dantes Sirineu dos Santos, fo-
ram abordadas noções básicas 
sobre eletricidade, instalações 
elétricas, materiais utilizados, 

ferramentas e instrumentos ne-
cessários e técnicas de instala-
ções. “A gente ensina como efe-
tuar serviços de instalações ede 
forma correta e segura nas pro-
priedades rurais. Damos deta-
lhes sobre os materiais adequa-
dos, a montagem padrão, tipo 
de cabo no relógio, disjuntor, 
até o quadro de distribuição 
etc. Queremos capacitá-los 
para instalações corretas do 
início ao � m do processo”, ex-
plica Santos.

 NO CAMPO
 
 Dono de um sítio em 
Santópolis, onde planta man-

dioca, o produtor rural Valter 
Kimura foi um dos participan-
tes do curso. “A gente usa muita 
energia elétrica na propriedade, 
como na caixa d’água, nos sen-
sores, na luz. Por isso, eu vim 
ganhar conhecimento para que 
eu mesmo possa fazer a manu-
tenção. A gente acaba gastando 
muito chamando um eletricista 
e nem sempre acha o pro� ssio-
nal na hora que a gente precisa”, 
disse Kimura.
 
 Com linguagens sim-
ples, os cursos priorizam a prá-
tica, aliando conhecimentos 
técnicos ao trabalho diário dos 
produtores rurais.

FAESP/SENAR-SP 1
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Abelhas nativas sem ferrão são
tema de curso em Piacatu

Objetivo do curso é fazer com que os alunos se interessem pela meliponicultura 
como atividade econômica rentável e ambientalmente correta 

 Doze produtores rurais 
de Piacatu (SP) participaram 
em maio do curso Meliponicul-
tura – Criação de abelhas sem 
ferrão –, promovido pelo SI-
RAN (Sindicato Rural da Alta 
Noroeste), em parceria com 
o sistema FAESP/SENAR-SP 
(Federação da Agricultura do 
Estado de São Paulo/Serviço 
Nacional de Aprendizagem Ru-
ral), e apoio da Casa da Agri-
cultura (órgão da Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento 
do Estado) e da prefeitura.
 
 Com 32 horas de dura-
ção, divididas em quatro dias, o 
curso começou com aulas teó-
ricas, nas quais os participantes 
receberam informações sobre a 
anatomia das abelhas, espécies 
sem ferrão (mandaçaia, tubu-
na e jataí, por exemplo), com-
portamento e multiplicação do 
enxame, e estrutura necessária, 
entre outras. Na parte prática, 

a turma foi para o campo onde 
aprendeu a montar e a instalar 
iscas para atrair abelhas nati-
vas. De acordo com o instrutor 
Edson Antônio Guarido Ribei-
ro, a criação de abelhas sem 
ferrão pode ser feita em uma 
pequena área da propriedade, 
o que permite fácil acesso à 
atividade. “Na meliponicultura 
o investimento é baixo, sem a 
necessidade de caixas padroni-
zadas e macacões de proteção, 
por exemplo, ao contrário da 
apicultura tradicional.

GERAÇÃO DE RENDA
 
 O objetivo do curso é 
fazer com que os alunos se in-
teressem pela meliponicultura 
como atividade econômica ren-
tável. “O mel desse tipo de abe-
lha é extremamente saboroso, 
além de possuir propriedades 
nutritivas, medicinais e com 
alto teor de água, comparado 
com o mel das abelhas africa-
nizadas (híbridas) – portanto, 
o produto tem alto valor agre-
gado”, a� rma Ribeiro.
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Capacitação gratuita incentiva
o cultivo de uva em Bilac

Programa abrange todas as etapas da cultura, e a intenção é desenvolver
competências profissionais que contribuam para a geração de renda dos produtores

 Pela primeira vez, pro-
dutores rurais de Bilac (SP) 
participam de um programa 
de incentivo ao cultivo de uva 
promovido pelo SIRAN (Sin-
dicato Rural da Alta Noroes-
te), em parceria com o sistema 
FAESP/SENAR-SP (Federação 
da Agricultura do Estado de 
São Paulo/Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural), apoio 
da Casa da Agricultura (órgão 
da Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento do Estado) e da 
prefeitura.

 Gratuito, o programa 
é composto por sete módulos 
sequenciais, que duram de 16 a 
32 horas, que abordam conhe-
cimentos técnicos necessários 
para alavancar a viticultura na 
cidade. O primeiro foi realiza-
do neste mês, com o tema “Uva 
– Escolha da área”, e o último 
ocorrerá em dezembro. Em um 
sítio local, o instrutor Celso 
Luiz Sutti ensinou aos partici-

pantes as melhores condições 
para o plantio, o que implica 
posicionamento ideal da lavou-
ra em relação ao sol, análise do 
solo, chuva e irrigação etc.

 “A turma contou com 
lotação máxima, que é de 15 
alunos, o que mostra o interes-
se e a necessidade dessa capa-
citação em Bilac. O programa 
atende todas as etapas do pro-
cesso de produção, desde o pre-

paro do solo, produção de mu-
das e manejo dos parreirais, até 
a comercialização in natura, de 
modo sequencial para acom-
panhar as diferentes etapas da 
cultura”, comenta Sutti.

 O objetivo das entida-
des com o curso é justamente 
desenvolver competências pro-
� ssionais que contribuam para 
a geração de renda dos produ-
tores rurais.

FAESP/SENAR-SP 3
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Parceria alavanca Araçatuba no cenário 
do agronegócio nacional

Articulação entre SIRAN, prefeitura e ABQM valoriza a vocação econômica e prevê a 
movimentação de R$ 300 milhões no município nos próximos 10 anos

 Dia após dia, a instala-
ção de grandes estruturas me-
tálicas dá forma a três pistas 
de provas equestres que estão 
sendo construídas no recinto 
de exposições Clibas de Almei-
da Prado, em Araçatuba (SP). 
Quem passa pelo local e olha 
a terraplanagem concluída, as 
fundações, as colunas e tesou-
ras das coberturas das arenas 
de 6 mil m2 cada uma, as áreas 
das pistas de aquecimento, os 
meios-� os das novas ruas do 
entorno das construções, não 
imagina que para chegar ao 
estágio atual das obras foi ne-
cessária muita análise, planeja-
mento e articulação.
 
 Todo o trabalho, que 
envolveu negociações entre 
o SIRAN (Sindicato Rural da 
Alta Noroeste), a prefeitura 
municipal e a ABQM (Associa-
ção Brasileira de Criadores de 
Quarto de Milha) resulta ago-
ra na realização, na cidade, das 

três maiores competições brasi-
leiras da raça equina: Congres-
so do Cavalo Quarto de Milha, 
em abril; Campeonato Nacio-
nal do Quarto de Milha, em 
julho; Potro do Futuro, Copa 
dos Campeões e Derby, em ou-
tubro.
 
 Periodicamente, o pre-
sidente do SIRAN, Fábio Bran-
cato, reúne no recinto diretores 
do sindicato e autoridades para 
detalhar o projeto, atualizar o 
estágio das obras, o cronogra-
ma e os investimentos. “Esse é 
um grande empreendimento, 
no qual o SIRAN está investin-
do R$ 30 milhões, com poten-
cial de retorno superior a R$ 36 
milhões ao ano. Além disso, a 
cada evento, a previsão é que 
10 mil pessoas passem pelo re-
cinto ao dia, sejam feitas 8 mil 
inscrições em 19 modalidades 
de competição, e haja aproxi-
madamente 300 expositores. 
Segundo a ABQM, é o maior 

empreendimento da Améri-
ca Latina relacionado a provas 
equestres”, comenta Brancato.
 
 Os olhos do presidente 
da entidade brilham e a voz ga-
nha tons de entusiasmo ao falar 
sobre o empreendimento. Não 
é para menos, o que hoje se vê 
no recinto é a materialização 
de um projeto que começou há 
três anos, e que teve a partici-
pação da prefeitura como fun-
damental para dar certo.
 

ATUAÇÃO DE DILADOR
 
 Em 2016, os criadores 
de quarto de milha Jamil Bu-
challa e José Macário Pérez Pria 
(um dos fundadores e ex-presi-
dente da ABQM), que moram 
em Araçatuba, procuraram o 
então presidente do SIRAN, 
Marco Antonio Viol, para saber 
da possibilidade de trazer os 
eventos da ABQM para o mu-
nicípio. Segundo eles, a cidade 

ECONOMIA E ENTRETENIMENTO
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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.
Pega de surpresa, a diretoria 
do sindicato começou a se mo-
vimentar. “Realizamos vários 
estudos e pesquisas de mer-
cado, para que nada desse er-

rado”, comenta Brancato. Um 
ano depois, Macário voltou a 
procurar o SIRAN, detalhou os 
eventos, e convidou os direto-
res e o prefeito Dilador Borges 
(PSDB), para irem a Avaré, no 
Congresso do Quarto de Mi-
lha, realizado em abril. No � nal 
de 2017, com a nova gestão da 
ABQM, Viol, Brancato (diretor 
do SIRAN, à época), Buchalla e 
Macário realizaram a primeira 
reunião com a atual diretoria, 
em São Paulo. “Foi estranho. 

Não � cou claro que a asso-
ciação queria mesmo vir para 
Araçatuba. Estava faltando al-
guma coisa”, � z o presidente do 
SIRAN.
 
Assim que Brancato assumiu a 
presidência do sindicato, em ja-
neiro de 2018, começaram o� -
cialmente as negociações com a 
ABQM. “O problema é que, na-
quela época, o recinto era cedi-
do ao SIRAN por meio de um 
título de uso precário do gover-
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no paulista. Ou seja, poderia ser 
requisitado pelo Estado a qual-
quer momento, desalojando os 
eventos da ABQM. Foi quando 
procuramos o prefeito Dilador, 
que intercedeu politicamente 
e nos ajudou a conseguir o re-
passe da área à prefeitura, que, 
por sua vez, em dezembro do 
ano passado a concedeu por 20 
anos ao SIRAN”.
 
 A atuação do prefeito 
de Araçatuba deu a segurança 
que faltava à ABQM, que, em 
janeiro deste ano, assinou con-
trato de 10 anos com o sindica-
to rural. Os eventos começam a 
ser realizados a partir de julho, 
e incluem provas de laço, tam-
bor, ranch sorting (apartação 
de gado em dupla) e western 
pleasure (prova de rédeas a tro-
te e a galope), entre outras.
 

GRATIDÃO E TRABALHO
 
 Toda vez que fala sobre 
a parceria entre as entidades 
que viabilizaram a realização 
das competições equestres em 
Araçatuba, Brancato faz ques-
tão de destacar primeiramente 
a importância da parceria entre 
o SIRAN, a prefeitura e o go-
verno estadual. “O (prefeito) 
Dilador esteve muito presente 
em todo esse processo, desde 
a época do Viol, sempre nos 
apoiando e se colocando à dis-
posição para qualquer deman-
da nossa. O deputado estadual 
Cauê Macris também foi im-
portantíssimo, assim como o 
(ex) governador Geraldo Alck-
min. Sem eles, nada disso esta-
ria ocorrendo”.

 

 Em conversa com o 
prefeito, nesta semana, em visi-
ta às obras do recinto, Brancato 
admitiu a Dilador que não sabe 
se tem como agradecer pelo 
apoio irrestrito ao empreendi-
mento, que alavanca Araçatuba 
no cenário do agronegócio na-
cional.

 “A Capital do Boi Gor-
do agora também é a Capital 
do Quarto de Milha. O que 
posso dizer é que a gratidão 
do SIRAN ao prefeito é enor-
me e profunda. Agora, além da 
Expô (exposição agropecuária 
realizada em julho), teremos 
mais três grandes eventos re-
lacionados ao agronegócio no 
recinto, bene� ciando a cidade 
e a região. Todo esforço já está 
valendo a pena”, � naliza Fábio 
Brancato.
 
EXEMPLO A SER COPIADO

 O prefeito Dilador 
Borges classi� ca a parceria en-
tre a administração pública, 
o SIRAN (Sindicato Rural da 
Alta Noroeste) e a ABQM (As-
sociação Brasileira de Criado

res de Quarto de Milha) como 
caso de sucesso a ser copiado.

 “Eu acredito muito na 
junção de forças. Ninguém faz 
nada sozinho. Desde antes de 
estar na prefeitura, eu sempre 
defendi que o desenvolvimento 
de Araçatuba passaria necessa-
riamente pelo encontro de ca-
pacidades”, defende o prefeito, 
que elogiou e agradeceu a to-
dos os envolvidos no processo 
de solidi� cação da escolha do 
município como sede dos even-
tos da associação.
 
 “A nossa região é cheia 
de oportunidades. Sabendo 
disso, estamos preparando 
Araçatuba, melhorando a nos-
sa mobilidade, abrindo aveni-
das, melhorando a pavimenta-
ção asfáltica e a acessibilidade, 
para chamar atenção e fazer de 
Araçatuba uma referência de 
novo. E eventos, com parcerias 
assim, entre a prefeitura e o SI-
RAN, mostra o quanto é possí-
vel promover o desenvolvimen-
to quando todos olham juntos e 
trabalham para o bem coletivo”, 
a� rma o prefeito.
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 O superintendente ge-
ral da ABQM (Associação Bra-
sileira de Criadores de Quarto 
de Milha), Sérgio Ricardo, se 
mostra muito satisfeito ao falar 
da parceria com o SIRAN (Sin-
dicato Rural da Alta Noroeste) 
e a prefeitura de Araçatuba. Ele 
lembra que há anos o sindicato 
vinha negociando a vinda das 
competições do Quarto de Mi-
lha para a cidade, que, além de 
ser um polo nacional da bovi-
nocultura, também concentra 
um grande número de criado-
res, proprietários e animais da 
raça. “As nossas expectativas 
são as melhores possíveis, pois 
teremos três pistas modernas, 
com uma arquitetura muito 
bem-feita e extremamente fun-
cional. Além disso, o espaço fí-
sico do recinto Clibas de Almei-
da Prado nos permite explorar 
o local tanto na parte esportiva 
quanto na área comercial, tra-
zendo ainda a possibilidade de 

futuras ampliações na estrutu-
ra do evento. E é por isso que 
temos a certeza que Araçatuba 
será uma importante vitrine 
para as competições da ABQM. 
É uma grande satisfação ter 
� rmado essa parceria com o 
SIRAN e a prefeitura”, a� rma 
Sérgio Ricardo.
 
 A estrutura das pistas 
de Araçatuba também é elogia-
da pelo gerente de Esportes da 
ABQM, Henrique Campana. 
Ele a� rma que a parceria entre 
a associação, o SIRAN e a pre-
feitura de Araçatuba, propiciou 
a construção de estruturas per-
feitamente adequadas às neces-
sidades do público das compe-
tições do Quarto de Milha. “As 
duas entidades (SIRAN e pre-
feitura) nos deixaram muito à 
vontade e não interferiram nas 
decisões � nais sobre o projeto 
apresentado pela associação”. 
Ele também destaca a estrutura 

das três arenas de competição, 
que estão sendo construídas no 
parque de exposições. 

 “Cada pista terá a di-
mensão de 50 metros por 120 
metros, e as arquibancadas, as-
sim como a cabine de locação, 
poderão ser instaladas junto às 
próprias pistas, sem necessitar 
de tendas. A estrutura também 
conta com um pé direito mais 
alto, em relação ao de outros 
parques. Em Araçatuba será de 
seis metros, o que garante me-
lhor circulação do ar, deixando 
o ambiente mais fresco. Todas 
as arenas de competição serão 
iluminadas com lâmpadas de 
LED, assim não haverá oscila-
ção na luminosidade durante 
as provas e os cavalos e os cava-
leiros, que ainda contarão com 
uma área de aquecimento ane-
xa a cada pista, terão melhor 
desempenho nas suas apresen-
tações”, ressalta Campana.

ABQM destaca arquitetura
e estrutura das pistas

Superintendente geral e gerente de Esportes da associação elogiam
SIRAN e prefeitura, e demonstram entusiasmo com a parceria

SÉRGIO RICARDO HENRIQUE CAMPANA
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Para o produtor rural
Confira os cursos que o SIRAN e o SENAR-SP têm programado para Junho

SENAR-SP

CURSOS LOCAL DATA

PROLEITE - ALIMENTAÇÃO (MÓDULO VIII) COROADOS 01 até 14/06

CAVALGADA RURAL NOVA LUZITANIA 02 até 02/06

PROLEITE - ALIMENTAÇÃO (MÓDULO VIII) NOVA LUZITANIA 03 até 11/06

PROLEITE - ALIMENTAÇÃO (MÓDULO VIII) BIRIGUI 03 até 11/06

JOVEM AGRICULTOR DO FUTURO - MÓDULO IV NOVA LUZITANIA 03 até 27/06

JOVEM AGRICULTOR DO FUTURO - MÓDULO IV PIACATU 03 até 27/06

OLERICULTURA ORGÂNICA - PLANTIO (MÓDULO IV) BIRIGUI 04 até 19/06

PROLEITE - ALIMENTAÇÃO (MÓDULO VIII) BREJO ALEGRE 05 até 13/06

HIDRÁULICA - REDE DE ÁGUA (MÓDULO I) SANTOPOLIS DO AGUAPEI 06 até 14/06

APICULTURA - SENSIBILIZAÇÃO ARACATUBA 07 até 07/06

OLERICULTURA ORGÂNICA - PLANTIO (MÓDULO IV) RUBIACEA 07 até 21/06

PROER - ESTOQUE DE CAPITAIS II (MÓDULO II) ARACATUBA 08 até 09/06

TOMATE ORGÂNICO - CONTROLE DE PRAGAS E DOENÇAS (MÓDULO IV) ARACATUBA 08 até 22/06

TURISMO RURAL - ATRATIVOS TURÍSTICOS NO MEIO RURAL (MÓDULO IV) PIACATU 10 até 12/06

TOMATE ORGÂNICO - CONTROLE DE PRAGAS E DOENÇAS (MÓDULO IV) PIACATU 11 até 25/06

PROER - ESTOQUE DE CAPITAIS I (MÓDULO I)
SANTO ANTONIO DO 

ARACANGUA
12 até 14/06

TOMATE ORGÂNICO - CONTROLE DE PRAGAS E DOENÇAS (MÓDULO IV) BILAC 12 até 26/06

TOMATE ORGÂNICO - CONTROLE DE PRAGAS E DOENÇAS (MÓDULO IV) SANTOPOLIS DO AGUAPEI 13 até 27/06

PROGRAMA PROMOVENDO A SAÚDE NO CAMPO - DROGAS: USO E DEPENDÊNCIA ARACATUBA 14 até 28/06

PROER - ESTOQUE DE CAPITAIS I (MÓDULO I) ARACATUBA 15 até 23/06

PROLEITE - CANA-DE-AÇÚCAR - COLHEITA E UTILIZAÇÃO NA ALIMENTAÇÃO (MÓDULO IX) COROADOS 15 até 29/06

PROLEITE - CANA-DE-AÇÚCAR - COLHEITA E UTILIZAÇÃO NA ALIMENTAÇÃO (MÓDULO IX) NOVA LUZITANIA 17 até 19/06

PROLEITE - CANA-DE-AÇÚCAR - COLHEITA E UTILIZAÇÃO NA ALIMENTAÇÃO (MÓDULO IX) BIRIGUI 17 até 19/06

OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRATORES AGRÍCOLAS SANTOPOLIS DO AGUAPEI 17 até 21/06

OVINOCULTURA - ALIMENTAÇÃO (MÓDULO IV) ARACATUBA 21 até 22/06

FEIRA DO PRODUTOR RURAL - CONSTRUÇÃO DO ESTANDE DE BAMBU (MÓDULO IV) ARACATUBA 24/06 até 06/08

UVA - PRODUÇÃO DE MUDAS (MÓDULO II) ARACATUBA 24 até 25/06

FEIRA DO PRODUTOR RURAL - CONSTRUÇÃO DO ESTANDE DE BAMBU (MÓDULO IV) BIRIGUI 26/06 até 08/08

UVA - PRODUÇÃO DE MUDAS (MÓDULO II) BILAC 26 até 27/06

PROLEITE - CANA-DE-AÇÚCAR - COLHEITA E UTILIZAÇÃO NA ALIMENTAÇÃO (MÓDULO IX) BREJO ALEGRE 26 até 28/06

TURISMO RURAL - ATRATIVOS TURÍSTICOS NO MEIO RURAL (MÓDULO IV) BURITAMA 26 até 28/06

Veja também as próximas datas de licenciamentos de veículos automotores
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Tiro com arco atrai praticantes
ao recinto da Expô

 Quem passa perto do 
recinto de exposições Clibas 
de Almeida Prado, em Araça-
tuba (SP), às segundas-feiras à 
noite pode estranhar as luzes 
ligadas do pavilhão comercial. 
Ali, � echas voam em direção a 
alvos colocados a 18 metros de 
distância, disparadas por pelos 
praticantes de um esporte que 
chegou recentemente à cidade, 
o tirocom arco, popularmente 
conhecido como arco e � echa. 
O grupo se reúne no primeiro 
dia útil da semana, das 19h às 
22h, e tem a pretensão de for-
mar uma equipe para represen-
tar a cidade em competições 
o� ciais da CBTA (Confede-
ração Brasileira de Tiro com 
Arco).
 
 As aulas para inician-
tes começaram em agosto de 
2018, por meio de uma parce-
ria do SIRAN (Sindicato Rural 
da Alta Noroeste) com o téc-
nico Reinaldo Macari, de São 
José do Rio Preto (SP). Quinze 
alunos participaram das ativi-
dades teóricas e práticas, que 
foram � nalizadas em dezem-
bro. Depois disso, um terço da 
turma decidiu continuar com 
os treinos, sendo que dois � -
zeram questão de adquiriram 
arcos pro� ssionais. Todos os 
equipamentos são disponibili-
zados por Macari (arco, � echa, 

braçadeira, dedeira, alvo). O 
técnico ressalta que a prática do 
tiro com arco apresenta grande 
amplitude de idade (em Araça-
tuba, por exemplo, são aceitas 
crianças a partir dos 8 anos), e 
inclui pessoas com de� ciências 
(PCDs). O zootecnista Carlos 
Belluzzo é um dos esportistas. 
“Os resultados são muito cla-
ros. Percebo, por exemplo, que 
ganhei controle do equilíbrio 
do corpo enquanto mantenho 
a concentração no tiro. E quan-
to mais pratico, mais a minha 
musculatura se acostuma a me 
manter � rme. No � m das con-
tas, quanto maior a concen-
tração na mira, menos eu me 
distraio e me mantenho focado 
nas tarefas cotidianas”, comen-
ta Belluzzo.
 

BENEFÍCIOS
 
 Macari, que além de 
técnico é competidor em pro-
vas estaduais e nacionais, des-
taca diversos benefícios desse 
esporte, como o condiciona-
mento físico proporcionado, 
que melhora os músculos das 
costas e a postura coporal. 
“Trata-se de uma atividade fí-
sica que também ajuda a me-
lhorar o foco, a concentração e 
as habilidades de atenção. Sem 
falar que contribui com a auto-
con� ança. Independentemen-
te dos resultados obtidos no 
alvo, cada arqueiro é capaz de 
tirar satisfação com um maior 
ou menor grau, de ter vencido 
uma batalha mental pessoal”, 
explica.

ESPORTE

Esporte começou a ser praticado no ano passado, em Araçatuba, e grupo agora quer 
formar equipe para representar a cidade em competições oficiais
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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


