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Maior evento de agronegócio e entretenimento do Noroeste Paulista
completa 6 décadas de uma história de sucesso – Págs. 4, 5, 6 e 7

Programação rural da
Expô contará com feira
genética, leilões, julgamentos, provas, cursos,
palestras e memorial
Págs. 8 e 9

Segunda edição do Rally
Poeira contou com o
apoio do SIRAN e
movimentou Araçatuba
Pág. 10

Produtores rurais de
Araçatuba e Santópolis
do Aguapeí participam
de curso para capacitação
empresarial– Pág. 12
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EDITORIAL

Expô é joia do
Noroeste Paulista
Neste mês, os olhos do agronegócio brasileiro se voltam
para Araçatuba. A Exposição Agropecuária deste ano – a nossa Expô
–, que será realizada entre os dias 5 e 14, chega a sua 60ª edição, e o
incentivo que ela imprime aos negócios, por si só, justifica colocar o
evento entre os patrimônios do nosso município e, porque não dizer, do Noroeste Paulista.
A Expô movimenta a economia e a cultura local, promove vendas para o comércio e oxigena
o turismo (transporte, alimentação e hospedagem). São pontos importantes que não podem ser negligenciados quando falamos desta, que é uma das maiores feiras agropecuárias do Brasil. Há de se ter
um olhar sobre todo o conteúdo da nossa feira, para se ter a verdadeira noção do quanto ela é grande
e benéfica para toda a região.
Inicialmente, vale lembrar que Araçatuba tem vocação histórica para a agricultura e a pecuária, sendo um polo exportador de genética bovina. Sendo assim, os criadores trazem para a feira
produtos, materiais e serviços da mais alta qualidade, resultando em excelentes negócios.
Além disso, a presença de público e de expositores faz com que os prestadores de serviço na
nossa cidade, nos ramos de hotelaria e alimentação, fiquem no limite da capacidade de atendimento.
É grande o volume de dinheiro movimentado nestes setores, que acabam também gerando empregos
diretos e indiretos. Teremos ainda negócios que serão realizados nas mostras das empresas de grande,
médio e pequeno portes.
Por tudo isso, é uma festa de grande importância para todos, e fundamental para a movimentação da nossa economia. Pelos negócios que gera, pelo incentivo e pela preservação da nossa cultura,
a feira deve ser abraçada por todos nós.

Fábio Brancato – Presidente do SIRAN
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AGENDA

Programação rural da Expô contará
com animais, equipamentos e história
Agro SIRAN contará com feira genética, leilões, julgamentos, provas equestres, cursos, palestras, arqueiria, equoterapia, Memorial do Fazendeiro, exposição de tratores antigos e parceiros comerciais
O SIRAN (Sindicato
Rural da Alta Noroeste) definiu
a programação rural da Exposição Agropecuária de Araçatuba
(Expô Araçatuba), que será
realizada de 5 a 14 de julho,
no recinto Clibas de Almeida
Prado. Na 60ª edição do evento, o cronograma relacionado
ao agronegócio inclui diversas
atividades, como a Feira Genética (exposição de animais das
fazendas participantes, para
amostra e comercialização),
leilões, julgamentos, provas,
cursos e palestras. Para separar
a parte de entretenimento da
parte rural, esta última é chamada Agro SIRAN.
No total, a Expô contará com a participação de mais
de 1100 animais (sendo pelo
menos 600 bovinos, 300 ovinos
e 200 equinos), reunidos nas
diversas atividades previstas.
Eles pertencem a cerca de 230

4

criadores (12 de bovinos, 15 de
ovinos e mais de 200 de equinos
– somados os competidores das
provas equestres), de 13 raças
(6 bovinas, 5 ovinas e 2 equestres). Os animais expostos vão
ocupar 9 pavilhões do parque.
“Temos que lembrar sempre
que se trata do maior evento de
agronegócio do Noroeste Paulista. E que ele destaca a vocação regional para a agricultura
e a pecuária. Por isso, a cidade
e a região se reconhecem e precisam valorizar cada vez mais
a Expô e o Agro SIRAN”, diz o
presidente do sindicato, Fábio
Brancato.

De acordo com a zootecnista Daniele Almeida, coordenadora das ações rurais da
Expô, a região de Araçatuba é
um polo genético e os criadores estão trazendo para a feira
animais exemplares, da mais
alta qualidade. “Eles (os criadores) vão apresentar aqui o
que a região tem de melhor e
certamente farão excelentes
negócios”, afirma Daniele. O
cronograma está sujeito a alteração. As informações podem
ser acessadas no site do SIRAN
(www.siran.com.br) e pelos números: (18) 3607-7826 e (18)
3305-5369.

AGENDA
GENÉTICA, LEILÕES
E JULGAMENTOS
A Feira Genética contará com a presença de seis raças bovinas (Nelore, Brahman,
Tabapuã, Senepol, Araguaia e
Gir), com a exposição de mais
de 100 animais, de 12 criadores. Em relação aos ovinos,
as cinco raças (Dorper, Ile de
France, Santa Inês, Suffolk e
White Dorper) pertencem a 15
criadores. Já as duas raças equinas (Quarto de Milha e Mangalarga) reunirão mais de 200
criadores, que participarão de
provas esportivas e deixarão os
animais expostos para visitação
do público.
Quatro leilões serão
realizados entre os dias 7 e 14.
O primeiro (7), será o Terra
Boa, com início às 13h, na pro-

priedade de mesmo nome, em
Guararapes, com a oferta de
200 animais das raças Nelore
e Brangus, e transmissão pelo
Canal Rural. No dia 11, haverá
dois leilões, no mesmo horário,
às 20h. Um deles, o Brahman
Extra, dos criatórios Brahman
Vitória e Seg Brahman, será
virtual (Terra Viva), com ponto
de apoio no Recanto Brahman,
e oferta de 50 touros e 50 fêmeas. O outro, Terra do QM,
também virtual, pela página
da Força Leilões no Facebook,
com ponto de apoio na Casa do
Quarto de Milha, no recinto,
com a disponibilização de 20
animais. E no dia 14, domingo,
às 14h, ocorrerá o 11º Especial
de Touros, dos criatórios Ônix
e Zeus, com a oferta de 200
animais Nelore PO, de forma
virtual e também com transmissão pelo Canal do Boi.

Os julgamentos começam no dia 6, com o Nelore –
ainda estão sendo definidas as
datas de entrada e saída dos
animais. Nos dias 12 e 13 serão
realizados os do Mangalarga e
dos ovinos. Os equinos entrarão no recinto no dia 11, serão
julgados nos dias 12 e 13, com
saída nos dias 13 e 14. As raças
ovinas participarão da 22ª Exposição de Ovinos, que contará
com animais para julgamento,
exposição e comercialização.
Os animais entrarão
no dia 10, serão julgados nos
dias 12 e 13, e sairão no dia 14.
Os julgamentos serão ranqueados pelo torneio Cabanha do
Ano, da Aspaco (Associação
Paulista de Criadores de Ovinos), e também pela ABCOS
(Associação Brasileira de Criadores de Ovinos Suffolk).
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AGENDA

PROVAS, CURSOS
E PALESTRAS
Três provas equestres
serão realizadas entre os dias
6 e 13, nas modalidades ranch
sorting (06/07), team penning
(07), e laço em dupla (09), e contarão com o apoio do Núcleo
Noroeste Paulista de Cavalo
Quarto de Milha (NNPCQM).
A previsão é que as competições reúnam cerca de 220 par-
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ticipantes. Os cursos também
são destaques na programação
rural da feira. Nos dias 8 e 9,
será realizada na pista de ranch
a 1ª Clínica de Rédeas e Ranch
Sorting, com o treinador Edmar Bezerra. Também no dia
8, ocorrerá a palestra “Nutrição
para o cavalo atleta”, promovida pela empresa Presence, na
Casa do Quarto de Milha. No
mesmo local, no dia 10, haverá
a palestra “Piquete e manejo de

cerca elétrica”, promovida pela
empresa Tru-Test. Estes dois
eventos são gratuitos.
Quatro palestras técnicas serão realizadas: dia 12,
às 9h30 - Qualidade do leite;
dia 12, às 10h30 - Realidades
e desafios da produção de leite orgânico; dia 12, às 11h30
- Sucessão familiar; dia 13, 9h
- Agricultura sustentável. A
participação é gratuita.

AGENDA

MEMORIAL, TRATORES
E PARCEIROS
O Agro SIRAN contará ainda com o Memorial do
Fazendeiro, local que contará
com equipamentos, objetos e
documentos antigos que ilustram parte da história de Araçatuba, do sindicato e da Expô,
assim como uma exposição
de tratores antigos. A arqueiria São José do Rio Preto e a
HSC Centro de Equoterapia
também estarão novamente na
feira, bem como associações de
produtores rurais, expondo o
que produzem e as atividades
que executam, e a Coordenadoria de Desenvolvimento Rural Sustentável (CDRS) – antiga
CATI.
Parceiros comerciais
do SIRAN também estarão
presentes na área dedicada ao

campo, como as cooperativas
Coplacana e Cooperativa dos
Produtores de Leite do Baixo
Tietê, as empresas de produtos
agropecuários LB Agro e Ponto Agrícola, PEC e Umbicura,
as revendas de tratores Tracan
e LS, as empresas de troncos e
balanças ACB Baltec, Beckhauser e Líder, a empresa de energia solar fotovoltaica Ecori, e
três agentes financeiros (Banco
do Brasil, Bradesco e Credicitrus), que vão dispor de dois
caixas eletrônicos para o público.
Oito pavilhões serão
ocupados durante a feira: 4
(Seg Brahman e Brahman Vitória); 12 (Ônix e Zeus); 13 (Fazenda Santa Rita – Raça Araguaia, e Veiga Agropecuária);
14 (Fazenda São Lucas, Strang
Agropecuária, Tabapuã Buga e
Nelore RB); 16 (Chin Chinelo

Senepol); 18 e 19 (com diversos
criatórios equinos); e o pavilhão de ovinos, com 15 criatórios.
No primeiro domingo
da Expô (07), o Centro de Tradições Culturais Araçatuba vai
realizar uma Queima do Alho
Solidária, com renda revertida
para a APAE local. O evento
ocorrerá no Parque do Peão,
dentro do recinto, com entrada
pelo portão 10, das 11h às 16h.
Trata-se da 2ª etapa do circuito
regional da Queima do Alho do
Interior Paulista (a primeira foi
realizada em abril), que vai definir a comitiva que participará
do concurso nacional da Queima do Alho, na Festa do Peão
de Barretos (SP), em agosto. Os
convites estão sendo vendidos
a R$ 20,00, na APAE (Rua Pedro Martinês Marin, 8, Jardim
Amizade – 18 3636-7654).
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EVENTO APOIADO

Rally Poeira movimenta Araçatuba
Segunda edição do evento, que contou com o apoio do SIRAN, agitou a cidade nos
dias 21, 22 e 23 de junho; motos, quadriciclos e bajas percorreram vias rurais;
equipes contaram com o recinto de exposições Clibas de Almeida Prado
como ponto de apoio. Confira as imagens
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FAESP/SENAR-SP

Produtores rurais participam de curso
para capacitação empresarial
Duas turmas, uma em Araçatuba e outra em Santópolis do Aguapeí,
com 15 participantes cada uma, debatem informações sobre o mercado
e recebem orientações para a realização de projetos agropecuários
Preparar o homem do
campo de forma a desenvolver
as suas competências empresariais, aumentando as suas perspectivas de vida na área rural,
de uma forma mais digna. O
Programa Empresário Rural
(Proer), promovido por meio
da parceria entre o SIRAN (Sindicato Rural da Alta Noroeste)
e o sistema FAESP/SENAR-SP
(Federação da Agricultura do
Estado de São Paulo/Serviço
Nacional de Aprendizagem Rural), e que está sendo realizado
em Araçatuba e Santópolis do
Aguapeí, tem essa finalidade.
As aulas, que somam 168 horas, são divididas em três dias
da semana, e duram sete meses.
Em Araçatuba, o programa ocorre no auditório do
recinto de exposições Clibas de
Almeida Prado, e em Santópolis do Aguapeí, no centro social
da cidade. Cada turma conta
com 15 participantes cada uma.

Segundo o instrutor
do curso pelo SENAR-SP, Julio
Cezar Marques Soares, o objetivo é beneficiar os pequenos
produtores rurais e trabalhadores rurais, tornando-os em
empresários rurais. “Transformar as propriedades dos produtores em empresas rurais é
nosso objetivo, para que desta
forma, possam melhorar tanto
a parte administrativa como o
controle dos custos, ou melhor,
das despesas e receitas, como
visualizar os melhores momentos de comprar e vender seus
produtos agrícolas, ou seja,
melhorando sua rentabilidade”,
completa Soares.
O curso é dividido em
quatro etapas. Na primeira, é
feito um diagnóstico detalhado
e específico de cada produção,
de cada empresa. Em seguida,
o produtor realiza uma análise dos resultados obtidos até
o momento na propriedade. A

terceira etapa inclui o planejamento estratégico da empresa,
ferramenta de gestão que auxilia o produtor a medir seus
negócios daqui em diante. “O
produtor recebe informações
sobre o mercado mundial,
como identificar as atividades
que estão dando maiores retornos dentro das propriedades,
como também a viabilidade de
novas atividades na propriedade, como por exemplo o turismo rural”, ressalta Soares.
Na quarta e última
etapa do curso é realizada a
elaboração de um projeto agropecuário capaz de levar o produtor ao crescimento profissional. “Eles recebem a noção de
administração rural de forma
objetiva, para que possam ter o
controle de toda a propriedade,
onde ele irá planejar, organizar, dirigir e controlar sua propriedade como uma empresa”,
completa o instrutor.
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FAESP/SENAR-SP

TRATORISTA
Em Santópolis do
Aguapeí, outro curso promovido por meio da parceria SIRAN-FAESP/SENAR-SP, com
o apoio da Casa da Agricultura e da prefeitura, reuniu em
junho 15 trabalhadores rurais
que participaram gratuitamente de mais de 40 horas do curso
de tratorista. A intenção é conhecer melhor o equipamento
e os sistemas das máquinas,
para diminuir a quebra e evitar
acidentes, por exemplo.
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O instrutor José Eduardo de Andrade explica que
um trator pode durar até três
gerações (ou seja, quatro deácadas ou mais) , mas para isso
é preciso ficar atento a alguns
procedimentos de manutenção
que reduzem custos e ainda
tendem a aumentar a vida útil
da máquina.
Ele afirma que, além
de conhecer melhor o equipamento com o qual se está trabalhando, as aulas ensinam a descobrir novas formas de auxiliar

no tempo de utilização total da
máquina e de seus implementos. “Nós chamamos o trator
e os implementos de ‘conjunto mecânico’. As nossas aulas
servem para que o trabalhador
basicamente saia daqui preparado para atender e entender o
funcionamento desse conjunto.
Com esse conhecimento adquirido, ele pode evitar perdas,
assim como acidentes e, principalmente, aumentar de forma
considerável o tempo, a vida
útil da máquina”, ressalta Andrade.
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SENAR-SP

Para o produtor rural
Confira os cursos que o SIRAN e o SENAR-SP têm programado para Julho
CURSOS
PROLEITE - SANIDADE (MÓDULO X)
PROLEITE - SANIDADE (MÓDULO X)
OLERICULTURA ORGÂNICA - TRATOS CULTURAIS (MÓDULO V)
HIDRÁULICA - REDE DE ESGOTO (MÓDULO II)
APICULTURA - IMPLANTAÇÃO DO APIÁRIO (MÓDULO I)
60 EXPO ARAÇATUBA 2019
OLERICULTURA ORGÂNICA - TRATOS CULTURAIS (MÓDULO V)
PROLEITE - SANIDADE (MÓDULO X)
PROER - ANALISE DA EMPRESA RURAL I (MÓDULO IV)
PROER - ESTOQUE DE CAPITAIS II (MÓDULO II)
TOMATE ORGÂNICO - FRUTIFICAÇÃO (MÓDULO V)
PROER - ESTOQUE DE CAPITAIS II (MÓDULO II)
BOVINOCULTURA DE LEITE - APLICAÇÃO DE MEDICAMENTOS E VACINAS
TOMATE ORGÂNICO - FRUTIFICAÇÃO (MÓDULO V)
PROER - CONTABILIDADE DA EMPRESA RURAL (MÓDULO III)
TOMATE ORGÂNICO - FRUTIFICAÇÃO (MÓDULO V)
PROLEITE - SANIDADE (MÓDULO X)
ELETRICISTA - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (BAIXA TENSÃO)
TURISMO RURAL - PONTO DE VENDA DE PRODUTOS (MÓDULO V)
PROER - CONTABILIDADE DA EMPRESA RURAL (MÓDULO III)
TOMATE ORGÂNICO - FRUTIFICAÇÃO (MÓDULO V)
UVA - IMPLANTAÇÃO DO VINHEDO (MÓDULO III)
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRATORES AGRÍCOLAS
UVA - IMPLANTAÇÃO DO VINHEDO (MÓDULO III)
OVINOCULTURA - VERMINOSES E ECTOPARASITAS (MÓDULO V)
OVINOCULTURA - ALIMENTAÇÃO (MÓDULO IV)
TURISMO RURAL - PONTO DE VENDA DE PRODUTOS (MÓDULO V)
PROGRAMA PROMOVENDO A SAÚDE NO CAMPO - HIGIENE

LOCAL
BIRIGUI
BREJO ALEGRE
BIRIGUI
SANTOPOLIS DO AGUAPEI
ARACATUBA
ARACATUBA
RUBIACEA
COROADOS
ARACATUBA
ARACATUBA
ARACATUBA
SANTO ANTONIO DO
PIACATU
PIACATU
SANTO ANTONIO DO
BILAC
NOVA LUZITANIA
RUBIACEA
BURITAMA
ARACATUBA
SANTOPOLIS DO AGUAPEI
ARACATUBA
BIRIGUI
BILAC
ARACATUBA
ARACATUBA
PIACATU
GABRIEL MONTEIRO

DATA
01/07/2019 até 13/07/2019
01/07/2019 até 16/07/2019
02/07/2019 até 17/07/2019
04/07/2019 até 12/07/2019
05/07/2019 até 14/07/2019
05/07/2019 até 14/07/2019
05/07/2019 até 19/07/2019
05/07/2019 até 20/07/2019
06/07/2019 até 04/08/2019
06/07/2019 até 07/07/2019
06/07/2019 até 20/07/2019
08/07/2019 até 09/07/2019
08/07/2019 até 10/07/2019
09/07/2019 até 23/07/2019
10/07/2019 até 11/07/2019
10/07/2019 até 24/07/2019
10/07/2019 até 29/07/2019
16/07/2019 até 19/07/2019
17/07/2019 até 19/07/2019
18/07/2019 até 19/07/2019
18/07/2019 até 25/07/2019
22/07/2019 até 24/07/2019
22/07/2019 até 26/07/2019
25/07/2019 até 27/07/2019
26/07/2019 até 27/07/2019
28/06/2019 até 29/06/2019
29/07/2019 até 31/07/2019
31/07/2019 até 31/07/2019

Veja também as próximas datas de licenciamentos de veículos automotores
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O mais completo pacote
de garantias comerciais
do mercado!

Garantia de fabricação até 09 anos
C O M M E R C I A L
GARANTIAS
CWARRANTIES
O M E R C I A I S

Danos acidentais
Garantia contra danos causados por soqueiras

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

16www.dcarvalho.com.br
/dcarvalhojohndeere

*Para Pneus Michelin Agrícolas.

NOVAS GARANTIAS COMERCIAIS*

