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HÁ MAIS DE 20 ANOS 
CONSTRUINDO 

HISTÓRIAS COM O 
PRODUTOR RURAL.
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EDITORIAL

  Março começou com uma excelente notícia para Araçatuba 
e para todos os municípios da área de atuação do SIRAN, principal-
mente para os nossos associados. No dia 4, entregamos ao prefeito 
Dilador Borges o estudo da primeira fase do projeto Das Fontes à Foz. 

Nele, detalhamos a ação inicial para recuperar APPs (Áreas de Preservação Permanente) das proprie-
dades rurais de Araçatuba, que é o re� orestamento da microbacia do córrego dos Espanhóis. Trata-se 
de uma das 19 identi� cadas no município. Praticamente todos os proprietários dos 158,49 hectares 
(ha) a serem restaurados ao longo do córrego já aderiram à iniciativa.

 Sob a nossa coordenação e gestão, tendo Sérgio Paoliello como engenheiro agrônomo res-
ponsável, o Das Fontes à Foz foi concebido para restaurar APPs das propriedades rurais – esta é uma 
exigência imposta pela Lei 12.651, de 2012, e que teve a ADI 4.901 (Ação Direta de Inconstitucionali-
dade) julgada em 2018 pelo STF (Superior Tribunal Federal), mantendo a obrigatoriedade de as APPs 
serem recuperadas. Para o proprietário rural � liado ao SIRAN a solução é oferecida gratuitamente 
pela entidade. Caso decidam fazer a restauração por conta própria, cada hectare a ser restaurado terá 
custo médio de aproximadamente R$ 20 mil. 

 O projeto oferece um circuito completo como solução, desde a identi� cação de empresas e 
entidades que necessitam fazer compensações ambientais, de áreas adequadas para re� orestamento, 
disponibilização de mudas, plantio e monitoramento por meio de organizações parceiras. Detalhe 
muito importante: em nenhuma parte de todo esse processo haverá utilização de recursos públicos. 
Melhor ainda. No caso de Araçatuba, o Das Fontes à Foz vai auxiliar o município a pontuar e a con-
quistar o certi� cado do Programa Município Verde Azul (PMVA), da Secretaria de Infraestrutura e 
Meio Ambiente do Estado de São Paulo.

 E esta é apenas a primeira etapa do projeto. Teremos muitas boas notícias neste ano! 

O primeiro passo de
um projeto pioneiro
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HOMENAGEM

José Macário é homenageado pela 
ABQM no “Oscar do Quarto de Milha”

Pioneiro da raça no Brasil e fundador da Associação,
o quartista se destacou na criação e nas provas de apartação

 Por toda a sua paixão e 
dedicação ao Quarto de Milha, 
José Macário Perez Pria, foi o 
homenageado no 13° ABQM 
Awards e 10° Hall da Fama, 
realizado no último dia 28 de 
fevereiro. O quartista, que fez 
parte da fundação da ABQM 
(Associação Brasileira de Cria-
dores de Cavalo Quarto de Mi-
lha), faleceu no dia 7 de janei-
ro, aos 79 anos, deixando um 
grande legado à toda família do 
cavalo.

 No palco das premia-
ções, Carlos Braga, presidente 
do Conselho de Administra-
ção da ABQM, representou a 
entidade e fez entrega de pla-
ca, com o título ‘Um guerreiro 
do Quarto de Milha no Brasil’, 
à família do homenageado. A 
condecoração destacou o seu 
pioneirismo na raça e a sua 

trajetória na Associação e nas 
pistas, que o fez um verdadeiro 
guerreiro e campeão.

 Para receber a honra-
ria, participaram da solenidade 
a sua esposa, Rosário Martinez 
Perez, seus � lhos, Juan Perez e 
Macário Perez, e sua neta, He-
lena Machado Perez. “Meu pai 
merecia. Na homenagem, a 
direção da ABQM mostrou o 
carinho que tem por minha fa-
mília. Foi um momento grati� -
cante e signi� cativo para todos 
nós”, ressaltou o � lho do home-
nageado, Juan Perez.

TRAJETÓRIA

 Nascido no México, 
o seu primeiro contato com o 
Quarto de Milha ocorreu em 
1944. No ano de 1966, José Ma-
cário adquiriu seus primeiros 

animais da raça. Já no Brasil, 
em 1967, o pecuarista comprou 
o seu primeiro puro sangue. 
Em 1969, participou da funda-
ção da Associação. No ano de 
1987, foi eleito presidente da 
entidade. Em 2015, passou a 
fazer parte do Hall da Fama da 
ABQM.

 No dia 27 de novem-
bro do ano passado, Macário 
recebeu o título de Cidadão 
Araçatubense, a honraria má-
xima concedida pela Câmara 
Municipal a pessoas não nas-
cidas em Araçatuba que de-
senvolvem ações relevantes em 
benefício da população local. A 
honraria teve como base proje-
to de decreto legislativo apre-
sentado pelos vereadores Lucas 
Zanatta (PV) e Gilberto Batata 
Mantovani (PL), aprovado por 
unanimidade.
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EVENTO

Recinto da Expô recebe a 2ª Etapa 
Campeonato Paulista NPCA 2019/2020

Evento será realizado entre os próximos dias 19 e 21,
e é promovido pelo Núcleo Paulista do Cavalo de Apartação

 O Recinto de Exposi-
ções Clibas de Almeida Prado, 
de Araçatuba (SP), receberá 
nos dias 19, 20 e 21 de março a 
2ª Etapa Campeonato Paulista 
NPCA 2019/2020. A competi-
ção será disputada em quatro 
categorias abertas – Júnior (ani-
mais com quatro anos hípicos), 

Classic (animais com cinco e 
seis anos hípicos), Livre (ani-
mais com de qualquer idade) 
e Limitada – e cinco não pro-
� ssionais – Non Pro, Amador, 
Máster, Jovem e Principiante.A 
data limite para as inscrições é 
o dia 10 de março. A programa-
ção � nal do evento será divul-

gada no site da ANCA (Asso-
ciação Nacional do Cavalo de 
Apartação) www.anca.com.br 
após o sorteio no dia 16/3. Veja 
a previsão inicial:

QUINTA-FEIRA 19/03

- Derby - Aberta (Classi� cató-
ria) + NPCA - Aberta Júnior
- Derby Classic - Aberta (Clas-
si� catória) + NPCA - Aberta 
Classic
- Derby - Aberta Limitada
- Derby Classic - Aberta Limi-
tada

SEXTA FEIRA 20/03

- Derby - Aberta (Final)
- Derby Classic - Aberta (Final)
- NPCA - Aberta Livre
- NPCA - Aberta Limitada
- Derby - Non Pro
- Derby Classic - Non Pro

SÁBADO 21/03

- Derby - Amador
- Derby Classic - Amador
- NPCA - Non Pro
- NPCA - Amador
- NPCA - Master
- NPCA - Jovem
- NPCA - Principiante

Mais informações:
(19) 3651-5362 / (19) 99904-

1191 / www.anca.com.br
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EVENTO IIEVENTO II

Rally Poeira será realizado
pela 3ª vez em Araçatuba

Com ponto de apoio no recinto Clibas de Almeida Prado, pilotos e navegadores
das modalidades baja e cross country disputarão uma das provas mais

divertidas e encantadoras do calendário do Campeonato Brasileiro

 De 27 a 29 de março, 
Araçatuba (SP) vai receber pela 
terceira vez consecutiva o Rally 
Poeira, prova válida pelo Cam-
peonato Brasileiro de Rally 
Cross Country e Baja nas cate-
gorias Carros, Motos, Quadri-
ciclos e UTVs, como também 
para categorias regionais.

 A concentração do 
evento que estará repleto de 
atrações � cará novamente no 
Recinto de Exposições Clibas 
de Almeida Prado. As ativida-
des começam às 11h, no dia 27. 
Após a solenidade de abertura, 
às 19h, e brie� ng da prova para 
as equipes e competidores, que 
serão realizados no início da 

noite da sexta-feira. No perí-
odo da tarde no sábado, 28, 
haverá um Super Prime, apre-
sentação das equipes ao públi-
co, também em pista indoor 
montada junto ao Recinto de 
Exposições.

 “Estamos muito felizes 
em levar mais uma vez o even-
to para a cidade de Araçatuba, 
evoluímos desde a primeira 
edição realizada em 2018. Va-
mos com o mesmo objetivo 
que é o de proporcionar mais 
uma grande prova da modali-
dade Baja e, este ano, teremos 
o brasileiro de Cross Country 
para os carros”, declara Henri-
que Arena, CEO do Rally.

 A 3ª edição do Rally 
Poeira é uma realização da Are-
na Promoções e Eventos e têm 
a supervisão da CBA – Confe-
deração Brasileira de Automo-
bilismo, CBM – Confederação 
Brasileira de Motociclismo e da 
FASP – Federação Paulista de 
Automobilismo. A prova conta 
com o patrocínio da Can-Am 
e, apoio do Divino Fogão e da 
Prefeitura Municipal de Araça-
tuba, por meio das Secretarias 
de Esporte e Turismo.

 As inscrições podem 
ser feitas até o dia 26 de março 
e podem ser feitas no site o� -
cial do campeonato, www.are-
narally.com.br.

FOTO |  Luciano Santos/SiGCom/Rally Poeira
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PROGRAMAÇÃO

27/03 – Sexta-feira

- 11h00 às 17h00 – Secretaria 
de Prova (Local: Araçatuba – 
Área de Box)
- 13h00 às 17h30 – Vistoria 
CBM e CBA (Local: Parque de 
Apoio – Recinto de Exposições 
Clibas de Almeida Prado)
- 14h00 às 15h30 – Apresenta-
ção Carros – Protótipo, Protó-
tipo T1, Open, Super Produc-
tion e Pró Brasil
- 17h00 – Apresentação 2ª vis-
toria – Carros (com multa – 01 
UP)
- 19h00 – Brie� ng: Parque de 
Apoio (Recinto de Exposições)

- 20h00 – Show de Freestyle 
(acrobacias com motos) no Re-
cinto de Exposições

28/03 – Sábado – 1ª Prova

- 7h00 às 8h30 – Secretaria de 
Prova
- 08h30 – Previsão de largada – 
motos, quadriciclos e UTVs
- 10h30 – Previsão de largada – 
carros
- 15h00- Largada Super Prime 
(anexo ao Box)
- 17h00 – Show de Freestyle 
(acrobacias com motos)
- Local: Recinto de Exposições
- 19h00 – Brie� ng – Parque de 
Apoio (Local: Recinto de Expo-
sições) 

29/03 – Domingo – 2ª Prova

- 07h00 às 8h00 – Secretaria de 
Prova
- 08h00 – Previsão de Largada 
– motos, quadriciclos e UTVs
- 10h00 – Previsão de Largada 
– carros
- 14h00 – Premiação (Local: 
Parque de Apoio no Recinto de 
Exposições) – Informações su-
jeitas a alterações

Mais informações:
- Site: www.arenarally.com.br | 
www.rallypoeira.com.br
- Facebook: www.facebook.
com.br/rallypoeira
- Instagram: @areanarally / 
#arenarally

FO
TO

 | 
 L

uc
ia

no
 S

an
to

s/
Si

G
C

om
/R

al
ly

 P
oe

ira

FO
TO

 | 
 L

uc
ia

no
 S

an
to

s/
Si

G
C

om
/R

al
ly

 P
oe

ira

FOTO |  Luciano Santos/SiGCom/Rally Poeira



8



9



10

MEIO AMBIENTE

Concluído estudo da 1ª etapa
do projeto Das Fontes à Foz

Documento foi entregue pelo presidente do SIRAN ao prefeito de Araçatuba,
e visa a restauração das APPs da microbacia do córrego dos Espanhóis

 O prefeito de Araçatu-
ba, Dilador Borges, recebeu no 
dia 4 de março, do presidente 
do SIRAN (Sindicato Rural da 
Alta Noroeste), Fábio Branca-
to, e do engenheiro agrônomo, 
Sérgio Paoliello, o estudo da 
primeira fase do projeto Das 
Fontes à Foz. O documento 
detalha a ação pioneira para 
recuperar APPs (Áreas de Pre-
servação Permanente) das pro-
priedades rurais de Araçatuba, 
que é o re� orestamento da mi-
crobacia do córrego dos Espa-
nhóis, uma das 19 identi� cadas 
no município.

 “Esse projeto é total-
mente alinhado com a questão 
da sustentabilidade e demons-
tra que o produtor rural, neste 
caso por meio do SIRAN, é um 
dos maiores interessados na 
preservação da natureza. Uma 
prova disso é que praticamen-
te todos os proprietários dos 
158,49 hectares (ha) a serem 
restaurados ao longo do córre-
go dos Espanhóis já aderiram 
à iniciativa. Se Deus quiser, ele 
(o projeto) será replicado em 
todo o Estado e país. Só temos 
a agradecer ao SIRAN, por pre-
sentear Araçatuba com algo tão 
relevante”, disse Dilador.

 O projeto é coordena-
do e gerido pelo SIRAN, com 

Paoliello como engenheiro 
agrônomo responsável, para 
restaurar APPs das proprieda-
des dos seus associados (atu-
ais e novos que se associarem). 
Trata-se de uma solução gratui-
ta para o produtor rural � liado 
à entidade, já que a restauração 
é uma exigência imposta pela 
Lei 12.651, de 2012, e que teve 
a ADI 4.901 (Ação Direta de 
Inconstitucionalidade) julgada 
em 2018 pelo STF (Superior 
Tribunal Federal), mantendo a 
obrigatoriedade de as APPs se-
rem recuperadas.

RESTAURAÇÃO
E ECONOMIA

 Nas 1.046 proprieda-
des rurais de Araçatuba regis-
tradas no CAR (Cadastro Am-

biental Rural), a área total de 
APPs está calculada em mais 
de 2.100 ha.

 “Só de associados do 
sindicato são 214 propriedades 
no município, com 637,35 ha 
de áreas de APPs, para serem 
re� orestados cerca da meta-
de, o que dá praticamente 1,5 
ha por propriedade. Isso quer 
dizer que aproximadamente 
75% dos associados do SIRAN 
em Araçatuba têm proprieda-
des com menos de 120 ha. Na 
prática, são pequenos e médios 
produtores que precisam de 
ajuda para realizar essa ação”, 
explica Brancato.

 Com o projeto, além de 
contribuir com os associados, o 
SIRAN quer promover o re� o-

Concluído estudo da 1ª etapa
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MEIO AMBIENTE

restamento de toda a extensão 
de corpos d’água que estão com 
as suas matas ciliares prejudi-
cadas, desde a sua foz até todas 
as suas fontes. A legislação � xa 
prazo de até 20 anos após a ade-
são do produtor rural ao PRA 
(Programa de Regularização 
Ambiental) para a recuperação 
das APPs de suas propriedades. 

 De acordo com o pre-
sidente, pelo levantamento atu-
al cada hectare terá custo mé-
dio de aproximadamente R$ 20 
mil por ha, caso decida fazer a 
restauração por conta própria.

CIRCUITO COMPLETO

 Segundo Paoliello, o 
projeto oferece um circuito 
completo como solução, desde 
a identi� cação das áreas ade-
quadas para re� orestamento 
(já efetuado), disponibilização 
de mudas, plantio e monitora-
mento por meio de empresas 
e entidades parceiras, como 
a AES Tietê, que está sendo 
prospectada. A empresa de-
monstrou interesse em parti-
cipar com o fomento � orestal, 
disponibilizando gratuitamen-
te mudas, e oferecendo supor-

te técnico, com orientação de 
engenheiros agrônomos e � o-
restais, diagnósticos de áreas, 
de� nição de metodologia e res-
tauração e acesso do sistema de 
gerenciamento do projeto.

 De acordo com Bran-
cato, o SIRAN está buscando 
outros parceiros, como gran-
des empresas que necessitam 
de áreas adequadas para fazer 
compensação ambiental, assim 
como fontes de recursos � nan-
ceiros, como o Banco Mundial 
e o Fehidro (Fundo Estadual de 
Recursos Hídricos).

PROJETOS
COMPLEMENTARES

 O projeto do SIRAN 
está alinhado com outras ini-
ciativas, como o Programa de 
Restauração Ecológica (PRE-
MAC-ATA), anunciado em 
dezembro do ano passado, pela 
Prefeitura de Araçatuba, por 
meio da Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente e Susten-
tabilidade (SMMAS). Trata-se 
de ação para a restauração eco-
lógica da Mata Atlântica e do 

Cerrado no município. O Das 
Fontes à Foz também se soma 
ao Programa Município Verde 
Azul (PMVA), da Secretaria de 
Infraestrutura e Meio Ambien-
te do Estado de São Paulo. O 
projeto do SIRAN vai auxiliar 
o município a pontuar e a con-
quistar o certi� cado.

 De acordo com o as-
sessor executivo da secretaria 
municipal de Meio Ambiente e 
Sustentabilidade, Lucas Savério 
Proto, a meta é recompor 20% 

da área original da Mata Atlân-
tica e 50% do Cerrado (dimen-
sões técnicas consideradas 
ideais para que esses biomas 
continuem existindo), em Áre-
as de Preservação Permanente 
e Reservas Legais. “Atualmente, 
a cobertura total desses biomas 
é de aproximadamente 3%. O 
que queremos é proteger os re-
cursos hídricos, a paisagem, a 
estabilidade e sustentabilidade 
ecológica, o solo, a biodiversi-
dade, e o bem-estar das popu-
lações humanas”, a� rma Proto.
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Programa Turismo Rural tem
inscrições abertas em Araçatuba

Ação é gratuita e número de vagas disponíveis vai de 12 a 25;
inscrições serão realizadas até quarta-feira (11)

 Estão abertas em Ara-
çatuba (SP) as inscrições para 
um curso gratuito do Progra-
ma Turismo Rural – Agregan-
do Valor à Propriedade, pro-
movido pelo SIRAN (Sindicato 
Rural da Alta Noroeste), em 
parceria com o SENAR (Servi-
ço Nacional de Aprendizagem 
Rural) e a prefeitura. O progra-
ma tem duração de 10 meses 
e visa identi� car e implantar 
negócios de turismo rural, am-
bientalmente corretos, aliados 
às habilidades e vocações do 
produtor e da sua família, com 
consequente diversi� cação e 
aumento de renda da proprie-
dade rural.

 Os 10 módulos do pro-
grama incluem diversas abor-
dagens, como a identi� cação 
de potencialidades e oportu-
nidades de investimentos em 
empreendimentos turísticos no 
município e nas propriedades, 
identi� cação e resgate das ma-

SENAR

nifestações histórico-culturais 
da localidade e da região, prin-
cípios básicos de administração 
para inserir o turismo em uma 
propriedade rural de forma lu-
crativa e sustentável, planeja-
mento, implantação e gerencia-
mento de um empreendimento 
competitivo no mercado.

 O número de vagas 
disponíveis é de no mínimo 12 
inscritos e no máximo, 25. O 
primeiro encontro do progra-
ma, chamado de sensibiliza-

ção, ocorrerá no auditório do 
SIRAN, no Recinto de Exposi-
ções Clibas de Almeida Prado, 
no dia 11, a partir das 18h30, 
quando também serão realiza-
das as inscrições. É preciso ser 
alfabetizado e ter idade mínima 
de 18 anos. O primeiro módulo 
será realizado nos dias 25, 26, 
30 e 31 do mês.

 Mais informações po-
dem ser obtidas pelos telefones 
(14) 3523-1820 e (14) 99621-
0019.
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Energia solar na área rural
é opção de economia
Instalação de sistemas fotovoltaico no campo

aumenta graças à facilidade de acesso ao crédito

Os custos com energia no cam-
po são altos e consomem gran-
de parte do investimento de 
produção. Muito dessa deman-
da está atrelado à necessidade 
de irrigação, relacionada ao 
bombeamento de água. Para o 
produtor rural essa preocupa-
ção existe, mas vem sendo mi-
nimizada graças à facilidade de 
acesso ao crédito para instala-
ção de sistemas solares em suas 
propriedades.

 O presidente da As-
sociação Brasileira de Energia 
Solar Fotovoltaica (Absolar), 
Rodrigo Sauaia, explica que a 
energia fotovoltaica, é total-
mente viável e está cada vez 
mais próxima do pequeno pro-
dutor rural. “Na última década, 

SUSTENTABILIDADE

houve uma redução do preço 
dessa tecnologia em mais de 
75%. Por conta disso, ela está 
se tornando cada vez mais 
acessível e competitiva princi-
palmente para o pequeno agri-
cultor”. Outro ponto destacado 
por ele é o continuado processo 
de alta das tarifas de energia, 
superior à in� ação. Os consu-
midores estão buscando for-
mas de reduzir os gastos – uma 
das maneiras é gerando energia 
na própria propriedade. Por 
� m, o acesso ao crédito está fa-
cilitado, com diferentes linhas 
de � nanciamento disponíveis 
para a área rural.

 De acordo com Sauaia, 
a energia fotovoltaica possui 
inúmeras aplicações no cam-

po. “Estamos acostumados a 
pensar em energia solar como 
forma de acender lâmpadas, 
mas também é possível aplicar 
em monitoramento, cercas elé-
tricas, telecomunicação, bom-
beamento de água, irrigação, 
refrigeração, tanques de aera-
ção e processo produtivo, entre 
outros”.

 Trata-se, portanto, de 
uma tecnologia versátil, de rá-
pida instalação e baixos custos 
de manutenção. Além disso, os 
sistemas fotovoltaicos produ-
zem eletricidade com pouquís-
simos impactos ambientais, 
sem a emissão de ruídos e sem 
a produção de resíduos.

Fonte: Canal – Jornal da Bioenergia



15



16


