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EDITORIAL

  Outubro foi um mês de muita atividade no SIRAN. Entre 
outras ações, no recinto Clibas de Almeida Prado houve eventos da 
ABQM (Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Quarto de Mi-
lha), assim como a Exposição Internacional da Raça Brahman (Ex-

poBrahman) realizada pela Associação dos Criadores de Brahman do Brasil (ACBB), e a seleção de 
instrutores do SENAR-SP (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) para o curso técnico Operação 
de Tratores Agrícolas com Transbordo para Cana-de-Açúcar. Apesar a pandemia da Covid-19, não 
podemos parar, respeitando os protocolos de biossegurança.

 E por falar em saúde, é preciso alertar para a segunda etapa da campanha de vacinação contra 
a febre a� osa no estado de São Paulo, que começou no dia 1º de novembro. Nesta fase, deverão ser 
vacinados os bovídeos (bovinos e bubalinos) com idade até 24 meses. O prazo para imunização acaba 
no dia 30 de novembro. A expectativa é de que sejam vacinados 4,6 milhões bovídeos que estão den-
tro desta faixa etária.

 O criador deve se organizar para fazer a vacinação, que é obrigatória, dentro do prazo estabe-
lecido pela legislação, ou seja, de 1º a 30 de novembro. É preciso comunicar a vacinação ao órgão o� -
cial de Defesa Agropecuária diretamente no sistema informatizado Gedave até o dia 7 de dezembro, 
devendo ser declarados também os demais animais do rebanho como equídeos (equinos, asininos e 
muares), suídeos (suínos, javalis e javaporcos), ovinos e aves (granjas de aves domésticas, criatórios 
de avestruzes). Detalhes podem ser acessados no nosso site: www.siran.com.br.

 Por � m, em nome da diretoria do SIRAN, quero me solidarizar à família de Francisco Fer-
reira Batista, falecido no dia 2 deste mês. Com 100 anos de idade, ele era um dos associados mais 
longevos da entidade. Obrigado, seu Francisco, pela contribuição ao agronegócio!

Quarto de Milha,
Brahman e vacinação
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CAPACITAÇÃO

Feira do Produtor Rural
chega a Buritama

Programa é realizado por meio de parceria entre SIRAN, FAESP, Senar-SP
e prefeitura; feira será inaugurada no dia 7 de novembro 

 Buritama (SP), a 53 
quilômetros de Araçatuba, 
inaugura no dia 7 de novem-
bro (sábado) a Feira do Pro-
dutor Rural. A ação ocorrerá 
das 8h às 12h, na avenida Frei 
Marcelo Manila – Quadra 1. 
Executado pela primeira vez 
no município, o programa é 
promovido por meio de uma 
parceria entre o SIRAN (Sindi-
cato Rural da Alta Noroeste), a 
FAESP (Federação de Agricul-
tura e Pecuária do Estado de 
São Paulo), o Senar-SP (Serviço 
Nacional de Aprendizagem Ru-
ral) e a Prefeitura. O objetivo é 
preparar o pequeno produtor 
para comercializar a sua pro-
dução diretamente ao consu-
midor � nal, agregando valor à                        
propriedade rural. 

 Dezoito produtores 
rurais da região participaram 
da capacitação, que durou seis 
meses, com aulas a cada 15 
dias, duas vezes por semana. 
O grupo aprendeu 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 
planejamento da produção, as 
boas práticas de fabricação e 
na manipulação de alimentos, 
exposição de produtos, cons-

trução dos estandes de bambu, 
técnicas de comercialização e 
gestão do negócio.

SEM INTERMEDIÁRIOS

 De acordo com a ins-
trutora do Senar, Maria Fer-
nanda de A. Rodrigues, a feira 
é uma oportunidade de criar 
uma fonte de renda a mais para 

o produtor rural. “O programa 
tem como objetivo fortalecer 
o homem do campo, além de 
criar um ambiente favorável 
para a comercialização de pro-
dutos direto da propriedade 
para o consumidor”.

Mais informações: 
wwww.siran.com.br / (18) 
3607-7826 e (18) 3305-5369.
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CAPACITAÇÃO

Pães artesanais são alternativa de
renda extra para produtores rurais

Curso foi promovido em Gabriel Monteiro; em dois dias de curso,
participantes aprenderam uma série de receitas de pães doces e salgados

 Pão de mandioca, de 
forma, de cenoura, de coco, 
de fubá, de ervas frescas, inte-
gral, sandália franciscana, mas-
sa base para pão. Estas foram 
algumas das receitas que 12 
produtoras rurais aprenderam 
a fazer em Gabriel Monteiro, 
onde o SIRAN (Sindicato Rural 
da Alta Noroeste), o Sebrae ER 
Araçatuba (Escritório Regio-
nal), o Senar-SP (Serviço Na-
cional de Aprendizagem Rural) 
e a prefeitura, realizaram em 
parceria o curso Processamen-
to Artesanal de Pães – Técnicas.

 Em 16 horas de dura-
ção, divididas em dois dias com 
oito horas/aula em cada um, os 
participantes recebem orienta-
ções sobre a escolha do local 
apropriado, higiene pessoal, 
do ambiente de trabalho, dos 
utensílios e equipamentos, ca-
racterísticas e tipos de farinhas, 
grãos e sementes, procedimen-
tos adequados para alcançar os 
resultados esperados, e educa-
ção nutricional visando a pro-
moção da alimentação adequa-
da e saudável.

 De acordo com a ins-
trutora Cleide Viana Soares, 
a ação valoriza os costumes 
regionais, e leva em conta a 
legislação vigente relativa às 
exigências sanitárias. “Além 

disso, o processamento artesa-
nal de pães proporciona ganho 
econômico ao produtor rural à 
medida que evita desperdícios. 
Também propicia variação da 
dieta alimentar pelo consu-
mo de produtos provenientes 
do processamento”, completa           
a instrutora Cleide.

QUATRO
CURSOS

 Uma das participan-
tes do curso foi a dona de casa 
Josie Angélica de Castro Koku-
bun, cujo objetivo é gerar renda 
vendendo pães caseiros. Esta é 
a quarta ação de produção de 
alimentos da qual ela participa 
nos últimos 12 meses. “Eu e o 
meu marido, que faz bolos nos 
� nais de semana, acreditamos 
muito nessas ações de capaci-
tação. Antes deste curso, por 
exemplo, eu já havia participa-

do do processamento artesanal 
de leite, de embutidos e de to-
mate. Gostei muito de todos. 
Neste, o que mais chamou a 
minha atenção foi a produção 
da sandália franciscana, que é 
o pão trançado recheado com 
presunto e queijo, assim como 
do pão de fubá e de fatias hún-
garas”, conta Josie.

 A turma de Gabriel 
Monteiro atingiu o número 
máximo de 12 participantes, 
sendo que antes da pandemia 
de Covid-19, a quantidade era 
de até 20 pessoas. Agora, se-
guindo as orientações das au-
toridades de saúde, todas usam 
máscaras, têm álcool em gel à 
disposição, contam materiais 
de estudo desinfetados, e man-
têm distanciamento. Os partici-
pantes recebem gratuitamente 
material didático e certi� cado 
de conclusão.
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CAPACITAÇÃOCAPACITAÇÃO

Produtores rurais aprendem
a fazer conservas de hortaliças

Em Rubiácea, antepastos e picles, entre outras receitas reuniu
12 participantes no curso de processamento artesanal

 Os alimentos em con-
serva vêm ganhando cada vez 
mais espaço nas prateleiras dos 
mercados. Isso ocorre princi-
palmente por conta da pratici-
dade dos produtos já prontos 
e preparados para o consumo, 
e, como se não bastasse, que 
duram mais tempo do que               
in natura.

 É o caso do antepasto 
de berinjela, da conserva de 
abobrinha, do picles misto, do 
molho de pimenta, da pimenta 
em conserva etc. Estes são al-
guns dos produtos que 12 pro-
dutores rurais aprenderam a 
fazer em Rubiácea (SP), onde o 
SIRAN (Sindicato Rural da Alta 
Noroeste), o Sebrae ER Araça-
tuba (Escritório Regional), o 
Senar-SP (Serviço Nacional de 

Aprendizagem Rural) e a pre-
feitura, realizaram em parceria 
o curso Processamento Artesa-
nal de Olerícolas (hortaliças) – 
Calor, salga e desidratação.

 Em 16 horas de dura-
ção, divididas em dois dias com 
oito horas/aula em cada um, os 
participantes receberam orien-
tações sobre a escolha do local 
apropriado, higiene pessoal, 
do ambiente de trabalho, dos 
utensílios e equipamentos, ca-
racterísticas e tipos de farinhas, 
grãos e sementes, procedimen-
tos adequados para alcançar os 
resultados esperados.

 Também obtiveram 
dados sobre educação nutricio-
nal visando a promoção da ali-
mentação adequada e saudável.

VANTAGEM EM DUPLA

 De acordo com a ins-
trutora Roberta Zanoveli Ros-
sini, a ação de capacitação é 
duplamente vantajosa para os 
participantes, pois, além de 
evitar desperdícios de produtos 
nas propriedades, possibilita 
geração de renda extra para o 
produtor rural. “E temos que 
destacar também a variação 
da dieta dessas pessoas, com o 
consumo dos produtos proces-
sados artesanalmente”, comple-
ta a instrutora.

 A dona Isabel Pereira 
Batista conta que decidiu fazer 
o curso porque quer aprender 
novas receitas e, quem sabe, ti-
rar um dinheirinho a mais no 
� nal do mês. “Eu gosto muito 
de picles e conservas. Vou fazer 
em casa e futuramente penso 
em vender”, diz Isabel.

 A turma de Rubiácea 
conta com 12 participantes. 
Por causa da pandemia de Co-
vid-19, são seguidas as orienta-
ções das autoridades de saúde, 
com o uso de máscaras, álcool 
em gel à disposição, materiais 
de estudo desinfetados, e dis-
tanciamento. Os participantes 
recebem gratuitamente ma-
terial didático e certi� cado           
de conclusão.
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CAPACITAÇÃO

Artesanato em bambu é opção de
renda extra para produtores rurais

Finalidade do curso em Santópolis do Aguapeí foi a produção artesanal de objetos 
úteis, artísticos e decorativos, utilizando matéria-prima disponível na região

 Quali� cação pro� s-
sional e geração de renda são 
os objetivos do curso Técnicas 
de Artesanato em Bambu re-
alizado durante a semana em 
Santópolis do Aguapeí (SP). O 
evento reuniu 12 produtores 
rurais por meio de uma parce-
ria entre o SIRAN (Sindicato 
Rural da Alta Noroeste), o Se-
brae ER Araçatuba (Escritório 
Regional), o Senar-SP (Serviço 
Nacional de Aprendizagem Ru-
ral) e a prefeitura.

 Em 40 horas de dura-
ção, divididas em cinco dias 
(de segunda a sexta-feira) com 
oito horas/aula em cada um, 
os participantes aprenderam 
desde a história e importância 
da utilização de bambu na pro-
dução de artesanato, passando 
pela segurança e saúde do tra-
balhador, o corte e destalar até 
chegar à comercialização. Na 
parte prática do curso, os par-

ticipantes confeccionaram três 
modelos de cestos.

 De acordo com o ins-
trutor José Mário Pinto, a � na-
lidade é a produção artesanal 
de objetos úteis, artísticos e 
decorativos, utilizando maté-
ria-prima disponível na região. 
Para ele, o artesanato rural deve 
contribuir para a preservação e 
divulgação das expressões cul-
turais regionais, podendo ou 
não ter � m comercial, sempre 

estimulando a organização de 
grupos. “O curso aproxima ain-
da mais o produtor rural dos 
recursos que a natureza ofere-
ce. Nesse sentido, a gente dis-
ponibiliza informações desde o 
conhecimento da matéria-pri-
ma e espécies (existem mais de 
1300 espécies de bambu catalo-
gadas), e a partir disso, por � m, 
possibilita o fortalecimento 
do mercado artesanal”, explica                                    
o instrutor.

 A turma de Santópolis 
do Aguapeí contou com 12 par-
ticipantes. Por causa da pande-
mia de Covid-19, são seguidas 
as orientações das autoridades 
de saúde, com o uso de másca-
ras, álcool em gel à disposição, 
materiais de estudo desinfe-
tados, e distanciamento. Os 
participantes receberam gra-
tuitamente material didático e 
certi� cado de conclusão.
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CAPACITAÇÃO

Candidatos a instrutor do Senar
passam por treinamento

Profissionais de todo o Estado participaram em Araçatuba do curso
Operação de tratores agrícolas com transbordo para cana-de-açúcar

 Oito candidatos a ins-
trutor do SENAR-SP (Serviço 
Nacional de Aprendizagem Ru-
ral) passaram a semana sendo 
treinados em Araçatuba (SP). 
Vindos de várias regiões do 
Estado, durante cinco dias (32 
horas/aula) eles participaram 
do curso técnico Operação de 
Tratores Agrícolas com Trans-
bordo para Cana-de-açúcar.

 A parte teórica do 
evento ocorreu no auditório 
do SIRAN (Sindicato Rural da 
Alta Noroeste), no recinto de 
exposições Clibas de Almei-
da Prado, e as aulas práticas, 
na unidade da Nova Aralco 
(antiga Alcoolazul), no Córre-
go Azul. A empresa forneceu 
gratuitamente todo o equipa-
mento mecanizado (colhedei-
ra, trator com transbordo e                          
vagão rodoviário).

 O gestor do setor de 
formação pro� ssional rural do 
SENAR-SP do, Jarbas Mendes 
da Silva, que ministrou a ação, 
explica que ao � nal da seleção 
(o evento serve para avaliar 
o grau de conhecimento dos 
participantes) os candidatos 
� zeram uma prova e aqueles 
que forem aprovados estarão 
presentes em um treinamento 
metodológico, que será realiza-
do até o � nal do ano. “Somente 

depois desse novo treinamento 
é que esses pro� ssionais estarão 
aptos para serem instrutores do 
SENAR”, comenta Silva.

DEMANDA
SUCROALCOOLEIRA

 De acordo com o exe-
cutivo da entidade, a busca por 
mais instrutores é necessária 
por causa do aumento na de-
manda por operadores. “As 
empresas sucroalcooleiras es-
tão procurando essa mão-de-
-obra, e solicitaram ao SENAR-
-SP mais cursos de capacitação 
– entre elas, a Nova Aralco, 
a quem fazemos questão de 
agradecer pela cessão dos equi-
pamentos. Para isso, precisa-
mos de mais instrutores”, diz                  
o gestor. 

 O curso destinado à 
formação de operadores de tra-

tores agrícolas com transbordo 
para cana-de-açúcar tem 24 
horas/aula de duração. No iní-
cio do ano que vem, o SENAR-
-SP vai divulgar o calendário de 
cursos em todo o Estado.

 O treinamento e a se-
leção realizada em Araçatuba 
é motivo de satisfação para o 
pro� ssional do SIRAN respon-
sável pela execução dos cursos 
do SENAR-SP, Carlos Belluzzo. 
“Neste ano, mesmo com a pan-
demia, realizamos mais de 300 
ações do SENAR, e agora con-
tamos com este treinamento, o 
único do Estado neste ano para 
instrutor de operadores de tra-
tores agrícolas com transbordo 
para cana-de-açúcar. Este tipo 
de parceria é muito bem-vinda 
e necessária, em favor do pro-
dutor rural, do agronegócio e 
da sociedade como um todo”, 
� naliza Belluzzo.
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CAVALO

Concluída com sucesso mais uma
etapa das provas oficiais da ABQM

Competições do Quarto de Milha se despedem de Araçatuba (SP) com recorde
de inscrições e premiações históricas, consagrando muitos campeões

 Foram 11 dias de mui-
tas emoções, disputas acirradas 
e premiações históricas, em 
Araçatuba (SP). De 06 a 18 de 
outubro, o recinto de exposi-
ções Clibas de Almeida Pra-
do recebeu provas o� ciais da 
ABQM (Associação Brasileira 
de Criadores de Cavalo Quarto 
de Milha), em 12 modalidades 
do 43º Campeonato Nacio-
nal, 41º Potro do Futuro e 6º 
Derby.: Apartação, Breakaway 
Roping, Conformação, Laço 
Cabeça, Laço em Dupla, Laço 
Individual, Laço Individual 
Técnico, Laço Pé, Performance 
Halter, Rédeas, Western Plea-
sure e Working Cow Horse.

 Para a ABQM, estimu-
lar os Esportes Equestres é fo-
mentar a raça Quarto de Milha. 
Para isso, contou com o traba-
lho e a dedicação das Comis-
sões de Modalidades, que se 
empenharam para contribuir 
com o sucesso das provas, in-
centivando seus competidores 
e buscando novas inscrições. 

 Por essa razão, a asso-
ciação fez um agradecimento 
especial aos coordenadores que 
estiveram em Araçatuba:

Apartação:
Fernando Latufe
Carnevale Tufaile

Conformação, Performance 
Halter e Western Pleasure:

Ana Cristina Benevides

Laço Cabeça, Laço
Pé e Laço em Dupla:

Rafael Correa Paoliello

Laço Individual:
Fábio Luís Parizi

Rédeas:
Ricardo Marinato Heymann

Working Cow Horse:
Nelson Rodrigues

 “Superação, dedicação 
e con� ança são as palavras que 
descrevem o que aconteceu nas 
provas da ABQM. Aproveito 

para parabenizar e agradecer, 
em nome de toda a Diretoria 
Executiva, aos competidores 
pelo excelente desempenho em 
pista e, acima de tudo, pela par-
ticipação, e aos criadores pela 
qualidade dos animais apresen-
tados”, destacou Caco Auric-
chio, presidente da ABQM.

 A próxima parada dos 
quartistas será no Haras Ra-
phaela, em Tietê (SP). Acom-
panhe tudo ao vivo pelo canal 
o� cial da ABQM no Youtube: 
www.youtube.com/abqmo� cial

 Saiba tudo sobre as 
provas no hotsite das competi-
ções: www.abqm.com.br/pro-
vaso� ciais
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CAVALO

ABQM promove cuidados aos bovinos 
participantes de provas equestres

Foi oferecida suplementação de eletrólitos aos animais, antes das atividades,
para minimizar os efeitos do clima quente e garantir um reforço energético

 O cuidado com os ani-
mais, está no DNA da Asso-
ciação Brasileira de Criadores 
de Cavalo Quarto de Milha 
(ABQM). Uma iniciativa da 
ABQM, durante o 43º Campe-
onato Nacional, 41º Potro do 
Futuro e 6º Derby, que ocorre-
ram em Araçatuba (SP), ofere-
ceu condições ainda melhores 
para os bovinos participantes 
das modalidades de Laço Indi-
vidual e Breakaway Roping.

 “A ação visou a suple-
mentação de eletrólitos aos 

animais, antes das atividades, 
minimizando os efeitos do cli-
ma quente, além de auxiliar na 
restauração do equilíbrio hi-
droeletrolítico e estabelecer um 
reforço energético, essencial e 
de fácil assimilação pelos bo-
vinos”, disse o gerente de Bem-
-Estar Animal e Sustentabilida-
de da ABQM, Orlando Filho.

 Os eletrólitos são par-
tículas importantes para o 
funcionamento correto dos ór-
gãos, células e sistema nervoso. 
Dentre os principais eletróli-

tos, estão o sódio, o potássio e 
o cloro. “A perda, ou melhor, o 
desequilíbrio desses eletrólitos 
é um dos processos responsá-
veis pela evolução da desidra-
tação, por exemplo”, explicou o 
gerente de Bem-Estar Animal.

CUIDADOS COM
OS BOVINOS

 Foram disponibiliza-
dos bebedouros em diversos 
pontos dos currais e durante 
todo o período das provas.

 “Ações como essa re-
forçam a atenção, os cuidados e 
as melhorias nas tratativas para 
com os animais, caminhando 
para uma evolução constante 
e essencial ao Bem-Estar Ani-
mal”, a� rmou Orlando Filho, 
que ainda enfatizou que os su-
plementos administrados, nos 
bovinos participantes das com-
petições, no Parque Clibas de 
Almeida Prado, são de uso oral.
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EVENTO

ExpoBrahman anuncia os
Grandes Campeões de 2020

A exposição em Araçatuba reuniu pecuaristas de várias regiões do país,
marcando a retomada dos eventos da raça Brahman este ano

 Araçatuba (SP) se-
diou pela primeira vez uma 
edição da Exposição Interna-
cional da Raça Brahman (Ex-
poBrahman). Ocorrido de 28 a 
31 de outubro, o evento contou 
com a participação de exposi-
tores de vários estados, dentre 
eles Minas Gerais, São Paulo 
e Rio de Janeiro. No total, 152 
animais competiram.

 As disputas foram 
abertas no dia 29 de outubro 
com o julgamento do Brahman 
a Campo, modalidade que 
avalia os melhores animais 
com foco na pecuária exten-
siva de corte. Participaram 57 
exemplares. A Grande Cam-
peã foi Miss Terra Verde 7/60, 
de propriedade de Clodoaldo 
Sérgio Bendilatti, da Fazenda 
Terra Verde, em Marília/SP. Já 
o Grande Campeão foi Mister 
Vitória 5494, pertencente ao 
expositor Alexandre C. Ferrei-

ra/Outros-Cond., da Fazenda 
Brahman Vitória, em Araça-
tuba. Pela sexta vez, ele levou 
para casa o troféu de Melhor 
Expositor e Melhor Criador do 
Brahman a Campo “Foi uma 
retomada às exposições da raça 
muito importante para todos 
os criadores, que comparecem 
em peso à ExpoBrahman. Ago-
ra, já estamos planejando a par-
ticipação na ExpoZebu 2021, 
em maio”, diz Alexandre C.                                               
Ferreira.

 No tradicional julga-
mento de pista, participaram 
95 animais. Paulo de Cas-
tro Marques, da Casa Branca 
Agropastoril, em Fama/MG, 
� cou com os títulos de Melhor 
Criador e Melhor Expositor. 
É de seu criatório a Grande 
Campeã CABR Rainha 2821. 
“É muito bom voltar às pistas 
e, especialmente, participar de 
um julgamento de alta qua-

lidade proporcionado pelos 
criadores participantes da Ex-
poBrahman. É um exemplo da 
força do Brahman brasileiro, 
que não deve nada a ninguém. 
Inclusive a Casa Branca e vá-
rios criadores já exportam essa 
genética vitoriosa”, declara Pau-
lo de Castro Marques.

 O Grande Campeão 
de pista foi MR Hanover ASSU 
922, do expositor Edgar Silva 
Ramos, da Fazenda Recreio, 
em Rio das Flores/RJ. Quem 
comandou a escolha dos cam-
peões foi o jurado o� cial da 
ABCZ, Gilmar Siqueira de Mi-
randa. O evento contou com o 
apoio institucional da ABCZ.

 “Foi um grande suces-
so. Todos os criadores e expo-
sitores se uniram para superar 
as di� culdades da pandemia, 
assim como os diretores da 
ACBB e colaboradores, e con-
seguiram fazer um evento de 
extrema importância para a 
raça. Isso só con� rma que jun-
tos somos mais fortes”, assegura 
o presidente da Associação dos 
Criadores de Brahman do Bra-
sil (ACBB), Paulo Scatolin.

 O resultado completo 
da ExpoBrahman está dispo-
nível no site da ACBB (www.
brahman.com.br).  
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