Araçatuba, Agosto de 2019 | Gestão 2018-2019

Expô e Complexo Equestre
apresentam bons resultados
e são motivo de orgulho
para Araçatuba
A 60ª edição do maior evento de agronegócio no Noroeste Paulista,
reuniu no recinto Clibas de Almeida Prado passado, presente e futuro.
Uma semana depois, o maior e mais tecnológico complexo esportivo
equestre da América Latina sediou o Campeonato Nacional Quarto
de Milha, sendo elogiado pelos competidores, por autoridades
e pelo público - Págs. 6, 7, 8 e 9

Técnicos do EDA de
Araçatuba e policiais
militares ambientais
elogiam condições dos
animais nas provas da
ABQM – Págs. 10 e 11

1ºetapa do Campeonato
Paulista de Apartação
2019/2020 será realizada
em agosto no Complexo
Esportivo Equestre de
Araçatuba – Pág. 13 e 14

Abertas as inscrições para
programa de apicultura,
que começa em agosto,
por meio de parceria
do SIRAN com o sistema
FAESP/Senar-SP – Pág. 4

HÁ MAIS DE 20 ANOS
CONSTRUINDO
HISTÓRIAS COM O
PRODUTOR RURAL.
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EDITORIAL

Complexo Equestre e Expô:
resultados e orgulho
No mês de julho, Araçatuba respirou agronegócio em razão
de dois grandes eventos. Foram quase 20 dias de exposição agropecuária, no recinto de exposições Clibas de Almeida Prado. O local recebeu milhares de pessoas e animais, entre equinos, bovinos e ovinos.
Entre os dias 5 a 14, período da 60ª Exposição Agropecuária de Araçatuba (Expô), contamos com a
participação de mais de 1100 animais (entre bovinos, ovinos e equinos), reunidos nas diversas atividades previstas, como shopping, julgamentos, leilões e provas. Os eventos das raças equinas também
surpreenderam. As provas do Quarto de Milha superaram, e muito, as expectativas. Juntas, contaram
com mais de 650 inscrições (número mais de 20% superior ao do ano passado). Mais de 80 cavalos
Mangalarga participam dos julgamentos em mais de 25 categorias. Já as raças ovinas participaram
da 22ª Exposição de Ovinos, e os julgamentos foram ranqueados pelo torneio Cabanha do Ano, da
Aspaco (Associação Paulista dos Criadores de Ovinos), assim como pela Associação Brasileira de
Criadores de Ovinos Suffolk (ABCOS). De forma geral, a prefeitura fala em, ao menos, R$ 25 milhões
movimentados pela cidade.
Uma semana depois da Expô, foi a vez do 42º Campeonato Nacional Quarto de Milha. Depois de muita luta e muito esforço do SIRAN, da Prefeitura de Araçatuba e de criadores apaixonados
por cavalos, as provas atraíram público médio de 15 mil pessoas por dia. Segundo a ABQM (Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Quarto de Milha), foi a maior competição de todos os seus
50 anos de história, batendo recordes. Foram feitas quase 9 mil inscrições em 18 modalidades; mais
de 2.200 cavalos e 1.300 atletas estiveram na cidade buscando o almejado título de campeão nacional,
com prêmios que passaram de R$ 1 milhão. Ressaltemos o fato de, em apenas quatro meses, termos
construído o maior e mais tecnológico Complexo Esportivo Equestre da América Latina. Araçatuba
foi elevada a uma nova condição: agora, somos a Capital do Boi Gordo também do Quarto de Milha.
Que venham as próximas competições, eventos e mais parceiros, para orgulho de todos nós!

Fábio Brancato – Presidente do SIRAN
EXPEDIENTE
SINDICATO RURAL
DA ALTA NOROESTE
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CAPACITAÇÃO

Abertas as inscrições para programa
gratuito de apicultura
Ações começam em agosto, são divididas em seis módulos,
com 32 horas cada um, e serão realizados aos finais de semana
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) estão
com inscrições abertas para o
programa gratuito de apicultura, em Araçatuba (SP). Com
12 vagas disponíveis, as ações
são divididas em seis módulos,
com 32 horas cada um, sendo
realizado aos finais de semana.
A primeira aula ocorrerá no dia
3 de agosto (sábado), em uma
propriedade no bairro rural
Água Limpa, e abordará o tema
implantação do apiário.
As aulas serão ministradas pelo instrutor do Senar-SP, Edson Antônio Guarido Ribeiro. “No programa, a
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turma vai aprender a trabalhar
com abelhas Apis melífera, que
são abelhas com ferrão, a colher o principal produto, que é
o mel, além de pólen, própolis
e geleia real, e comercializá-los.
Hoje há uma grande procura
por esse produto, então o programa também é uma forma
de eles agregarem valores e aumentarem os rendimentos na
propriedade”, explica Ribeiro.

preço muito bom, o que fará
com que ele aumente a receita”,
afirma.

O instrutor também
destaca que o mercado é promissor para os produtos de
apicultura. “Há uma procura
muito grande pelo produto no
mercado interno e pouca oferta. O produtor aprendendo essa
nova profissão, de apicultor,
terá condições de colocar o seu
produto no mercado com um

A Prefeitura de Araçatuba e a Casa da Agricultura
também são parceiras nos cursos e programas realizados pelo
SIRAN e pelo Senar-SP. Para
realizar a inscrição ou obter
mais informações, basta ligar
para o SIRAN, no telefone (18)
3607-7826, e falar com Carlos
Belluzzo ou Priscila Turelo.

No módulo 1, o tema é
Implantação do apiário; módulo 2 – Produção de mel; módulo
3 – Produção de pólen; módulo
4 – Produção de rainhas e geleia real; módulo 5 – Produção
de própolis; módulo 6 – Gestão
e planejamento do apiário.

SENAR-SP

Para o produtor rural
Confira os cursos que o SIRAN e o SENAR-SP têm programado para Agosto

Veja também as próximas datas de licenciamentos de veículos automotores
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FEIRA AGROPECUÁRIA

Agro SIRAN reuniu passado, presente
e futuro na Expô Araçatuba
Na 60ª edição do maior evento de agronegócio no Noroeste Paulista, o Memorial do
Fazendeiro e a Exposição de Tratores Antigos remontaram a história; a tecnologia de
equipamentos agrícolas e de energia fotovoltaica mostraram situações atuais; e a
Feira Genética trouxe amostras da pecuária, para futuros animais
Quem visitou a 60ª
edição da Exposição Agropecuária de Araçatuba (Expô) – o
maior evento de agronegócio
do Noroeste Paulista –, realizada de 5 a 14 de julho, teve a
oportunidade de encontrar em
um mesmo lugar lembranças
da vida no campo, equipamentos tecnológicos utilizados nos
dias atuais, e características
morfológicas de animais que
vão ajudar a melhorar a conformação dos seus descendentes.
O passado, o presente e o futuro dividiram espaço no Agro
SIRAN, a parte rural da feira,
no recinto de exposições Clibas
de Almeida Prado.
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No Memorial do Fazendeiro e na Exposição de Tratores Antigos, mais de 80 itens
ajudaram a contar a história
do evento, do SIRAN (Sindicato Rural da Alta Noroeste) e
da cidade. Para destacar as seis

décadas da Expô, as ruas do recinto ganharam placas com um
currículo resumido dos personagens que dão nomes a elas.
Na abertura oficial do evento,
dia 10, 8 ex-presidentes foram
homenageados, além do ex-as-

FEIRA AGROPECUÁRIA

sessor executivo da diretoria
do SIRAN, Ernesto Trentin, e
da Sociedade Rural Brasileira
(SRB), que está completando
100 anos em 2019.
De acordo com o presidente do SIRAN (Sindicato
Rural da Alta Noroeste), Fábio
Brancato, a edição deste ano foi
um resgate da história de Araçatuba. “Nós mostramos para a
nova geração de araçatubenses
que a cidade tem uma belíssima
história, que passa pela Expô.
As pessoas precisam saber qual
foi a evolução da festa e dos setores que ela movimenta. Para
isso, nós montamos inclusive
um painel, uma linha do tempo, mostrando os acontecimentos mais marcantes no decorrer das últimas oito décadas,
já que o SIRAN tem quase 80
anos de existência”, completou
Brancato.

PRODUTIVIDADE E
SUSTENTABILIDADE
A área comercial contou com itens que fazem parte
e facilitam a vida atual, aumentando a produtividade e promovendo a sustentabilidade
no campo. É o caso da energia solar fotovoltaica, presente
no estande de um parceiro do
sindicato. Limpa e renovável,
essa energia oferece uma série
de benefícios e vem sendo cada
vez mais procurada pelos produtores rurais.
Em relação aos equipamentos ligados diretamente à produção rural, na ponta
de linha, o de mais alto valor
presente na feira foi um pulverizador para cana-de-açúcar, de mais de R$ 800 mil. O
fabricante afirma que ela reduz
de forma significativa os cus-

tos de produção, além de elevar a produtividade da cultura.
Assim como outros veículos,
como tratores e colhedeiras, o
pulverizador pode dispensar
motorista, sendo comandado
remotamente por computador.
GENÉTICA E FUTURO
O futuro também fez
parte da Expô na medida em
que a Feira Genética disponibilizou amostras de animais que
vão compor as características
do gado dos próximos planteis.
Neste ano, o Agro SIRAN contou com cerca de 120 bovinos,
300 ovinos e 200 equinos.
O presidente do SIRAN comentou que Araçatuba
é polo exportador de genética
bovina, e os animais que estão
na Expô são de altíssima produtividade.
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QUARTO DE MILHA

Completo Esportivo Equestre de
Araçatuba é elogiado por
competidores e pelo público
Maior e mais tecnológico complexo esportivo equestre da América Latina foi
viabilizado por meio de parceria entre o SIRAN, a Prefeitura e a ABQM
Em apenas quatro meses de obras, trabalho intenso
de arquitetura e engenharia,
procedimentos administrativos e financeiros – mais de R$
7 milhões investidos nesta primeira etapa –, e muita expectativa, o maior e mais tecnológico complexo esportivo equestre
da América Latina finalmente
entrou em operação. De 20 a 28
de julho, foi realizado no recinto de exposições Clibas de Almeida Prado, as provas do 42º
Campeonato Nacional Quarto
de Milha.
Classificada
pela
ABQM (Associação Brasileira
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de Criadores de Cavalo Quarto de Milha), organizadora do
evento, como a maior edição de
sua história, a competição bateu recorde de inscrições: 8.935
conjuntos inscritos (6.586 inscrições pela ABQM; 576 inscrições pela AQHA – American
Quarter Horse Association;
além de 1.773 de treinos pagos; que foram disputados por
1.322 competidores, montando
em 2.218 animais). Tudo por
conta da nova estrutura construída em Araçatuba.
O presidente do SIRAN, Fábio Brancato, lembra
que a concretização do projeto

só foi possível graças a parcerias. “O trabalho em conjunto
vem desde a ideia inicial dos
criadores de Quarto de Milha,
Jamil Buchala Filho e José Macário Perez Pria, ao envolvimento do prefeito Dilador Borges, que conseguiu, por meio
do deputado estadual Cauê
Macris, e do então governador Gerado Alckmin, a doação
do recinto ao município, que,
por sua vez, o concedeu ao SIRAN. Por fim, o entendimento
da diretoria da ABQM de que
Araçatuba era a melhor opção
para a realização das suas competições fechou o ciclo”, ressalta
Brancato.

QUARTO DE MILHA

ESTRUTURA

AVALIAÇÃO E NÚMEROS

As novas benfeitorias do recinto ocupam área de 270 mil
m². Estão entre as construções
três grandes arenas cobertas
de provas, com 6 mil m² cada
uma, e outras três de aquecimento. Além delas, foram instalados desembarcadores, lavadores e banheiros; ruas foram
pavimentadas em concreto,
para a melhor comodidade dos
animais, competidores e espectadores. No total, a obra contou
com mais de 400 toneladas de
aço, 750 m³ de concreto, 3 mil
metros de redes hidráulicas, e
mais de 30 quilômetros de cabos de energia.

Para o competidor João
Paulo Oliveira, que participou
das categorias Profissional Sênior e Profissional Light, as pistas de Araçatuba são as melhores por onde ele já passou em
mais de 10 anos de carreira. “A
logística e a infraestrutura aqui
são excelentes. As arenas são
de fácil acesso, com cocheiras
perto das pistas, o que facilita
o manejo. O solo é excelente,
leve, equilibrado com a quantidade ideal de areia, o que não
exige esforço excessivo dos animais. Ficou perfeito”, comentou
ele, que competiu com o garanhão Genuine Red Quynce.

Segundo a ABQM,
nos nove dias do campeonato
foram movimentados cerca de
R$ 32 milhões e gerados 700
empregos diretos. Quase R$ 1,3
milhão foram distribuídos em
premiação aos competidores,
além de fivelas e troféus. Aproximadamente 135 mil pessoas
visitaram o complexo, o que
representa público médio de 15
mil pessoas por dia. Dentro do
recinto, cerca de 1500 trailers
e motorhomes formaram uma
pequena cidade, com 6 mil pessoas, além dos pets (e foram
muitos). A entrada e o estacionamento foram gratuitos.
As provas, realizadas todos os
dias, a partir das 8h até as 19h.
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BEM-ESTAR ANIMAL

Fiscais elogiam condições dos
animais nas provas da ABQM
Fiscalização foi realizada por técnicos do Escritório de Defesa Agropecuária de
Araçatuba (EDA/CDA/SP) e pela Polícia Militar Ambiental Estadual
Médicos veterinários
do Escritório de Defesa Agropecuária (EDA) de Araçatuba
(SP) e policiais militares ambientais elogiaram a infraestrutura do recinto de exposições
Clibas de Almeida Prado, o
tratamento e condição oferecidas aos animais que participam
do 42º Campeonato Nacional
Quarto de Milha. Os comentários foram feitos após uma
fiscalização solicitada pela Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Quarto de Milha
(ABQM), onde verificou-se as
condições da estrutura e tratamento oferecido aos animais
participantes do evento. A ve-

rificação foi detalhada, começando na área de entrada dos
animais, onde é checada toda a
documentação referente à saúde de equinos (mais de 2.200
na competição) e bovinos (cerca de 1.500) que chegam ao
parque, além das condições de
transporte dos mesmos.
Pistas de competição,
baias e currais onde são alojados os animais também foram analisadas, assim como a
atuação de todos profissionais
e competidores participantes
do evento. O veterinário da
ABQM, Orlando Filho, explicou que todas as competições
da entidade contam com rigo-

rosos processos de fiscalização,
onde dispõe atualmente de 31
médicos veterinários atuantes
nos mais diversos setores do
evento. “Nós somos os maiores
interessados em manter todos
esses animais saudáveis. Todos
animais e equipamentos neles
utilizados são inspecionados
um a um por veterinário, após
a competição. A alimentação,
por exemplo, é específica para
cada tipo e idade de animal”,
afirmou. “Além disso, dispomos de uma clínica veterinária
oficial durante o evento, que
atende durante 24 horas e oferece atendimento gratuito aos
animais participantes, além de
outras 5 clínicas privadas de renome internacional”, ressaltou
o veterinário assistente técnico
da ABQM, César Fabiano.
Comandados
pelo
Sargento PM Cleberton José
Ribeiro, os policiais militares
ambientais fizeram anotações e
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BEM-ESTAR ANIMAL
tiraram fotos de todas as situações e dos espaços visitados.
Os materiais farão parte de um
relatório. “Checamos se a legislação está sendo respeitada
em relação ao bem-estar dos
animais, como alimentação,
instalações e transporte, e aos
instrumentos utilizados nas
provas. Observamos que está
tudo dentro da normalidade.
Os equipamentos são adequados e os animais estão bem acomodados”, disse o sargento.
O diretor técnico de
Divisão do EDA Regional, Luiz
Henrique Barrochelo, comentou que a atuação do órgão vem
desde antes do início do evento,
para garantir que as normas se-

jam cumpridas durante a competição. “A Defesa Animal faz
parte desse processo. O campeonato só ocorre depois de concluirmos que todas as normas
serão cumpridas em relação à
sanidade e ao bem-estar animal”. De acordo com Barrochelo, diariamente fiscais do EDA
checam pessoalmente as condições do recinto e dos animais, e
auditam os relatórios produzidos pela organização do evento. “Se notarmos qualquer flagrante nesse sentido, tomamos
medidas imediatas. E não foi o
caso”, finalizou.
Quem também acompanhou e forneceu dados aos
fiscais foi o médico veterinário,

inspetor e juiz oficial do Bem-Estar da ABQM, Thiago Yukio
Nitta. A função dele é fiscalizar
e instruir criadores e tratadores. “Ando por todo o recinto o
dia inteiro de olho na conduta
dos competidores. Ao final do
evento, produzimos um relatório com observações e sugestões de melhorias”.
Nitta lembrou que os
juízes de pista também têm autonomia para atuar em favor do
bem-estar dos animais. ”Eles
podem desclassificar qualquer
participante caso percebam
que um animal está sendo mal
tratado, se estiver competindo
lesionado, estressado ou excessivamente cansado”, garantiu.
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MAIS UM EVENTO

1º etapa do Campeonato Paulista
de Apartação 2019/2020
vai ser realizada no recinto
Complexo Esportivo Equestre de Araçatuba chamou do a atenção do
Núcleo Paulista e da Anca (Associação Nacional do Cavalo de Apartação);
provas serão realizadas nos dias 23 e 24 de agosto
A maior e mais tecnológico complexo esportivo
equestre da América Latina
construído em apenas quatro
meses pelo SIRAN (Sindicato Rural da Alta Noroeste) no
recinto de exposições Clibas
de Almeida Prado, já está rendendo novos frutos para Araçatuba (SP), além das provas da
ABQM (Associação Brasileira
de Criadores de Cavalo Quarto de Milha). O sindicato acaba
de fechar uma parceria com o
Núcleo Paulista de Cavalo de
Apartação (NPCA) para que
as provas da primeira etapa do
Campeonato Paulista de Apartação 2019/2020 também sejam realizadas no parque. Além
disso, a Anca (Associação Nacional do Cavalo de Apartação)
também demonstrou interesse
em instalar a sua sede no recinto de Araçatuba.

A cidade, que agora
desponta no cenário nacional
como a Capital do Quarto de
Milha, e conquista o seu espaço na equinocultura, vai receber nos dias 23 e 24 de agosto,
competidores de nove categorias. O presidente do NPCA e
conselheiro da Anca, Rodrigo
Alexandre Sepúlveda Sandoval,
explica que a entidade decidiu
trazer a etapa para Araçatuba
por dois motivos, sendo o primeiro a estrutura do parque e
das arenas. A segunda, é a localização do município, pois
São Paulo possui mais da metade de todos os competidores
de apartação no Brasil, além de
fazer divisa com o Mato Grosso do Sul, o segundo estado em
número de competidores.
“Ficamos impressionados com a estrutura construída

aqui, em Araçatuba. As arenas,
o parque, ficou tudo muito
bem estruturado, bem pensado
para o público, competidores
e principalmente, para os animais, que são as estrelas desses
eventos. A expectativa é que,
trazendo esta prova para cá, a
maioria dos competidores do
país, que ficam nestes dois estados, compareça em peso”, avalia Sandoval.
O presidente do SIRAN, Fábio Brancato, comenta
que se trata apenas da primeira de muitas conquistas que
ainda estão por vir, depois da
visibilidade que a cidade ganhou com a construção do
Complexo Equestre e com as
competições da ABQM. “Assim
como a Anca nos procurou,
outras instituições estão vindo
atrás de nós e várias conversas
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MAIS UM EVENTO

já foram iniciadas. Em breve,
teremos ainda mais novidades
positivas para a cidade e para
a região”, afirma Brancato. “É
preciso destacar que tudo isso
só está sendo possível graças a
parcerias. Foram elas que possibilitaram a construção do
complexo, desde o contato inicial da ABQM, a participação
fundamental do prefeito Dila-
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dor Borges, do deputado Cauê
Macris e do ex-governador Geraldo Alckmin. E, no final das
contas, toda a sociedade sai ganhando”, ressalta.
O Campeonato Paulista de Apartação seleciona
os melhores pontuados para
participarem do Campeonato
Nacional da Anca, e também

dá o direito aos competidores
selecionados a participarem
da Copa dos Campeões da
ABQM. É dividido em três etapas. “A primeira será realizada
aqui em Araçatuba, a segunda
provavelmente será em Presidente Prudente. A ideia é que a
terceira e última etapa também
seja feita em Araçatuba”, completa Sandoval.
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MAIS DO QUE MÁQUINAS,

UM GRANDE PARCEIRO
EM ARAÇATUBA.

Conheça as novidades da D. Carvalho, em Araçatuba.
A disponibilidade e o suporte já reconhecidos da rede
de concessionário John Deere, agora, em uma estrutura
mais moderna. Visite-nos e aproveite para ampliar
os seus resultados com as nossas soluções.
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