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O trabalho da equi-
pe do Siran na 
59ª Exposição 
A g r o p e c u á r i a 
de Araçatuba foi 

focado no resgate da partici-
pação do agronegócio, da tra-
dição e contamos muito com 
o apoio dos criadores que 
também tiveram participação 
ativa. Destaque para as raças 
sindi, tabapuã e brangus, que 
há algumas edições não esta-
vam presentes. 

O resultado foi o sucesso 
e bons negócios. Muitos dos 
expositores, representando 
lojas da cidade saíram satis-
feitos e já querem garantir 
participação na edição de 
2019. Em 2017, tivemos 33 

expositores na área de agro-
negócios; neste ano foram 54, 
quase o dobro.

Eventos como esse colabo-
ram para integrar mais o setor 
e provocar reflexões que re-

sultem em mais produtivida-
de e lucratividade no campo. 
Quanto mais unida a classe 
rural estiver, mais benefícios 
ela alcançará, mais acessi-
bilidade às informações e 

tecnologias, mais força para 
pleitear soluções junto ao go-
verno. Por isso, conduzimos 
um trabalho coletivo para es-
tímulo ao setor e crescimento. 

Buscar novos caminhos e 
unir a classe para buscar so-
luções estão em nosso escopo 
de trabalho. Acreditamos na 
força do agronegócio e prin-
cipalmente na força da nossa 
região que tem muito sucesso 
para compartilhar como polo 
genético, com uma agricultu-
ra forte e empreendedores ru-
rais arrojados.

Agradecemos a todos que 
abraçaram a ideia de colabo-
rar para uma feira diferente, 
mais dinâmica e atraente. E 
esperamos contar novamente 
com essa parceria para fazer 
da 60ª edição, em 2019, ines-
quecível.

EDITORIAL

A união conduz ao 
fortalecimento e sucesso

Fábio Brancato - Presidente do Siran

EXPEDIENTE

Muitos dos 
expositores, 

representando lojas 
da cidade saíram 

satisfeitos e já 
querem garantir 
participação na 
edição de 2019
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Exposição Agropecuária de 
Araçatuba surpreende e cria 

expectativas para 2019 
A sustentabilidade aliada à tecnologia foram os destaques da feira. 

Número de expositores também aumentou

EXPÔ

Um evento mais 
tecnológico, com 
boas parceiras 
e repleta de 
oportunidades de 

negócios. Assim se caracterizou 
a 59ª Edição da Exposição 
Agropecuária de Araçatuba, 
realizada de 6 a 15 de julho, um 
dos principais eventos do setor 
de agronegócio do Estado de São 
Paulo.

Para o presidente do Sindicato 
Rural da Alta Noroeste (Siran), 
Fábio Brancato, o resultado 
foi muito satisfatório. “Tudo 

correu dentro das expectativas, 
mas algumas questões nos 
surpreenderam. Em 2017, 
foram 33 expositores na área de 
agronegócios; neste ano 54, quase 
o dobro. O trabalho da equipe do 
Siran foi focado no resgate da 
participação do agronegócio, da 
tradição. Contamos muito com o 
apoio dos criadores que também 
tiveram participação ativa, com 
mais raças. Destaque para as raças 
sindi, tabapuã e brangus, que há 
algumas edições não estavam 
presentes”, citou.

Segundo Brancato, muitos 

dos expositores, representando 
lojas da cidade estavam positivos 
e relataram que fi zeram bons 
negócios. Alguns, durante o 
próprio evento, já queriam garantir 
seus espaços para a próxima 
edição.

CoNHECIMENTo E 
sUsTENTABILIDADE

O marco da feira deste ano 
foi a sustentabilidade aliada 
à tecnologia e novas práticas 
no campo. “Deve haver um 
equilíbrio entre a área produtiva 
e o meio ambiente, não adianta 

Micheli Amorim e Bruna Domingos
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EXPÔ

só produzir e não conservar. No 
espaço Agro Siran mostramos 
energia renovável, pelo sistema 
fotovoltaico, que foi responsável 
pela geração de energia elétrica 
na Fazendinha. Outro exemplo 
foi a aquaponia, que é a criação 
de peixes junto com hortaliças, 
mostrando que o homem do 
campo também produz com 
sustentabilidade”, explica o 
presidente.

Durante a tradicional solenidade 
de abertura, Omar Cassim Neto, 
chefe de gabinete da Secretaria 
de Agricultura e Abastecimento 
do Estado de São Paulo, elogiou a 
união dos setores e destacou como 
isso é importante para trabalhar 
a favor do produtor rural. “Este 
local representa o que uma política 
pública do agronegócio deve 
ter, que é a integração de todos 
os setores. O setor produtivo, 
público e a iniciativa privada, é 

isso que nós precisamos para um 
Brasil desenvolvido”, falou chefe 
de gabinete. 

FEIRA GENÉTICA
A quantidade de raças na feira 

genética deste ano também 
superou em relação aos anos 
anteriores. Foram mais de oito 
raças, entre bovinos, ovinos e 
equinos. 

O Agro Siran também recebeu 
ovinos da raça suffolk, dorper e 
white dorper. A Expovinos, que 
chegou a sua 21ª edição, é um 
evento oficial 
da Associação 
Paulista de 
C r i a d o r e s 
de Ovinos 
(Aspaco) e da 
A s s o c i a ç ã o 
Brasileira de 
Criadores de 
Ovinos (Arco). 

O julgamento realizado durante 
a Expô Araçatuba fez parte do 
ranking “Cabanha do Ano”, da 
Aspaco, para as raças santa inês, 
dorper, ille de france e suffolk.

Na área dos equinos se 
destacaram as raças quarto-de-
milha e mangalarga. No total, 
a exposição reuniu mais de mil 
animais. Todos os resultados de 
julgamentos realizados durante 
a 59ªExposição Agropecuária de 
Araçatuba estão no link “Acervo 
Digital”, no site www.siran.com.br

BoNs NEGóCIos

O recinto de exposições sediou dois leilões 
durante a Expô deste ano:

• TERRA Do QUARTo-DE-MILHA 
 Com 20 lotes de animais da raça quarto-de-

milha, a média de preço foi de R$ 16.400.
Destaque para o lote Storm Of Light, vendido 

por R$ 28.880. O comprador foi Francisco 
Palácios.

 
• 4º LEILÃo GIRoLANDo Do 

NoRoEsTE 
 Foram 45 lotes de animais da raça girolando - 

média de preço vaca em lactação a R$ 7.500. A 
média de preço de novilhas amojando foi de R$ 
6.000 e de novilhas prenhas de R$ 4.500.

Destaque para o lote RCAG Clementina FIV 
Mccutchen (novilha ½ sangue) com prenhez de 
embrião arrematado por R$ 9.000, por Flávio 
Manzatto. 
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Aconteceu no 
espaço Agro 
Siran, da 59ª 
E x p o s i ç ã o 
Agropecuá r i a 

de Araçatuba o Circuito 
Agro do Banco do Brasil. 
Participaram autoridades, 
lideranças do agronegócio, 
clientes rurais e representantes 
do conselho diretor do banco, 
entre eles o vice-presidente de 
agronegócios, Tarcísio Hubner, 
e o superintendente estadual 
supervarejo oeste, Euzivaldo Vivi 
Reis.

 Os eventos do Circuito Agro têm 
o propósito de apresentar palestras 

técnicas sobre temas com impactos 
locais, tais como: sucessão familiar, 
mitigadores, energias alternativas, 
armazenagem e tendências agro. 
O Banco do Brasil é patrocinador 
oficial da Exposição Agropecuária 
de Araçatuba.

Durante a abertura do circuito, 
o superintendente regional do 
banco, André Luiz Rocha Pontes, 
destacou que Araçatuba figura 
entre as regionais que tem o maior 
volume de aplicação de recursos. 
“Nós temos mais de R$ 2 bilhões 
investidos no agronegócio da 
região”, disse Pontes. 

GEsTÃo No CAMPo

Patrick Fernandes, engenheiro 
agrônomo pela UFLA/Rutgers 
University e mestre e doutor em 
administração pela Universidade 
de Lavras e University of Illinois, 
falou sobre mitigadores para risco 
de preço e sobre perpetuação no 
agronegócio. “Tem muita coisa 
influenciando nosso cenário e que 
não tem como prever. Só temos a 
certeza de que a gente vai trabalhar 
com a volatilidade de preço. Então, 
o que não fazer? Não ficar exposto 
e especular, que é quando a gente 
produz e fica tentando adivinhar o 
preço”, explica.

A orientação do especialista é 
para que o produtor gerencie o risco 

Sucessão familiar, mitigadores, energias alternativas e tendências 
foram alguns dos assuntos abordados

EXPÔ

O espaço Agro Siran recebe o Circuito 
Agro do Banco do Brasil

Micheli Amorim
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EXPÔ

e dome o mercado, tendo uma 
estratégia de comercialização, 
antes mesmo de colher. Isso 
significa conhecer bem o custo de 
produção para definir patamares 
de preço, aproveitar repiques 
e oportunidades do mercado 
e garantir um preço médio 
remunerador.

sUCEssÃo
Um dilema para os negócios 

é tratar a questão da sucessão, 
segundo Fernandes, para ajudar 
nessa questão, ter gestão técnica 
é fundamental, assim como 
acompanhar tendências do 
mercado. Ter a gestão financeira 
pessoal separada dos negócios 
da propriedade é outro ponto 
importante. “Está ficando no 
mercado quem está planejando, 
que não é apenas antecipar 
aos herdeiros a transferência 
do controle da fazenda ou do 
patrimônio, mas garantir que 
recebam as condições de gestão 
do negócio em benefício da 
própria família”, afirma.

Quem também abordou o 
tema foi o doutor e advogado 

do Banco do Brasil, Roberto 
Justo. Ele destacou as melhores 
alternativas para se fazer em vida 
a sucessão familiar. “Todo mundo 
um dia vai morrer, mas quem fica 
tem que pegar todo o processo 
burocrático brasileiro. Tudo 
depende do regime de casamento, 
cada caso tem um impacto numa 

sucessão. Por exemplo, se você 
é casado no regime parcial de 
bens, numa separação, depende 
de quem trouxe os recursos. Em 
caso de morte, são herdeiros e já 
muda completamente a situação”, 
explicou Justo.

O evento também teve palestras 
de Carlos Tuma, engenheiro 

agrônomo e coordenador de uma 
equipe de 68 profissionais de 
ciências agrárias, responsáveis 
pelo assessoramento técnico 
rural da região sudeste do País, 
sobre melhoramento genético e 
fotovoltaico. Fernando Cunha, 
engenheiro agrônomo, formado 
pela Unesp Botucatu, falou sobre 
seguros rurais. 

No período da tarde, o espaço 
Agro Siran recebeu André Renato 
Galindo, responsável por linhas 
especiais e programas de carnes 
de qualidade no grupo Marfrig. 
O tema abordado por ele foi 
“O Futuro da Carne Brasileira: 
Commodity x Qualidade”. 

“O mercado internacional está 
extremamente exigente com a 
idade do animal e isso fez com 
que a pecuária evoluísse bastante. 
Os animais vão para o abate mais 
cedo e com maior peso e isso é 
extremamente importante, porque 
a atividade só se sustenta se ela for 
viável economicamente”, explica 
Galindo. Segundo ele, o mais 
importante é o produtor entender 
qual sua aptidão, ou seja, o que ele 
tem de melhor na propriedade.

Está ficando no 
mercado quem está 
planejando, que não 
é apenas antecipar 

aos herdeiros a 
transferência do 

controle da fazenda 
ou do patrimônio
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ON ROAD   A INOVAÇÃO QUE IMPULSIONA AS ESTRADAS.
MOTORES

8140
POWER DAILY 
CARGO VAN

1

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10

DAILY 35S14 
DAILY 40S14

TECTOR 150E21 (4X2) 
TECTOR 170E21 (4X2)
VERTIS 130V19 (4X2)

CURSOR 450C33T (4X2) 
CURSOR 180C33 (4X2) 
STRALIS 360-460 S36 T (4X2) 
TRAKKER BI-FUEL  360  - 
ETANOL (6X4) - PROTÓTIPO

DAILY FURGÃO 
GNV 35S14G

DAILY MINIBUS 
65CNG14 GNV

DAILY 35S14 FURGONE 
DAILY 45S17 FURGONE 
DAILY 55S17 FURGONE

POWER DAILY A42.12 – VAN 
POWER DAILY A42.13 – MINIBUS 
POWER DAILY CHASSI CABINE

LMV

HD78 
HD80

DAILY 4X4  
AERÓDROMO

POWER DAILY 
CHASSI CABINE

DAILY 55C17 
DAILY 70C17

DAILY MINIBUS 45S17 
DAILY MINIBUS 50C17 
DAILY ELEVITTÁ 
DAILY VETRATO 45S17 
DAILY VETRATO 50C17 
CITYCLASS 
WAYCLASS 
70C17 

TECTOR ATTACK 170E28 (4X2) 
TECTOR 170E28 (4X2) 
TECTOR AUTO-SHIFT 170E30 (4X2) 
TECTOR AUTO-SHIFT 170E30 T(4X2) 
TECTOR 240E28 (6X2) 
TECTOR ATTACK 240E22 (6X2) 
TECTOR 240E30 (6X2) 
TECTOR AUTO-SHIFT 240E30 (6X2) 

STRALIS 400-490  S40T (4X2) 
STRALIS 440-490  S44T (4X2) 
STRALIS 400-600  S40T (6X2) 
STRALIS 440-600  S44T (6X2) 
STRALIS 440-800  S44T Z(6X4) 
HI-WAY 490S44T (4X2) 

HI-WAY 600S44T (6X2) 
HI-WAY 600S48T (6X2) 
HI-WAY 800S48TZ (6X4) 
HI-WAY 800S56TZ (6X4) 
TRAKKER 740T44 (6X4) 
TRAKKER 740T48 (6X4)

TECTOR 260E30 (6X4) 
TECTOR 310E28 (8X2) 
TECTOR 310E30 (8X2) 
TECTOR AUTO-SHIFT 310E30 (8X2) 
TECTOR PREMIUM 240E28 (6X2) 
TECTOR PREMIUM 170E28 (4X2) 
TECTOR PREMIUM 170E28T (4X2)

SOULCLASS 
NEW DAILY TOURYS 
NEW DAILY LINE 
NEW DAILY POP

DAILY HI-MATIC 

DAILY CITY

CHASSI 150S21

CHASSI 170CC21

EURORIDER

FORD CARGO 2042 (4X2)

FORD CARGO 2842 (6X2)

MODASA 
ARTICULADO

TRAKKER 8X8 
MILITARY

TRAKKER 6X6 SUPER IMPACT 
AERÓDROMO

MATERFER 
URBAN BUS

APOLO URBANO

SENIOR CLASS

GRANCLASS

FIA

FIC

FIC CNG

N45

N60 CNG

N67

CURSOR 8 CNG

CURSOR 9

CURSOR 10

CURSOR 13

1

1

1

1

1

1

1

5

3 9

2

2 8

8

2

2

2 3 4

9

2

STARK

7

TECTOR ABT 
AUTO BOMBA  
TANQUE

TECTOR ABS 
AUTO BOMBA  
SALVAMENTO

9

FIAT DUCATO 
CARGO VAN

6

10

FIAT DUCATO 
CHASSI

RAM 
PROMASTER

FIAT DUCATO 
MINIBUS/VAN

CHASSI  
170S28

2

VBTP (GUARANI)

3

CONHEÇA OS PRINCIPAIS VEÍCULOS QUE TRAZEM A FORÇA DA FPT

NA TERRA, NO MAR,  
NA ESTRADA E NA CIDADE.  
ONDE TEM FPT, TEM POTÊNCIA.

RIBEIRÃO PRETO | ARAÇATUBA | UBERLÂNDIA

16 3456-5400
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Produtores de referência do meio destacaram porque apostaram nas 
raças, especialistas mostraram como alcançar melhores resultados na 

produção de leite e prevenir doenças típicas nas vacas

EXPÔ

Potencial da raça girolando é destaque 
em workshop bovino leiteiro

Micheli Amorim e Bruna Domingos

Um dos destaques 
da Expô 2018 
foi o resgate do 
agronegócio com 
eventos voltados 

para produtores e criadores, 
como o workshop bovino leiteiro 
que destacou o potencial da raça 
girolando.

O gerente nacional do produto 
leite da Alta Genetics, Guilherme 
Marquês de Rezende, falou sobre 
a capacidade de sobrevivência 
do girolando. “Muita gente quer 

consertar uma 
perna, só o leite, 

organizar o 
corpo do 
animal para 

deixar ele 

equilibrado e funcionar na 
criação. Antes de fazer isso tem 
que descobrir qual animal está 
bem, independente do úbere, sem 
excesso de calor, por exemplo. 
Essa felicidade está muito 
marcante no girolando, parece 
que ele nasceu para ocupar o 
território brasileiro. O criador tem 
que se preocupar em manter esse 
animal bem, que é dar o direito de 
ter uma vida mais tranquila com 
relação à sombra, calor, ou seja, às 
condições ambientais. Se a vaca 
não estiver bem, ela não produz”, 
explica Rezende. Esse bem-estar 
animal, necessário para uma boa 

produção é também 
chamada de 

homeostasia do 
leite.

CUIDADos
O médico-veterinário, professor 

da Unesp Botucatu e doutor José 
Carlos de Figueiredo Pantoja, 
falou sobre um dos principais 
problemas de saúde animal 
enfrentados pelos produtores 
de leite, a mastite e CCS. “A 
mastite é a doença mais comum 
em rebanhos leiteiros e que causa 
mais prejuízos. São duas, as 
principais formas de mastite. Uma 
é a mastite clínica, que é aquela 
que o leite fi ca alterado, às vezes 
a glândula mamária da vaca fi ca 
inchada e pode estar com dor. 
Também tem a mastite subclínica, 
que é o maior problema, porque 
o leite é normal, não consegue 
ver alteração nenhuma, embora 
haja uma infecção”, orienta. 
As vacas com esse último tipo 
de mastite fi cam com a doença 
por um período longo, são fonte 
de infecção para outras vacas e 
principalmente tem uma perda de 
produção de leite. Alguns micro-
organismos são patogênicos e 
podem ser transmitidos ao ser 
humano, causando intoxicações 
alimentares, com náuseas e 
diarreias.

PARCERIAs
Neste dia, o recinto recebeu 

dois criadores da raça girolando 
de destaque. Roberta Bertim, 
médica-veterinária e criadora da 
Fazenda Alta Floresta, de Lins. 

do girolando. “Muita gente quer 
consertar uma 

perna, só o leite, 
organizar o 
corpo do 
animal para 

deixar ele 

condições ambientais. Se a vaca 
não estiver bem, ela não produz”, 
explica Rezende. Esse bem-estar 
animal, necessário para uma boa 

produção é também 
chamada de 

homeostasia do 
leite.

Everardo e Guilherme 
durante evento 
sobre girolando
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Atualmente, a propriedade está 
com uma produção de 10 mil litros 
por dia, ordenha para 400 vacas 
em lactação, a maioria novilhas 
a pasto rotacionado, dividido em 
20 piquetes. “O girolando hoje 
mudou, principalmente o meio 
sangue, que tem uma lactação 
de dez meses. Ele veio para ficar 
porque é um gado rústico, a pasto, 
e você consegue fazer menor custo 
de produção”, disse Roberta.

Também participou Everardo 
Hostaláceo, um criador que 
sempre foi focado no girolando 
- na composição de sangue 5/8, 
que é 62,5% de sangue holandês e 
37,5% gir. Essa composição é que 
dá a raça pura e ele foi um dos 
primeiros criadores a investir em 
volume nessa raça. 

Hostaláceo também faz parte do 
conselho da Associação Brasileira 
dos Criadores de Girolando. 

Durante o evento foi firmado 
um compromisso entre Siran 
e a associação para um evento 
especialmente dedicado aos 
criadores da raça, na Exposição 
Agropecuária de Araçatuba de 
2019. “À medida que o tempo 
foi passando, foi se consolidando 
geneticamente que o gado 
girolando é o mais apropriado 
para produção de leite nos 
trópicos e de modo especial no 
Brasil. Tanto que mais de 80% 
do rebanho leiteiro é derivado 
de cruzamentos com animais 
girolando. Hoje estamos com um 
avanço genético muito grande 
e esse produto é extremamente 
valorizado”, destacou Hostaláceo.

*Confira entrevista completa 
com a trajetória de Roberta 
Bertim e Everardo Hostaláceo no 
canal do Siran no Youtube (nome 
do canal: Siran Sindicato Rural da 
Alta Noroeste).

EXPÔ

Roberta Bertim, 
criadora da Fazenda Alta 
Floresta, de Lins
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Governo projeta salto de 30% na 
produção de grãos do Brasil em 10 anos

ECONOMIA

A safra brasileira de 
grãos e oleaginosas 
deve atingir 302 
milhões de toneladas 
em 2027/2028, o 

que representará um crescimento 
de 30% na comparação com os 
atuais 232 milhões de toneladas, 
de acordo com o estudo Projeções 
do Agronegócio do Brasil, do 
Ministério da Agricultura, divulgado 
na segunda-feira (6).

A safra de soja do Brasil deve saltar 
para 156 milhões de t em 2027/2028, 
versus aproximadamente 120 
milhões atualmente, enquanto a de 
milho crescerá para 113 milhões/t.

O ministério afirmou que a área 
com todas as lavouras passará de 75 
milhões para 85 milhões de hectares, 
uma alta de 13,3% em 10 anos, com 
crescimento de plantio em pastagens 
ou em áreas degradadas.

“As maiores expansões devem 
ocorrer no plantio de soja, cana-
de-açúcar e milho. Lavouras como 
arroz, feijão, mandioca e laranja, 
devem ter redução de área plantada. 
Ganhos de produtividade deverão 
compensar as reduções, de modo que 
não haverá recuo de produção. O café 
deve apresentar certa estabilização 
da área e os ganhos de produtividade 
obtidos nos últimos anos permitem 
obter produção crescente, mesmo 
com tendência de redução de área”, 
afirma o ministério.

O estudo projeta ainda uma 
produção de carnes de 34 milhões 
de toneladas em 2027/28, o que 
representa acréscimo de 7 milhões 
de toneladas sobre 2018, ou alta de 
25%. O maior crescimento deve 
ocorrer nas carnes suína e de frango, 
seguidas por carne bovina.

A maior expansão deverá ocorrer 

no Centro-Oeste e no Norte, com 
aumento de produção estimado em 
34,8% e 34%, respectivamente. Os 
maiores avanços deverão ocorrer 
nos estados de Rondônia, Tocantins 
e Pará. Quanto à área plantada de 
grãos, os estados do Centro-Oeste 
terão incremento de 28,2%; do 
Norte, 23% e do Sul, 7,5%.

PRojEçÃo DE 
ExPoRTAçõEs

A pesquisa também projeta um 
crescimento superior a 30% nas 
exportações até 2028. Soja, milho 
e carnes deverão continuar como 
destaque. Frutas, em especial 
manga, melão, mamão e uva, 
estão entre os potenciais destaques 
nos próximos anos.

Cerca de 70% das exportações 
de soja devem seguir para a China, 
segundo o estudo.

Segundo estudo, safra deve alcançar 300 milhões toneladas até 2028 
e área plantada deve ter expansão de 13,3%
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PECUÁRIA

Produtividade é fator decisivo para produtor; para isso, investir em 
tecnologias é indispensável

Athenagro aponta impacto potencial de 
R$6,5 bilhões, caso seja proibida 

a exportação de gado vivo

O Sindicato Rural 
da Alta Noroeste 
(Siran) recebeu 
em julho a palestra 
“Planejamento e 

foco em ambientes turbulentos”, 
atividade integrante do Rally da 
Pecuária, que é uma expedição 
técnica privada do Brasil com 
foco na avaliação das condições da 
bovinocultura nos polos produtores. 
Maurício Palma Nogueira, sócio-
diretor da Athenagro, apresentou os 
dados do setor e levantou questões 
sobre os principais temas atuais 
relevantes para esse mercado.

“Diante de toda essa turbulência 
que estamos vivendo, o produtor 
deve continuar investindo em 
aplicar tecnologia para ficar no 
mercado. A maioria dos produtores 
ainda não sabe lidar com a 
tecnologia e não tem aquela que seja 
mais importante, porque são várias, 
tais como: manejo de pastagem, 
produção, saúde, genética, tem 
todo um pacote que se deve 
implementar” explica Nogueira. 

Ele também afirmou que o fator 
decisivo para a sobrevivência no 
setor é a produtividade, que está 
diretamente ligada à tecnologia. 
Discussões sobre temas polêmicos 
também fizeram parte do encontro. 
Um deles foi o projeto de lei que 
proíbe a exportação de gado vivo 
pelos portos paulistas. 

Segundo a Athenagro, o impacto 

potencial, caso a mudança ocorra, é 
de até R$ 6,5 bilhões na economia. 
As exportações estão servindo para 
não deixar que os preços recuem 
ainda mais, garantindo estímulo e 
oferta de animais que beneficiarão os 
próprios frigoríficos nos próximos 
anos. As exportações de gado 
vivo regulam o mercado e podem 
servir como um ‘amortecedor’ para 
as grandes oscilações de preços, 
típicas dos ciclos pecuários, que 
ora favoreciam produtores, ora 
frigoríficos, afirma o diretor.

A expedição Rally da Pecuária 
começou no dia 18 de junho e, 
além de Araçatuba, já percorreu 
propriedades no Rio Grande do 
Sul, Paraná e Mato Grosso do Sul 
para verificar as condições do gado 
de corte. A equipe que esteve em 
Araçatuba também passará pelo 
estado de Minas Gerais, mais 
especificamente Iturama e Ituiutaba.

Durante as visitas os técnicos 
coletam informações qualitativas 
por meio direto com produtores e 
lideranças regionais. Quantitativas, 
por meio de amostragem de pastos, 
índices zootécnicos, composição 
do rebanho, estimativa de 
confinamento, sistema de gestão 
e produção, que permite uma 
avaliação consistente das produções 
e realidade regionais.

O Rally da Pecuária, organizado 
pela Agroconsult e Athenagro 
– novo nome da Agroconsult 
Pecuária - é patrocinado por 
CortevaAgriscience™ - Divisão 
Agrícola da DowDuPont, JBS, 
OCP, Ourofino Saúde Animal, 
Phibro Animal Health, Santander 
e Amarok/Volkswagen, com apoio 
do GTPS (Grupo de Trabalho da 
Pecuária Sustentável), Agrosatélite, 
Webmotors e Fiesp (Federação das 
Indústrias do Estado de São Paulo). 

Micheli Amorim
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CURSOS

TODO MÊS, SENAR E SIRAN PROMOVEM OPORTUNIDADES DE 
CAPACITAÇÃO GRATUITA NA REGIÃO PARA O SETOR RURAL. 

CONFIRA A AGENDA DA SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO
MODALIDADE CIDADE DATA

Olericultura orgânica - controle Piacatu 01/08/2018 até
 de pragas e doenças (Módulo VI)  15/08/2018
Jovem agricultor do futuro (Módulo V) Nova Luzitânia 01/08/2018 até   
  31/08/2018
Jovem agricultor do futuro (Módulo V) Piacatu 01/08/2018 até   
  31/08/2018
Tomate orgânico - colheita e bene�iciamento  Araçatuba 03/08/2018 até   
  17/08/2018
Olericultura orgânica - controle  Araçatuba 06/08/2018 até
de pragas e doenças (Módulo VI)  20/08/2018
Proleite - manejo de ordenha e  Santópolis do Aguapeí 06/08/2018 até
qualidade do leite (Módulo XI)  21/08/2018
 Olericultura orgânica - controle  Santópolis do Aguapeí 09/08/2018 até
de pragas e doenças (Módulo VI)  23/08/2018
Proleite - manejo ordenha e qualidade  Birigui 10/08/2018 até
do leite (Módulo XI)  21/08/2018
Olericultura orgânica - controle de  Araçatuba 11/08/2018 até
pragas e doenças (Módulo VI)  25/08/2018
Turismo rural - meios de hospedagem (Módulo VI) Santo Antônio do Aracanguá 13/08/2018 até   
  15/08/2018
Tomate orgânico - colheita e  Buritama 13/08/2018 até
bene�iciamento (Módulo VI)  27/08/2018
Proer - estudo mercado II (Módulo VIII) Birigui  14/08/2018 e   
  15/08/2018
Operação e manutenção de tratores agrícolas Guararapes 14/08/2018 até   
  18/08/2018
Proer - estudo mercado II (Módulo) Rubiácea 16/08/2018 até   
  22/08/2018
Apicultura - Implantação do apiário (Módulo I) Araçatuba  17/08/2018 até   
  26/08/2018
Proer - estudo mercado II (Módulo) Araçatuba 18/08/2018 e   
  19/08/2018
Proer - engenharia do projeto (módulo IX) Birigui 21/08/2018 até   
  21/08/2018
Proer - engenharia do projeto (módulo IX) Rubiácea 23/08/2018 até   
  23/08/2018
Ovinocultura - manejo de cria, recria  Araçatuba 24/08/2018 até
e terminação (Módulo VI)  26/08/2018
Programa promovendo a saúde no  Gastão Vidigal 24/08/2018 até
campo - drogas: uso e dependência   31/08/2018
Proer - Engenharia do projeto (Módulo IX) Araçatuba 26/08/2018 até   
  26/08/2018
Uva - pragas e doenças (Módulo V) Santo Antônio do Aracanguá  29/08/2018 e   
  30/08/2018
Turismo Rural - meios de hospedagem (Módulo VI) Buritama 29/08/2018 até   
  31/08/2018
Aquaponia  Araçatuba  31/08/2018 até   
  02/09/2018



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




