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Os eventos rurais 
da 58ª Exposição 
Agropecuária de 
Araçatuba – popu-
larmente chamada 

de Expô Araçatuba - foram pensa-
dos especialmente para atender 
as necessidades dos produtores 
da região. Infelizmente, percebe-
mos a carência de uma filosofia 
voltada a valorizar os avanços 
tecnológicos no setor rural, mas 
pretendemos mostrar de maneira 
prática as várias soluções já apli-
cadas no mercado e que podem 
fazer a diferença para uma maior 
rentabilidade. 

A integração agricultura e pe-
cuária é um dos assuntos que 
poderá contribuir muito com o 
produtor que busca tornar sua 
propriedade mais fértil e rentável. 
Com um especialista, será possí-
vel saber mais sobre a importân-
cia da rotação de cultura e como 
essa tecnologia impacta positiva-
mente na gestão dos negócios do 
campo. Num momento especial 
para a pecuária, conheceremos a 
realidade dos frigoríficos, o que 
acontece dentro da indústria, 
como a carne é avaliada, como 
fazer cortes especiais, enfim, in-
formações imprescindíveis para 
se atender melhor o distribuidor 
e ganhar mais dinheiro.

É obrigatório acreditarmos que 
podemos encontrar novas solu-
ções e novos caminhos. Evoluir é 
inevitável para quem quer conti-
nuar no segmento. Também vale 
destacar que as inovações que 
serão mostradas na Expô 2017 

fazem referência a um futuro 
muito próximo, o da era da agroe-
cologia ou agricultura orgânica, 
onde a qualidade é ponto forte. 
Os mercados dos Estados Unidos, 
os países da Europa e Japão já são 
exemplos dessa maneira de tra-
balhar, sendo os maiores produ-
tores e consumidores mundiais, 
movimentando US$ 200 bilhões 
ao ano. 

O Siran também considera de 
extrema importância integrar 
todas as cadeias. Principalmente 
em 2017, quando temos grandes 
dificuldades políticas, que afetam 
diretamente a economia, então 
pregamos as parcerias para fazer 
a diferença. Tem sido assim, por 
exemplo, com a Coopercitrus, que 
ocupará 1.000m² do recinto para 
demonstrar na prática aos produ-
tores o que há de mais avançado 
em agricultura de precisão. 

A parceria com a Rural Eventos, 
responsável pela área de entre-
tenimento, também é de extre-
ma importância para tornar esse 
evento a referência regional que 
ele é. Entre as novidades, tere-
mos dois shows por noite e mais 
comodidade, com uma pista co-
berta, um verdadeiro presente 
para quem não pretende perder 
nenhuma atração. 

Muito mais que um espaço para 
trocar ideias e enxergar as opor-
tunidades dos novos tempos. Que 
essa 58ª edição seja um local de 
integração, aperfeiçoamento e 
novas parcerias. Sucesso a todos!

EDITORIAL
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A 58ª Exposição 
Agropecuária de 
Araçatuba, também 
conhecida como 
Expô, é uma das mais 

importantes feiras do segmento 
do país e acontecerá de 7 a 16 de 
julho. A edição será marcada pela 
programação diversificada, tanto 
para quem busca entretenimento 
quanto assuntos do agronegócio.

Com o mesmo ingresso, o 
público contará com dois shows 
por noite e pista coberta. Serão 
mais de 20 artistas de sucesso 
nacional no palco do evento, 
atraindo fãs de toda a região. A 
movimentação do Recinto Clibas 
de Almeida Prado também fica 

por conta dos empresários, 
produtores e criadores do 
universo do agronegócio, que 
terão leilões presenciais, entre 
outros eventos.

O presidente do Sindicato 
Rural da Alta Noroeste (Siran), 
Marco Antônio Viol, destaca 
que houve um trabalho intenso 
da entidade para dinamizar as 
atrações voltadas para o setor 
rural com fortes parcerias. 
“Acreditamos nas parcerias e 
buscamos organizar eventos que 
trouxessem integração da cadeia. 
Esperamos que as informações 
e conhecimentos sobre os novos 
tempos do agronegócio possam 
provocar mudanças positivas na 
realidade regional, precisamos 

valorizar mais as tecnologias, 
pensar mais globalmente e 
perceber que não dá para gerir 
a propriedade ignorando os 
avanços do setor”, disse Viol. 

O Recinto de Exposições Clibas 
de Almeida Prado está localizado 
na Avenida Dr. Alcides Fagundes 
Chagas, 600, Araçatuba.

EXPÔ 2017

Leilões
NO SÁBADO, DIA 8, ÀS 14H, haverá o 3º 

Leilão Girolando do Noroeste, 100% presencial.  
Serão ofertados 120 animais, entre eles, vacas em 
lactação, novilhos amojando e bezerras.

NO DOMINGO, DIA 9, ÀS 15H, é a vez do 
1º Leilão Fazendeiro. Aproximadamente 600 
animais serão ofertados nesse dia, sendo gado de 
corte, da raça nelore e cruzamentos industriais, 
lotes selecionados; de muares (mula patrão e 
animais de serviço) e cavalos da raça quarto de 
milha. Estarão no recinto 400 exemplares e outros 
200, por meio de imagens de vídeo.

Danilo Michelin, da Raça Leilões, explica que 
esse é um novo conceito de leilão, onde reúne 
três segmentos diferentes. “Quem cria boi usa 

cavalos da raça quarto de 
milha, muito comum na 
região, ou mulas. Então, 
esse formato de fazer 
três em um traz praticidade para o investidor. Se 
fizéssemos um leilão só de corte, precisaríamos de 
um volume muito maior, e no caso de só cavalos, 
o custo seria muito alto”, diz Michelin. Os dois 
leilões serão transmitidos ao vivo pelo site www.
zonarural.tv. 

NA TERÇA-FEIRA, DIA 11, ÀS 20H30, 
acontece o Leilão Brahman Vitória e Seg Brahman. 
Será virtual, transmitido ao vivo pelo Canal Rural.

Para realizar cadastros e lances, o interessado 
pode ligar para 18 – 3641 1213. 

Agende-se 
para a Expô 

2017
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PARCERIA

Cana-de-açúcar é tema de seminário 
promovido em parceria com a Coopercitrus 

No dia 13, às 11h, será a 
tradicional solenidade 
do agronegócio, que 
reúne os principais 
r e p r e s e n t a n t e s , 

autoridades e produtores rurais do 
Estado, no auditório Fábio Meirelles.

No dia 13, o Siran realiza em 
parceria com a Coopercitrus, 
um seminário sobre cana-de-
açúcar. O evento começará às 8h, 
com uma breve apresentação 
sobre agricultura de precisão. 
Na sequência, Marcos Antônio 
Zeneratto, engenheiro agrônomo da 
cooperativa, falará sobre Muda Pré-
Brotada (MPB) e seus benefícios, 
sistema de meiose e redução de custo 
para o plantio de cana-de-açúcar. 
Haverá uma rápida explanação 
sobre os serviços oferecidos 
pela Credicitrus e o encontro 
se encerrará com a palestra de 
Matheus Kfouri Marino, especialista 
em estratégia empresarial, doutor 
em administração pela FEA-USP e 
mestre em engenharia de produção 
pela Ufscar. Ele falará sobre a 
perspectiva da cultura da cana-de-
açúcar. 

“Atualmente, o principal 
desafio da cadeia é a retomada da 
produtividade. É a única cultura no 
Brasil que vivenciamos uma queda 

na produtividade nos últimos dez 
anos, e isso tem diversos motivos: 
mecanização da atividade, redução 
de tratos culturais, em função da 
dificuldade financeira do setor, 
entre outros”, aponta Marino. Ele 
também acredita que um segundo 
desafio é como se posicionar num 
cenário onde a escassez de açúcar no 
mercado global durou apenas duas 
safras, e na atual, houve previsões e 
que provavelmente no futuro, haverá 
estabilidade de oferta e demanda, ou 
seja, até excesso de produção. 

A Coopercitrus também se destaca 
nessa exposição com um espaço de 
1.000 m², onde fará demonstrações 
práticas de equipamentos voltados 
para agricultura de precisão. A entrada 
para participar do seminário será por 
meio do portão 9.

Matheus Kfouri Marino
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Os produtores 
receberão no dia 14 
de julho, durante 
a 58ª Exposição 
Agropecuária de 

Araçatuba, um dia especialmente 
dedicado a abordar a integração 
agricultura e pecuária. 

Às 9h, o gestor de linhas 
especiais (principais marcas) e 
clientes estratégicos do Grupo 
Marfrig, Renato Galindo, com 
32 anos de experiência na área 
de produção animal, graduado 
em gestão empresarial pela 
Fundação Getúlio Vargas, com 
sólidos conhecimentos em todas 
as operações industriais de 
frigoríficos de bovinos, abordará 
o tema “O que temos por traz de 
um steak”. Ele explicará sobre 
diferenciação da desossa de boi 
castrado para um boi inteiro, de 
uma novilha para uma vaca mais 
velha, mostrando aos criadores o 
que acontece dentro da indústria. 

Os participantes também 
poderão saber mais sobre como 
o aproveitamento da carne e, 
paralelamente, mostrar como 
fazer cortes especiais de carne da 
atualidade, tais como chouriço, 
prime ribe, entre outros.

A segunda palestra, às 10h, será 
ministrada por Mateus Arantes, 
agropecuarista e proprietário 
da consultoria Agricult, 
desenvolvedor do Sistema São 
Mateus, que foi desenvolvido em 
parceria com a Empresa Brasileira 
de Pesquisa Agropecuária 
(Embrapa). Ele abordará o tema 
“Recuperação de áreas degradadas 
e sistema São Mateus”. Os 
participantes poderão saber como 
atua o sistema de integração, que 
recupera áreas degradadas com 
baixa produtividade e como tornar 
a propriedade mais rentável.

Para falar sobre as 
oportunidades de crédito com 
linhas específicas para o segmento 

rural, às 11h, o seminário receberá 
o superintendente estadual do 
Banco do Brasil Marcelo Mendes 
Palhano.

O evento se encerrará com 
uma mesa redonda, com debate e 
discussões sobre os temas.  

Segundo Fábio Brancato, diretor 
do Siran, o objetivo do seminário 
é fazer uma interação entre os 
segmentos e trazer novidades 
tecnológicas. “O sistema de 
integração agricultura e pecuária 
é muito importante porque ele 
faz uma rotação de cultura. Sendo 
assim, a propriedade não fica 
em monocultura só cultivando 
soja, milho ou pastagem. A ideia 
desse sistema é ir reformando 
a propriedade como um todo e 
produzir ao mesmo tempo. Utiliza 
o plantio de grãos na época da 
safra e tem o capim na época 
de inverno. Isso faz com que a 
propriedade fique mais fértil e 
mais rentável”, disse Brancato.

INTEGRAÇÃO

Interação:
Agricultura
e Pecuária
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BOVINOS

Araçatuba sedia etapa da 
Copa dos Grandes Criadores

A Expô Araçatuba 
2017 receberá 
pela primeira vez a 
Copa dos Grandes 
Criadores, uma 

disputa entre estados, no caso 
São Paulo e Paraná, envolvendo 
criadores da raça nelore. Segundo 
Rafael Duran, assistente técnico da 
Associação de Criadores de Nelore 
do Brasil (ACNB), a copa foi criada no 
ano calendário 2012/2013, com o 
objetivo de ser uma nova ferramenta 
de integração entre criadores e 
expositores de diversas regiões. Ela 
é formada por seis exposições, sendo 
três em cada Estado. 

Daniele Marques de Almeida, 
executiva da Casa do Nelore de 
Araçatuba, explica que já ocorreu 
uma etapa em Itapetininga, 
em março. As próximas serão 

• Entrada de animais: dias 9, 10 e 11

• Pesagem / US ginecológico: dia 12

• Julgamento: dias 13 a 15

• Saída de animais: dia 16

em Araçatuba, em julho, e em 
agosto no município de Bauru. As 
cidades paranaenses que estão 
na competição são: Paranavaí, 
Londrina e Maringá.  

“Disputarão animais dos dois 
estados e sairá apenas um grande 
campeão. Essa copa é itinerante 
e em cada cidade a etapa recebe 
um nome especial. Em Araçatuba, 
a disputa foi nomeada de Torres 
Homem, devido à importância que 
essa personalidade tem no cenário 
nacional, pela importação e sua 
criação no passado. A pontuação 
nessa disputa conta para o ranking 
paulista e nacional, ou seja, ser 
campeão em Araçatuba não exclui 
o título estadual e nacional. Neste 

ano serão dois jurados, sendo um 
auxiliar; no ano passado foram três”, 
explica Daniele.

As classificações serão dos 
três melhores criadores e três 
melhores expositores.

“Araçatuba sempre foi uma 
praça tradicional na pecuária e 
referência em preço, por isso, 
não poderia deixar de receber 
esse importante evento. A nossa 
expectativa é excelente, como o 
próprio nome diz, esperamos ter 
grandes criadores presentes”, diz 
José Eduardo Meireles (Dindo), 
gerente da fazenda Valônia e 
presidente da Nelore Paulista.

Em torno de 300 animais devem 
participar dos julgamentos.

Shopping Senepol
Pelo segundo ano 

consecutivo o criador José 
Avelino Pereira, o Chinelo, 
levará para a Expô o Shopping 
Rural Chin – Chinelo Senepol, 
com bovinos da raça Senepol. 

“Reunimos o melhor da raça 
durante estes sete anos em 
que fizemos um verdadeiro 
melhoramento genético 
do Senepol, desde o início 

de nossos investimentos, e 
agora, vamos trazer para o 
investidor, o pecuarista de 
nossa região, o que há de 
melhor”, destaca Chinelo.

O espaço ficará aberto aos 
interessados durante os 10 
dias da feira, no Pavilhão 16 
– Rua Doutor João Cintra, em 
frente à pista de julgamento 
do recinto.
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EQUINOS

Provas e julgamentos
de equinos em foco

Participar da Exposição Agropecuária 
de Araçatuba é uma oportunidade 
para fomentar a criação da raça de 
cavalos quarto de milha. Por meio das 
provas equestres será possível conferir 

a versatilidade, velocidade e a inteligência desse 
animal, além de seu desempenho no trabalho com 
gado. 

Assim descreve Fernando Lemos, um dos 
integrantes do Núcleo Noroeste Paulista de Quarto 
de Milha (NNPQM). Para participar, ele explica que 
os interessados só precisam levar seus animais com 
os respectivos documentos de sanidade em dia.

Confira a programação:
• 8/7, às 14h: Ranch Sorting 
• 9/7, às 10h: Team Penning
• 15/7, às 11h: Três tambores 
• 16/7, às 11h: Team Roping (Laço em dupla) 
Exceto o Team Roping, que será cumprida por 

convidados, as outras provas serão abertas. Também 
haverá palestras especiais para o segmento. Para 
informações sobre os temas e inscrições, o interessado 
pode falar com João Douradinho 18 – 99737 4678. 

Informações sobre as provas  e inscrições, os 
interessados podem entrar em contato com:  João Mario 
18 – 99797 7742 // Newton 99769 8771 // Fernando 
Lemos 99121 7429 // Adriano Carane 99792 0225 
// Fernando Carane – 99792 1992 // Cláudio Zoneti – 
99786 8445. 

Também haverá atividades para os criadores da 
raça mangalarga, confira:

• Nos dia 12 e 13/7 - Entrada de animais
• 13/7 – Churrasco com os criadores e peões em 

comemoração ao evento
• 14 e 15/7 – Julgamento da raça na pista principal 

das 9h às 17h30  
• 16/7 – Saída dos animais.
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Expovinos sedia etapa do 
ranking Cabanha da Aspaco

Em torno de 300 animais 
da raça suffolk, dorper, 
white dorper, ile de france 
e santa inês participarão 
da Expovinos este ano. 

O evento espera criadores de 
Araçatuba, São José do Rio Preto, 
Palmital, Indaiatuba, Jales, São 
Manuel, entre outros. 

Nesta edição não haverá leilão. 
Os julgamentos serão realizados 
pelo médico veterinário Assir 
Loures Pacheco, de Guarapuava, 

Paraná. Serão avaliados os fenótipo 
dos animais de forma comparativa, 
analisando os animais que melhor 
representam a raça e suas aptidões.

O vice-presidente do Siran e 
assessor executivo da Secretaria 
Agroindustrial de Araçatuba, 
Arnaldo dos Santos Vieira Filho, 
espera uma visitação forte no 
pavilhão de ovinos. “O consumo 
da carne está novamente em alta 
na região. Esperamos uma boa 
comercialização de animais com 

visitação intensa. Esperamos a 
presença de animais de altíssima 
qualidade, voltados para produção 
de carne. O criador também 
encontrará matrizes e reprodutores 
para melhorar seu plantel”, diz 
Vieira Filho. A Expovinos é um 
evento oficial da Associação 
Brasileira de Criadores de Ovinos 
(Arco) e fará parte do ranking 
Cabanha do Ano, organizado pela 
Associação Paulista de Criadores 
de Ovinos (Aspaco).

OVINOS

• Entrada dos animais: 12 de julho, 
das 8h às 20h

• Pesagem e admissão dos animais: 
13 de julho, a partir das 8h

• Julgamento de classificação de 
todas as raças: 14 e 15 de julho, a 
partir das 9h

• Saída dos animais: 16 de julho, a 
partir das 8h
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Aquaponia e estufas são destaques no 
espaço das associações

EXPÔ

Participar de exposições 
abre oportunidade 
para estreitar 
relacionamento com 
a comunidade e 

mostrar a importância do trabalho 
desenvolvido pelas associações 
rurais da região. Durante a 58ª 
Exposição Agropecuária de 
Araçatuba, os visitantes poderão 
conhecer mais sobre a atuação 
das associações rurais dos bairros 
Água Limpa, Córrego da Divisa, 
Prata, Pratinha, Água Funda/
Paquere, da cidade de Brejo Alegre, 
e da Companhia de Entrepostos e 

Armazéns Gerais do Estado de São 
Paulo (Ceagesp).

Para o coordenador regional 
do Senar, Carlos Beluzzo, muitos 
não sabem quais são os produtos 
produzidos na própria região, então 
o espaço é oportuno para divulgar. 
“A participação é importante para 
mostrar para a população o que 
é produzido pelas  associações. 
Além disso, apresentar a tecnologia 
aplicada na produção, por meio dos 
cursos realizados pelo Siran e Senar 
e o potencial dos produtores locais”, 
diz Beluzzo.

Quem passar pelo espaço 

das associações poderá conferir 
como funciona uma estrutura 
de aquaponia, desenvolvido pela 
associação Córrego da Divisa. 
Trata-se de um sistema que une o 
cultivo de plantas sem o uso de solo 
à piscicultura, com o uso da água 
de aquários de peixes. A mesma 
associação também mostrará a 
produção de olerícolas em estufas. 
Brejo Alegre apresentará como 
funciona uma hidroponia e a 
Associação dos Produtores Rurais 
da Água Limpa apresentará um 
museu rural com várias peças de 
maquinários antigos.

CURSO CIDADE DATA
Cavalgada Rural Nova Luzitânia Dia 2
Reunião de lideranças sindicais Araçatuba Dia 14
Operação de tratores agrícolas – técnicas  Santópolis do Aguapeí De 20 a 22
de conservação de solo  

Participe dos cursos do Siran/Senar/Faesp de julho:

Para saber mais sobre cursos, programas, entre outros eventos promovidos pela 
entidade, o telefone de contato é 18 – 3607 7826



Página 14

Mudanças Climáticas

Em 5 de junho come-
moramos no Brasil o 
Dia do Meio Ambien-
te. Neste ano, o fato 
que mais chamou a 

atenção na data foi a decisão do 
novo presidente norte-america-
no, Donald Trump, de se desligar 
do Acordo de Paris para as mu-
danças do clima. 

Isso causou uma reação nega-
tiva internacional, e mesmo den-
tro dos EUA, por vários fatores. O 
mais importante é que os Estados 
Unidos são um grande poluidor. 
Outro fator é que no Acordo de 
Paris cada país estabeleceu suas 
próprias metas de redução de po-
luição, de acordo com o que con-
siderou factível dentro de sua re-
alidade. Ou seja, nada foi imposto, 
mas proposto por cada signatá-
rio. E só dois países estão fora do 
acordo: Nicarágua e Síria. E agora, 
os EUA. Internamente, prefeitos 
de várias cidades, o governador 
da Califórnia e inúmeras empre-
sas (até mesmo as ligadas à indús-
tria petrolífera) já se posiciona-
ram afirmando que continuarão 
a cumprir suas metas de redução 
de emissão de gases de efeito es-
tufa e busca por tecnologias que 
reduzam a poluição. 

E o Brasil, como está trabalhan-
do a questão? Primeiramente, o 
Brasil reconhece que as mudan-
ças climáticas estão ocorrendo e 
que a proteção ambiental é essen-

cial para garantir a sobrevivência 
humana no planeta. Esse reco-
nhecimento se traduz na enorme 
gama de normas objetivando a 
proteção do meio ambiente. Essas 
normas são tantas, no nível fede-
ral, estadual e municipal, que se 
tornam um emaranhado um tanto 
confuso, às vezes, mas o objetivo 
é único: proteção ambiental para 
garantia da vida das futuras gera-
ções.

No que tange às mudanças cli-
máticas propriamente ditas, o 
Brasil tem uma lei federal desde 
2009 que estabelece diretrizes 
para lidar com a questão. A pri-
meira diretriz é o cumprimento 
dos compromissos internacionais 
assinados pelo Brasil nessa área. 
Uma outra diretriz importante é 
cooperação internacional na troca 
de informações, tecnologia e pes-
quisas científicas para mitigação 
dos efeitos nocivos e adaptação às 
mudanças climáticas. Mas talvez 
a diretriz mais importante seja 
o compromisso com o desenvol-
vimento sustentável. Isto é, o re-
conhecimento de que proteger o 
meio ambiente e buscar o desen-
volvimento econômico não são 
incompatíveis.

Desenvolvimento depende de 
energia. A busca por fontes de 
energia limpa não é nova no Bra-
sil. O Proálcool, idealizado pelo 
governo militar na década de 
1970, foi um precursor. Embora 
os programas de bioenergia te-
nham sofrido com as alterações 
das políticas para a área dos go-
vernos que se seguiram, a verda-
de é que eles sobrevivem, ainda 
que às vezes aos trancos e barran-
cos. Essa é uma área sensível para 
a nossa região, grande produtora 
de cana-de-açúcar e onde se loca-
lizam inúmeras usinas de produ-
ção de etanol.

A utilização da energia solar 
é outra área em que o Brasil se 
destaca. A determinação legal 
para que as habitações popula-
res tenham placas de captação de 
energia solar para aquecimento 
de água elevou exponencialmente 
a utilização dessa tecnologia, com 
o consequente barateamento dos 
produtos. E atualmente a energia 
solar não tem sido utilizada so-
mente para aquecimento de água, 
mas para a produção de energia 
elétrica, com a utilização de pai-
néis fotovoltaicos. Embora ainda 
incipiente, a utilização dessa tec-
nologia tem se mostrado eficiente 
e importante na zona rural, em es-
pecial em zonas remotas. O custo, 
entretanto, ainda é elevado, mas a 
tendência é de barateamento com 
a popularização do uso. 

Uma outra fonte limpa de ener-
gia é o vento. Desde o final da 
década de 1990 o Brasil vem au-
mentando o seu parque eólico e 
hoje, em algumas regiões, a maior 
parte da energia elétrica consumi-
da pela população já provém de 
usinas eólicas.

Assim, como se vê, são inúme-
ras as áreas em que se pode e deve 
atuar para minimizar a emissão 
dos gases de efeito estufa. Cul-
par a pecuária pela emissão de 
metano e o desmatamento pelo 
aquecimento global e achar que 
eliminá-los é a única solução para 
se salvar o planeta é uma visão es-
treita, limitada, preconceituosa e 
ideologicamente marcada. Neces-
sário se faz que a informação so-
bre o assunto se dissemine e que 
se possamos, verdadeiramente, 
agir de forma efetiva para enfren-
tarmos as mudanças climáticas e 
nos adaptarmos a ela.

Ana Rita Barreto Santiago, 
advogada do escritório Risolia 

Suto Santigo Moretti, em Araçatuba
(18)3621 6331 – contato@risolia.adv.br
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