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EDITORIAL

 O SIRAN, entidade que completa 80 anos em 2022, que sempre esteve e está ao lado do pro-
dutor rural em todos os momentos nestas oito décadas, faz questão de posicionar-se em relação ao 
Governo do Presidente Jair Bolsonaro. Entendemos que nos últimos anos, precisamente desde 2019, 
inúmeros e grandes avanços foram realizados pelo atual Governo Federal. E com base em dados 
signi� cativamente positivos, acreditamos que a manutenção do atual Governo Federal é a melhor 
opção para o agronegócio e para todo o Brasil. Portanto, deixamos aqui o nosso registro de apoio à 
candidatura do Presidente Jair Bolsonaro à reeleição. 

 Seguimos abertos ao diálogo, ouvindo propostas que fazem menção ao agro por parte de 
deputados, bem como também dialogando com o Governo Estadual sobre ações que impactam posi-
tivamente o setor.
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do Presidente Jair Bolsonaro

SINDICATO RURAL
DA ALTA NOROESTE

Gestão 2022 – 2023

DIRETORIA

Presidente

Thomas Arias Neves Rocco

1º Vice-Presidente

João Mário G. Passanezi

2º Vice-Presidente

Francisco de Assis B. Filho

1º Secretário

Antônio César P. M. Villela

2º Secretário

Marco Antônio Viol

1º Tesoureiro

Fábio Freixo Brancato

2º Tesoureiro

José Antônio Ribeiro

CONSELHO FISCAL

Efetivos

Arnaldo dos S. Vieira Filho
Fabio Moreno Martins
Alexandre Cocapieller 
Ferreira

Suplente

Eduardo Alves Ferreira
Manoel Afonso de
Almeida Filho
Petrônio Pereira Lima

DELEGADOS
REPRESENTANTES

Efetivos

Thomas Arias Neves Rocco
Gustavo Nogueira M. de 
Oliveira

Suplentes

Alberto Figueiredo da Silva
Daniel Martins Juncal Verdi

Recinto de Exposições Clibas 
de Almeida Prado
Avenida Alcides Fagundes 
Chagas, 600
Bairro Aviação
CEP 16055-565
Araçatuba (SP)
Tel: (18) 3607-7826

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

Melhor Notícia Comunicação Estratégica
Redação e supervisão
Marcelo Teixeira - Mtb 29.305
18 98112-8621

Diagramação

Juliano Honda - DRT 6028/SP 06/03/2015
julianoevhonda@gmail.com 18 98803-4156

Impressão

Gráfi ca 1000 Cores - 1000 exemplares
OBS.: IMPRESSÃO SUSPENSA DURANTE A PANDEMIA

Para anunciar

Melhor Notícia Comunicação Estratégica
(18) 98112-8621
marcelo@melhornoticiacomunicacao.com.br

www.siran.com.br   |   imprensa@siran.com.brEXPEDIENTE

� omas Rocco - Presidente do SIRAN gestão 2022/2023



4

COMUNICAÇÃO

SIRAN realiza a primeira
live Famílias do Agro

Primeira ação foi com o produtor rural Marcelo Barbosa Strang

 O SIRAN realizou no 
dia 12 de julho a primeira live 
da série Famílias do Agro. O 
entrevistado foi o produtor ru-
ral Marcelo Barbosa Strang e a 
ação foi transmitida pelo canal 
do YouTube da entidade (SIRA-
NAraçatuba). Durante aproxi-
madamente uma hora e 20 mi-
nutos, Strang conversou com o 
presidente do sindicato, � omas 
Rocco, e com o diretor Gustavo 
Nogueira, assim como respon-
deu perguntas de internautas.

 A família Strang tem 
uma longa tradição na criação 
de nelore PO, mangalarga mar-
chador e quarto de milha, além 

de relacionamento antigo com 
o SIRAN, sendo o avô de Mar-
celo, Donald Wilfred Strang, 
um dos primeiros presidentes 
da entidade. O produtor rural 
da 3ª geração da família des-
tacou a importância da carrei-
ra de seu avô para consolidar 
a família no agronegócio.  “A 
família do meu avô começou 
no negócio rural assim que 
ele terminou os estudos, for-
mando-se em zootecnia. Ele 
foi trabalhar assim que se for-
mou e conseguiu chegar até 
a empresa Swi� . Isso foi em 
Bagé (RS), que naquela época 
era a capital do boi gordo. Ele 
� cou por lá por um tempo, até 

começar a abrir esse merca-
do aqui no Noroeste Paulista”, 
contou Marcelo. 

 Com o tempo ele foi 
encaminhado pela Swi�  até 
Barretos e depois para Ara-
çatuba assim na época ele foi 
o primeiro comprador de boi 
gordo ainda muito novo, foi 
em Araçatuba que adquiriu a 
primeira Fazenda e daí as coi-
sas começaram a andar e ele 
sempre trabalhou com essas 
empresas, e nessa organização 
ele trabalhou até se aposentar 
lá, então a vida inteira dele foi 
trabalhando com isso, lembrou 
em detalhes Strang.
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COMUNICAÇÃO

 Os negócios foram 
passados do avô para os � lhos 
e netos, que começaram a cria-
ção do gado Nelore PO Lem-
gruber, do Mangalarga Mar-
chador e do Quarto de Milha. 
“Até hoje nós temos esse gado 
na nossa fazenda. A gente toca 
em condomínio com os meus 
irmãos e eu tenho um gado 
particular, em uma proprieda-
de em Mirandópolis (SP). onde 
posso reunir aquilo que será 
destinado à venda num lugar 
só para poder negociar. Eu te-
nho hoje também mangalarga 
marchador e quarto de milha, 
mas o que impacta a conta 
bancária é o nelore”, revelou 
o produtor rural.

 Outros assuntos im-
portantes debatidos na live 
foram as experiências adqui-
ridas por Marcelo no agrone-
gócio nacional e internacio-
nal, e as suas projeções para 

o futuro das famílias no agro. 
“A dinâmica da pecuária nos 
Estados Unidos é diferente 
em relação à do Brasil. Morei 
lá (EUA) por 20 anos. Havia 
os produtores de leite e pe-

quenas propriedades de 30 
a 50 cabeças de gado, e essas 
pessoas não dependem só do 
gado. Elas precisam ter uma 
segunda fonte de renda, seja 
pelas dificuldades da lida di-

Donald Wilfred Strang
Presidente do SIRAN de 1959 a 1960
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COMUNICAÇÃO

ária ou pelo clima e a falta de 
recursos, sendo que os pais 
incentivam os filhos a te-
rem outras profissões. Hoje, 
percebo que Brasil tá todo 
mundo correndo também 
pra todo lado. Mas se você 
não tiver assessoria fica um 
difícil. Ou seja, os assessores 
trazem conhecimento e isso 
ajuda muito. No nosso caso 
tem um técnico que vem e 
ajuda a gente na hora dos aca-
salamentos, evitando cometer 
erros e prejudicar a genética, 
e às vezes não precisa ser usa-
do. Não fosse isso nós estarí-
amos perdendo tempo para 
usar o que já foi usado em 
outro lugar e não deu certo”, 
comentou Marcelo. 

 Para finalizar a live, 
o presidente Thomas Rocco, 
completou o recado de Mar-
celo de que “o agronegócio é 
uma atividade fundamental, 
em que é preciso ter deter-
minação, foco, amor, paixão, 
controlar processos, finan-
ças e gestão. O agro está aqui 
há oito décadas, e o SIRAN 
é símbolo do espírito inova-
dor dos produtores rurais da 
região de Araçatuba. Somos 
líderes na prestação de ser-
viços para pequenos agricul-
tores e, no ano de 2022, nos 
firmamos como a Central do 
Agronegócio da Alta Noro-
este Paulista, sempre ajudan-
do o produtor rural nas suas 
operações diárias”.

 O diretor do SIRAN, 
agradeceu a audiência e partici-
pação dos associados e produto-
res rurais, de forma geral, com 
os comentários e perguntas. “A 
� nalidade do projeto é conhe-
cer as famílias do agronegócio, 
saber o que eles estão fazen-
do, qual o tipo de trabalho que 
continuam realizando, se estão 
ou não no mercado do agrone-
gócio. Com isso, aos poucos, o 
nosso bate-papo vai ganhando 
audiência, principalmente com 
a participação de mais produto-
res rurais, agricultores e pecua-
ristas, e graças às facilidades da 
internet. Assim, todos podem 
assistir quando quiserem o qua-
dro Famílias do Agro”, concluiu 
Gustavo Nogueira.
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MATÉRIA DE CAPA

Expô Araçatuba deve movimentar
mais de R$ 10 milhões em 2022

Evento será realizado de 2 a 10 de setembro, no
Recinto de Exposições Clibas de Almeida Prado

 A 61ª edição da Expô 
Araçatuba será retomada neste 
ano e deve movimentar mais de 
R$ 10 milhões, de acordo com 
a organização do evento. As 
informações foram repassadas 
durante coletiva de imprensa 
realizada na noite dessa quinta-
-feira (28), no Hotel Botânico. A 
feira não foi realizada em 2020 e 
2021, por causa da pandemia.

 “É uma feira de ne-
gócios. O evento é grandioso. 
Ele é o mais representativo que 
temos na questão de turismo, 
atração de investimentos e 
movimento da economia. Es-
tamos falando em R$ 10 mi-
lhões que são injetados na eco-
nomia ao longo do período da 
exposição”, diz � omas Rocco, 
presidente SIRAN.

 Rocco a� rma que a ex-
posição vai contar com muita 
novidade e oportunidade de 
negócio no setor. Além disso, 
o público poderá prestigiar 
apresentações de artistas de 
diferentes gêneros musicais. 
“Acreditamos que, com o novo 
modelo, a expectativa possa ser 
superada. Vai movimentar com 
força nossa economia regional.”
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MATÉRIA DE CAPA

 “É uma retomada mui-
to grande para o setor de en-
tretenimento. A exposição é 
muito forte em Araçatuba. A 
retomada será muito forte. Pla-
nejamos diversas coisas”, a� r-
ma Guilherme Moron, CEO da 
Viva + Entretenimento.

 Para Dilador Borges, 
Prefeito de Araçatuba, a expo-
sição é tradicional na cidade. 
Mas com a pandemia da Co-
vid-19, a festa deixou de ser 
realizada e, por isso, a reto-
mada é tão esperada. “Hoje há 
uma ansiedade para que seja 
retomada a festa que será em 

setembro. Ao mesmo tempo a 
gente via que aquele modelo 
[de evento] estava um pouco 
saturado. A própria sociedade 
tinha um desejo de que hou-
vesse um novo modelo de festa 
na exposição”, diz.

 “Araçatuba é o berço 
do agronegócio. Já foi a capital 
do boi gordo. Hoje temos cana, 
temos grãos, en� m o agro con-
tinua muito forte na nossa re-
gião. [...] Com certeza, depois 
de dois anos, na feira a socieda-
de vai ver muita coisa interes-
sante que ainda não foi vista no 
agronegócio.”

GRADE DE SHOWS DA 
EXPÔ ARAÇATUBA 2022

Sexta-feira (2): � iaguinho
e Barões da Pisadinha

Sábado (3):
Henrique & Juliano e Sevenn

Terça-feira (6):
Jorge & Mateus e L7nnon

Quarta-feira (7): Leonardo e 
Brotherhood

Quinta-Feira (8):
Zé Neto & Cristiano e
Guilherme & Santiago

Sexta-feira (9):
Raça Negra e Dennis DJ

Sábado (10): Ludmilla e Alok
Fonte: G1 Araçatuba
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SIRAN firma parceria por desconto
em processo de posse e CR

Javali Documentos cobra R$ 250,00 de associado do SIRAN por serviços
de despachante, e reduz em 15% os preços de serviços extras

 Para oferecer cada vez 
mais benefícios aos seus asso-
ciados, o SIRAN acaba de � r-
mar parceria com o escritório 
Javali Documentos, de Birigui 
(SP). A partir de agosto deste 
ano, até julho de 2023, os as-
sociados do sindicato pagarão 
apenas R$ 250,00 pelos servi-
ços de despachante armamen-
tista relativos à documentação 
para aquisição de arma de fogo 
para defesa da propriedade 
(posse, sendo que (encargos 
extras não estão inclusos). O 
preço cobrado normalmente 
pelo escritório é R$ 400,00. 

 No caso de CAC (Co-
lecionador, Atirador Despor-
tivo e Caçador) vale o mesmo 
preço, sendo que as demais eta-
pas, como autorização de com-
pra, registros e guias de trans-
porte terão 15% de desconto.

 Segundo o presidente 
do SIRAN, � omas Rocco, o 
objetivo com a parceria é dis-

ponibilizar mais segurança ao 
produtor rural. “O acordo com 
o Javali Documentos facilita a 
aquisição e o uso de arma de 
fogo (que entendemos ser uma 
ferramenta de trabalho, in-
clusive) pelo nosso associado 
para proteger-se de javalis, por 
exemplo, assim como outras 
situações que coloquem a sua 
família ou o seu patrimônio 
em risco, e nas quais ele esteja 
devidamente amparado pela 
lei”, explica Rocco.

 Além do auxílio nas 
etapas iniciais, a assessoria do 
escritório vai até o momento em 
que o cliente recebe a arma em 
mãos. No ramo armamentista 
há 7 anos, o Javali Documen-
tos é uma empresa familiar que 
atende mais de 1000 clientes de 
todo Brasil, tendo foco principal 
na região Noroeste de São Pau-
lo. O escritório � ca na rua José 
Lourenço da Silva, 547, no bairro 
Colinas, em Birigui. O telefone e 
WhatsApp é (18) 99807-6902.



11

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K



12

NACIONAL

Presidente do SIRAN é
entrevistado pela CNN

Thomas Rocco participou no dia 16/07 do programa CNN Sábado Tarde
e afirmou que o desempenho para o segundo semestre deste ano é
desafiador em meio à diminuição da atividade econômica chinesa

 Referência quando o 
assunto é agronegócio, o SIRAN 
ocupa espaço relevante no setor 
brasileiro. No dia 16 de julho, 
o presidente � omas Rocco foi 
entrevistado pena CNN Brasil 
comentando a produção esti-
mada para este ano, cujas expor-
tações atingiram o valor recorde 
de US$ 15 bilhões em junho. Os 
produtos mais vendidos foram 
soja, carnes de frango e bovina, 
e o café. Apesar do resultado 
positivo no primeiro semestre, 

o setor está preocupado com o 
desempenho das exportações 
na segunda metade do ano, em 
meio à desaceleração econômi-
ca da China.

 Em entrevista à CNN 
Brasil neste sábado (16), o pre-
sidente do Sindicato Rural da 
Alta Noroeste (Siran), � omas 
Rocco, a� rmou que os produ-
tores estão se preparando para 
enfrentar “grandes volatilida-
des” na próxima safra. “Quan-

do falamos de China, nosso 
principal cliente global de soja, 
� camos preocupados. Mas 
quando olhamos para dentro 
do país, temos uma questão 
dos insumos, da alta dos pre-
ços e da disponibilidade que 
o produtor rural tem que ter 
para que a gente possa seme-
ar a safra de soja. Tivemos um 
bom primeiro semestre, mas 
estamos preocupados de como 
vão ser os próximos seis meses”, 
acrescentou.
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Produtores rurais aprendem a cercar 
APP em programa de florestamento

Programa está sendo realizado em Piacatu, em nove módulos; ação do
SIRAN e do Senar-SP, tem apoio da prefeitura e da Casa da Agricultura

 Na Fazenda São Pedro, 
em Piacatu (SP), 16 produtores 
rurais estão aprendendo a fazer 
uma cerca no entorno de uma 
área de preservação permanen-
te (APP). Eles selecionam as 
ferramentas e materiais neces-
sários, demarcam o aramado, 
abrem a cova, colocam estica-
dores, o arame, os mourões, 
balancim e trama, e � nalizam o 
aterramento.

 As ações nos dias 11 e 
12/07 � zeram parte do quinto 
dos nove módulos do programa 
“Florestamento – Recomposi-
ção da Área de Preservação Per-
manente” (APPs). Desde mar-
ço, eles se reúnem duas vezes 
por mês para aprender desde a 
construção do viveiro, passan-
do pela formação de mudas de 
espécies nativas por meio de se-
mentes, até o plantio das plantas 

em APPs para projeto de restau-
ração ecológica.

 O instrutor André Mo-
raes Gonçalves, que é engenhei-
ro agrônomo e especialista em 
restauração ambiental, explica 
que o proprietário faz o viveiro, 
o Senar-SP envia as sementes e 
os participantes produzem as 
mudas. Depois de aproximada-
mente 8 mil mudas formadas, 
cada participante recebe de 400 
a 450 mudas para serem plan-
tadas. “O instrutor acompanha 
todas as fases do programa, in-
clusive o plantio das mudas. Pos-
teriormente, técnicos veri� cam 
se o plantio foi devidamente fei-
to. Nesse meio tempo, os alunos 
aprendem a preparar o solo, a 
monitorar de indicadores ecoló-
gicos, manejar a área de plantio 
das árvores – incluindo controle 
de formigas – e implantar vivei-

ros das mudas, entre outras situ-
ações”, explica Gonçalves.

O PROGRAMA

 O Senar-SP lançou o 
programa “Florestamento – Re-
composição da Área de Preser-
vação Permanente” em fevereiro 
deste ano, em parceria com 24 
Sindicatos Rurais de todo o Es-
tado de São Paulo. O objetivo é 
capacitar pequenos produtores 
e trabalhadores rurais na produ-
ção de mudas e recomposição 
de APPs. Estas áreas são pro-
tegidas pela Lei n. 12.651/2012 
(Novo Código Florestal Brasi-
leiro) e têm a função ambiental 
de preservar os recursos hídri-
cos, a paisagem, a estabilidade 
geológica e a biodiversidade, a 
� m de proteger o solo e assegu-
rar o bem-estar das populações 
humanas.

CAPACITAÇÃO
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DIVERSIFICAÇÃO

Apicultores devem se cadastrar
na Defesa Agropecuária

Em programa gratuito de capacitação, que está sendo realizada
em Araçatuba, instrutor abordou o assunto, que protege o produtor;

programa do SIRAN e do Senar-SP é dividido em seis módulos

 Doze produtores rurais 
de Araçatuba estão participan-
do do programa Capacitação 
na Apicultura promovido pelo 
SIRAN em parceria com o Se-
nar-SP (Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural – São 
Paulo). Com 200 horas de du-
ração, a ação começou em maio 
e vai até agosto, sendo dividido 
em seis módulos, nos quais os 
participantes aprendem a im-
plantar o apiário, colher o me-
lhor e aproveitar a cera, colher 
o pólen, criar abelhas rainhas e 
produzir geleia real, produzir 
própolis e gerir o apiário. São 
ensinadas técnicas para o tra-
balho com abelhas Apis melífe-
ra, com ferrão.

 As aulas são minis-
tradas pelo instrutor Edson 
Antônio Guarido Ribeiro, que 
a� rma ser a apicultura uma 
atividade interessante do pon-
to de vista da rentabilidade. 
“A apicultura é mais rentável 
do que o mercado � nanceiro, 
desde que haja pro� ssionaliza-
ção da atividade. Em média, o 
investimento se paga em três 
anos, há muito mercado para 
os produtos e pouca oferta”, 
a� rma Ribeiro.

 O instrutor também 
destaca a importância e a obri-

gatoriedade de os apicultores 
se cadastrarem junto à Defe-
sa Agropecuária. O cadastro 
dos produtores com atividades 
apícolas é necessário para que 
órgão governamental conheça 
a quantidade de colmeias no 
estado de São Paulo e onde elas 
estão localizadas.

 “O cadastramento 
acaba sendo uma proteção do 
apicultor contra problemas 
sérios, como a aplicação de 
defensivos agrícolas nas proxi-
midades do apiário e que pode 
matar toda a colmeia. O obje-

tivo é regularizar a produção 
e fortalecer a atividade apiá-
ria. E proteger a sanidade das 
colmeias é fundamental para 
a qualidade dos produtos, se-
gurança alimentar e sustenta-
bilidade da atividade apícola”, 
explica o instrutor.

 Os interessados em 
participar das ações do SIRAN 
e do Senar-SP devem ligar ou 
enviar WhatsApp para a entida-
de, no telefone (18) 3607-7826 
ou no celular (18) 98826-5100, 
e falar com Carlos Belluzzo ou 
Priscila Turello.
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