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 Abril foi um mês muito importante para o SIRAN, pois foi o mês no qual apresentamos a 
primeira ação do programa Das Fontes à Foz. O evento ocorreu na fazenda São Carlos, em Ara-
çatuba, onde foram plantadas cerca de 4 mil mudas em 2,2 hectares. Trata-se da maior iniciativa 
em áreas de preservação permanente (APPs) do Estado de São Paulo. Idealizado e gerido por este 
sindicato, em parceria com empresas privadas e apoio da prefeitura, visa restaurar gratuitamente as 
APPs das propriedades dos seus associados (atuais e novos que se � liarem).

 Vale lembrar que a restauração é uma exigência imposta pela Lei 12.651, de 2012, e que teve 
a ADI 4.901 (Ação Direta de Inconstitucionalidade) julgada em 2018 pelo STF (Superior Tribunal 
Federal), mantendo a obrigatoriedade de as APPs serem recuperadas. Propriedades rurais das 19 
bacias hidrográ� cas identi� cadas em Araçatuba serão contempladas. Posteriormente, o programa 
será estendido aos outros seis municípios da área de atuação do SIRAN.

 Também tivemos em abril a realização no Complexo Esportivo Equestre do recinto de 
exposições Clibas de Almeida Prado, em Araçatuba, o 31º Congresso Brasileiro do Quarto de Mi-
lha – Trabalho & Conformação (de 20 de abril a 1º de maio). De acordo com o Departamento de 
Esportes da Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Quarto de Milha (ABQM), a edição deste 
ano atingiu o recorde histórico de 10,1 mil conjuntos inscritos (competidores e animais), o que 
representa um crescimento de 16%, em relação à edição passada. O evento reuniu mais de 1,4 mil 
competidores. Cerca de 2,5 mil animais estiveram em pista disputando, em 330 categorias, 1,1 mil 
troféus, 411 � velas, além de mais de R$ 2,3 milhões de prêmios em dinheiro.

 Para a realização do Congresso, o SIRAN realiza constantemente manutenções no recinto, 
que vão desde roçadas, aceiros, pinturas de guias e postes, e limpeza do bosque centenário, a co-
locação de fresas nas vias de terra, instalações elétricas e hidráulicas, até reformas nos banheiros. 
Isso vale para todos os eventos, como a Expô que vem por aí. No próximo dia 14 de maio, haverá 
no recinto o lançamento o� cial do evento, com show de Maiara & Maraísa, Luiz Henrique& Léo e 
Brotherhood. Este ano, no qual o sindicato completa 80 anos de existência, será um ano e tanto.
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Produtores rurais participam
de programa de florestamento

Ação do SIRAN e do Senar-SP realizado em Piacatu, com apoio da prefeitura e da 
Casa da Agricultura, tem foco em recomposição vegetal do bioma nativo da região

 Dezesseis produtores 
rurais de Piacatu (SP) estão 
participando gratuitamente do 
programa “Florestamento – 
Recomposição da Área de Pre-
servação Permanente” (APPs).

 Desde março, eles es-
tão se reunindo duas vezes 
por mês para aprender desde 
a construção do viveiro, pas-
sando pela formação de mudas 
de espécies nativas por meio 
de sementes, até o plantio das 
plantas em APPs para projeto 
de restauração ecológica. Reali-
zada por meio de uma parceria 
entre o SIRAN (Sindicato Rural 
da Alta Noroeste) e o Senar-SP 
(Serviço Nacional de Aprendi-
zagem Rural – São Paulo), com 

apoio da prefeitura e da Casa da 
Agricultura, a ação vai até no-
vembro, totalizando 9 módulos 
e 160 horas de atividades. No 
primeiro módulo, as atividades 
duraram quatro dias, nos quais 
os participantes aprenderam a 
construir o viveiro.

 “É de extrema impor-
tância que os produtores rurais 
plantem árvores onde houver 
necessidade de recomposição 
vegetal nas suas propriedades 
e garantam a regularidade am-
biental, assim como a continui-
dade da sua agricultura”, expli-
ca o instrutor André Moraes 
Gonçalves, que é engenheiro 
agrônomo e especialista em 
restauração ecológica

 O coordenador das 
ações do Senar-SP junto ao 
SIRAN, o zootecnista Carlos 
Belluzzo, conta que os técni-
cos contratados pelo sindi-
cato acompanham todas as 
fases do programa, inclusive 
o plantio das mudas. Poste-
riormente, eles veri� cam se o 
plantio foi feito. Preparo do 
solo, monitoramento de in-
dicadores ecológicos, manejo 
da área de plantio das árvores 
– incluindo controle de formi-
gas – e implantação de viveiros 
das mudas são alguns dos tó-
picos do programa executados 
na prática.

 O programa foi lan-
çado neste ano pelo Senar-SP, 
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em parceria com 24 sindica-
tos rurais de todo o estado 
de São Paulo.

 O objetivo da entidade 
com a formação pro� ssional é 
capacitar pequenos produtores 
e trabalhadores rurais na pro-
dução de mudas e na recompo-
sição de APPs.

 “O proprietário faz o 
viveiro, o Senar-SP envia as se-
mentes e os participantes pro-
duzem as mudas. Depois de 
aproximadamente 8 mil mudas 
formadas, cada participante re-
cebe de 400 a 450 mudas para 
serem plantadas”, detalha o che-
fe-adjunto da Divisão de For-
mação Pro� ssional do Senar-SP, 
Marco Antônio de Oliveira.

LEGISLAÇÃO

 As Áreas de Preservação 
Permanente são protegidas pela 
Lei Federal nº 12.651/2012 e têm 
a função ambiental de preservar 
os recursos hídricos, a paisagem, 
a estabilidade geológica e a bio-
diversidade, a � m de proteger o 
solo e assegurar o bem-estar das 
populações humanas.

 Quando o produtor faz 
o Cadastro Ambiental Rural 
(CAR) ele já � ca sabendo se o 
seu terreno tem APP e se é ne-
cessário fazer a recomposição 
vegetal com árvores nativas. 
“Uma APP � ca junto à margem 
de um rio, por exemplo, ou um 
topo de morro. É um local onde 
não pode haver atividade agrí-

cola”, diz Oliveira. Para que um 
produtor rural possa continuar 
cultivando em uma proprieda-
de é obrigatória a adoção de 
boas práticas de conservação 
de solo e água, uma vez que 
ela possui diversas fragilidades 
ambientais e demandam mane-
jos diferenciados.

 “É um projeto muito 
robusto, um desa� o muito in-
teressante. Com o cumprimen-
to de todos os procedimen-
tos propostos no programa e 
considerando o número total 
de participantes nos 24 sindi-
catos, chegaremos ao � nal do 
ano com mais de 156 mil novas 
árvores plantadas em Áreas de 
Proteção Permanente”, ressalta 
o executivo do Senar-SP.



6

CAPACITAÇÃO

SIRAN, Senar-SP e Sebrae-SP
promovem curso gratuito de

processamento de produtos cárneos
Ação realizada em Santópolis do Aguapeí, com apoio da prefeitura,

reuniu 12 participantes que aprenderam requisitos legais e a preparar
itens crus, refrigerados, congelados, cozidos, salgados, curados e embutidos

 Linguiças, mortadelas, 
salsichas e salames, quibe, al-
môndega, hambúrguer, patês 
e empanados, paleta cozida, 
presunto cozido, apresuntado, 
presunto cru, presunto tipo 
Serrano, presunto tipo Parma, 
� ambre, copa, bacon, lombo, 
Jerked Beef. Estes são os pro-
dutos que 12 participantes 
aprenderam a fazer gratuita-
mente no programa Processa-
mento de Produtos Cárneos 
realizado em Santópolis do 
Aguapeí (SP).

 Promovida por meio 
de uma parceria entre o SI-

RAN (Sindicato Rural da Alta 
Noroeste), o Senar-SP (Serviço 
Nacional de Aprendizagem Ru-
ral – São Paulo), o Sebrae-SP e 
a prefeitura a ação foi dividida 
em quatro módulos: 1 – Re-
quisitos Legais, 2 – Processa-
mento de Produtos Cárneos 
Embutidos, 3 – Processamen-
to de Produtos Cárneos Crus, 
Refrigerados e Congelados, e 
4 – Processamento de Produ-
tos Cárneos Cozidos, Salgados 
e Curados.

 Cada módulo teve 16 
horas de duração, divididos 
em dois dias, somando 64 ho-

ras totais. A instrutora Roberta 
Zanoveli Rossini explica que, 
entre aulas teóricas – houve 
disponibilização de apostilas – 
e práticas, o grupo teve acesso 
a um aprendizado simples e 
objetivo de conhecimento, as-
sim como do uso correto das 
tecnologias mais apropriadas 
para o aumento da sua produ-
ção e produtividade.

 Roberta destaca a im-
portância do módulo inicial, 
que aborda questões de ordem 
jurídica. “É muito importante 
que o produtor tenha conhe-
cimento da legislação, ainda 
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mais agora que a Lei 607/2021 
regulamenta e desburocratiza 
a produção e a comercializa-
ção de produtos artesanais de 
origem animal no estado de 
São Paulo. Com isso, cerca de 
15 mil produtores serão bene-
� ciados”, a� rma a instrutora.

 Ao � nal das ações, os 
participantes puderam sabo-
rear os produtos e levar para 
casa a produção excedente. 
Todos receberam certi� cados.

OBJETIVOS

 De acordo com o co-
ordenador das ações do Se-
nar-SP junto ao SIRAN, o zoo-
tecnista Carlos Belluzzo, de 
forma geral, o processamento 
de produtos cárneos deve ser 
realizado de acordo com as 
especi� cações previstas na le-
gislação com a � nalidade de 

garantir a segurança dos ali-
mentos de modo a evitar da-
nos à saúde dos consumidores.

 O processamento de 
produtos cárneos crus, re-
frigerados e congelados tem 
como principal objetivo uti-
lizar resíduos e subprodutos 
da indústria cárnea, agregan-
do valor e aumentando a vida 
útil dos produtos. Já os pro-
dutos cárneos embutidos são 
uma opção rápida e prática 
para o dia a dia das pessoas, 
podendo ser encontrados em 
mercados, supermercados, 
açougues, empórios, padarias 
e feiras, podendo ser frescos, 
secos, cozidos ou defumados. 
E os produtos cárneos cozidos, 
salgados e curados podem ser 
obtidos a partir do processa-
mento de carnes de diferentes 
espécies de animais, porém 
destacam-se as carnes de su-

ínos, de bovinos e de aves. O 
principal objetivo desses pro-
cessos era o de conservar a 
carne por um período mais 
longo, a � m de garantir o con-
sumo em períodos de escassez 
de alimentos.

 No Brasil, a partir 
de julho de 2000 os produtos 
cárneos passaram a ser regu-
lamentados por meio de Ins-
truções Normativas do Mi-
nistério da Agricultura e do 
Abastecimento, por meio de 
Regulamentos Técnicos de 
Identidade e Qualidade para 
cada produto. Da mesma for-
ma, a partir de janeiro de 2001, 
passou a vigorar uma resolu-
ção da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) 
sobre padrões microbiológicos 
dos alimentos, atendendo aos 
mais exigentes consumidores 
que prezam pela qualidade.
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SIRAN apresenta 1ª ação do
programa Das Fontes à Foz

Evento da maior iniciativa em áreas de preservação permanentes
do Estado de São Paulo ocorreu na fazenda São Carlos, em Araçatuba,

onde foram plantadas cerca de 4 mil mudas em 2,2 hectares

 A fazenda São Carlos, 
em Araçatuba (SP), foi a pri-
meira a ter parte da sua área 
de preservação permanente 
(APP) recuperada por meio 
do programa Das Fontes à Foz. 
Em um espaço de 2,2 hectares 
(ha), foram plantadas cerca de 
4 mil mudas de aproximada-
mente 100 espécies nativas do 
bioma Mata Atlântica. Pioneiro 
no estado de São Paulo, o pro-
grama é uma iniciativa do SI-
RAN (Sindicato Rural da Alta 
Noroeste), em parceria com a 
prefeitura de Araçatuba e a ini-
ciativa privada. A sua primei-
ra ação foi apresentada no dia 
12 de abril a produtores rurais 
e autoridades.

 O agrônomo e dire-
tor do SIRAN, Fábio Brancato, 
idealizador do programa junta-
mente com também agrônomo 
e produtor rural Sérgio Pao-
liello, explicou o programa aos 
participantes do evento. Os dois 
explicaram que a propriedade 
é a primeira das 27 que fazem 
parte da bacia do córrego dos 
Espanhóis, e que serão re� o-
restadas. Alguns proprietários 
já aderiram ao programa e para 
atender todas as propriedades 
do córrego dos Espanhóis serão 
necessárias 270 mil mudas para 
cobrir 158,49 ha de APPs.

 “Este programa reúne 
dados precisos das bacias hi-

drográ� cas de Araçatuba, das 
suas propriedades lindeiras, 
das áreas adequadas para re-
� orestamento, assim como se 
propõe a disponibilizar mudas 
e fazer o monitoramento das 
áreas que serão recuperadas”, 
a� rmou Brancato. O objetivo 
inicial do SIRAN é restaurar 
as APPs das propriedades dos 
seus associados (atuais e no-
vos que se � liarem). Trata-se 
de uma solução gratuita para 
o produtor rural � liado à en-
tidade, já que a restauração é 
uma exigência imposta pela 
Lei 12.651, de 2012, e que teve 
a ADI 4.901 (Ação Direta de 
Inconstitucionalidade) julgada 
em 2018 pelo STF (Superior 
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Tribunal Federal), mantendo a 
obrigatoriedade de as APPs se-
rem recuperadas. 

 “Propriedades rurais 
das 19 bacias hidrográ� cas 
identi� cadas em Araçatuba 
serão contempladas. Posterior-
mente, o programa será esten-
dido aos outros seis municípios 
da área de atuação do SIRAN, 
e, por que não, para outras regi-
ões”, comentou o presidente do 
sindicato, � omas Rocco.

 O Das Fontes à Foz 
conta com apoio da Prefeitura 
de Araçatuba e das empresas 
Manejo Consultoria, AES Bra-
sil, Nelore do Boitel, Miotto 
Re� orestamento e Insumos 
Agronegócios. Durante o even-
to, o empresário Samir Nakad e 
o produtor rural Marco Antô-
nio Viol doaram, cada um, mil 
mudas, e as empresas Organo-
Green e Insumos doaram 100 
toneladas de adubo orgânico 
ao programa. 

RESTAURAÇÃO
E ECONOMIA

 Em Araçatuba, são 
1.046 propriedades rurais re-
gistradas no CAR (Cadastro 
Ambiental Rural).  “Só de as-
sociados do sindicato são 214 
propriedades no município, 
com 637,35 ha de áreas de 
APPs, para serem re� oresta-
dos cerca da metade, o que dá 
praticamente 1,5 ha por pro-
priedade. Isso quer dizer que 



10

MEIO AMBIENTE

aproximadamente 75% dos 
associados do SIRAN em Ara-
çatuba têm propriedades com 
menos de 120 ha. Na prática, 
são pequenos e médios pro-
dutores que precisam de ajuda 
para realizar essa ação”, explica 
o presidente � omas Rocco.

 Com o projeto, além de 
contribuir com os associados, o 
SIRAN quer promover o re� o-
restamento de toda a extensão 
de corpos d’água que estão com 
as suas matas ciliares prejudi-
cadas, desde a sua foz até todas 
as suas fontes. A legislação � xa 
prazo de até 20 anos após a ade-
são do produtor rural ao PRA 
(Programa de Regularização 
Ambiental) para que ele recu-
pere as APPs de suas proprie-
dades. Pelo levantamento atual 
cada hectare terá custo médio 
de aproximadamente R$ 35 mil 
por ha, caso decida fazer a res-
tauração, manutenção e condu-
ção por conta própria.

CIRCUITO COMPLETO
E PROJETOS

COMPLEMENTARES

 De acordo com � o-
mas Rocco, o SIRAN está bus-
cando outros parceiros, como 
grandes empresas que neces-

sitam de áreas adequadas para 
fazer compensação ambiental, 
assim como fontes de recur-
sos � nanceiros, como o Banco 
Mundial e o Feidro (Fundo Es-
tadual de Recursos Hídricos).

 O projeto do SIRAN 
está alinhado com outras ini-
ciativas, como o Programa de 
Restauração Ecológica (PRE-
MAC-ATA), anunciado pela 
Prefeitura de Araçatuba, por 
meio da Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente e Susten-
tabilidade (SMMAS). Trata-se 
de ação para a restauração eco-
lógica da Mata Atlântica e do 
Cerrado no município. O Das 
Fontes à Foz também se soma 

ao Programa Município Verde 
Azul (PMVA), da Secretaria de 
Infraestrutura e Meio Ambien-
te do Estado de São Paulo. O 
projeto do SIRAN vai auxiliar 
o município a pontuar e a con-
quistar o certi� cado.

 Estiveram presentes 
ao evento diretores do SIRAN, 
o prefeito de Araçatuba, Dila-
dor Borges (PSDB), secretários 
municipais, os vereadores de 
Araçatuba Lucas Zanatta (PL), 
Nelsinho Bombeiro (PV) e Gil-
berto Batata Mantovani (PL), e 
diretor regional da Secretaria 
de Desenvolvimento Regional, 
Laerte Rocha e policiais milita-
res ambientais, entre outros. C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K



11

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K



12

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K



13

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K



14

[EXPO]_Anuncio_18x26cm.indd   1[EXPO]_Anuncio_18x26cm.indd   1 02/05/2022   10:2202/05/2022   10:22

MUNDO EQUESTRE

31º Congresso do Quarto de Milha bate 
recorde com mais de 10 mil inscrições

Evento realizado no Complexo Esportivo Equestre do recinto
Clibas de Almeida Prado, em Araçatuba, é um dos maiores e
mais aguardados eventos do mercado nacional de cavalos

 O 31º Congresso Bra-
sileiro do Quarto de Milha – 
Trabalho & Conformação, em 
Araçatuba (SP), bateu recorde 
de inscrições. De acordo com o 
Departamento de Esportes da 
Associação Brasileira de Cria-
dores de Cavalo Quarto de Mi-
lha (ABQM), a edição deste ano 
atingiu a marca histórica de 10,1 
mil conjuntos inscritos (compe-
tidores e animais), o que repre-
senta um crescimento de 16%, 
em relação à edição passada. 

 No evento, que ocorreu 
de 20 de abril a 1º de maio, nas 
arenas do recinto Clibas de Al-
meida Prado, reuniram mais de 
1,4 mil competidores. Cerca de 
2,5 mil animais estiveram em 
pista disputando, em 330 cate-
gorias, 1,1 mil troféus, 411 � ve-
las, além de mais de R$ 2,3 mi-
lhões de prêmios em dinheiro. 

 Os competidores 
disputaram 18 modalidades 
esportivas: Apartação, Bre-
akaway, Roping, Cinco Tam-
bores, Conformação, Laço 
Cabeça, Laço em Dupla, Laço 
Individual, Laço Individual 
Técnico, Laço Pé, Maneabilida-
de e Velocidade, Performance 
Halter, Ranch Sorting, Rédeas, 
Seis Balizas, Team Penning, 

Três Tambores, Western Plea-
sure e Working Cow Horse. 

 O Congresso é um dos 
mais aguardados eventos do 
mercado nacional de cavalos. 
Considerada a maior entida-
de de raça equina da América 
Latina, a ABQM aposta no fo-
mento aos Esportes Equestres. 
Em 2022, quatro modalida-
des registraram crescimento 
de participantes: Breakaway 
Roping (171%), Performance 
Halter (131%), Maneabilidade 
e Velocidade (113%) e Cinco 
Tambores (70%).

 O evento manteve o 
padrão de evento técnico e não 
houve presença do público. O 
acesso ao parque foi exclusivo 
aos competidores e equipes téc-
nicas inscritas e credenciadas.
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