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EXPÔ ARAÇATUBA
2022 TERÁ 14 SHOWS

Evento será realizado de 2 a 10 de setembro,
no Recinto de Exposições Clibas de Almeida Prado;
alguns dos artistas que conﬁrmaram presença são
Jorge & Mateus, Simone & Simaria e Alok – Págs. 8 e 9

SIRAN e Organosolví
firmam parceria que
prevê condições
diferencias de compra
para associados do
sindicato – Págs. 4 e 5

SIRAN e Senar-SP
promovem curso
gratuito de roçadora
lateral nos dias
10 e 11 de junho
Pág. 7

Evento da FAESP
realizado em Araçatuba
percorreu oito regiões
e cobriu mais de 220
sindicatos rurais
Pág. 14

LINHA COMPLETA EM APARELHOS DE
CERCA ELÉTRICA E ACESSÓRIOS.

*conﬁra a disponibilidade
dos produtos
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EDITORIAL

Mais e mais eventos e notícias
Maio foi um mês de grandes notícias para o SIRAN e, consequentemente, para os seus
associados, pois é por causa deles e para eles que o sindicato existe. Uma série de atividades marcaram o período, sendo a mais destacada o show de lançamento da Expô deste ano. O público lotou a
Arena 3 do Complexo Esportivo Equestre, do recinto Clibas de Almeida Prado, e foi ao delírio com
o anúncio dos 14 shows da maior festa de entretenimento do Noroeste Paulista, que neste ano, será
realizada entre os dias 2 e 10 de setembro.
O outro importante evento que deve ser ressaltado foi a caravana “Encontro de Lideranças” promovido pelo sistema FAESP/Senar-SP. Nele, foram reunidos no auditório do nosso recinto
representantes de sindicatos rurais das regiões de Araçatuba, São José do Rio Preto e Votuporanga.
De 10 a 12 de maio, foram visitadas as regiões de Sorocaba, São Manuel, Santo Anastácio e Jacareí,
sendo cobertos mais de 220 sindicatos rurais e atendidos cerca de 400 municípios. Nas reuniões,
foram alinhados os desafios da rede sindical, discutidas demandas do setor produtivo e apresentados cursos, implantações e avanços proporcionados pelo sistema FAESP/Senar-SP.
Vale lembrar ainda a parceria que firmados com a Organosolví Fertilizantes. O contrato
tem prazo de duração de dois anos, período no qual vamos fornecer à empresa a maravalha e
dejetos resultantes dos eventos da ABQM. Eles servirão de matéria-prima para adubos orgânicos
produzidos pela empresa. Em contrapartida, a Organosolví disponibilizará preços diferenciados
para a aquisição dos seus fertilizantes aos nossos associados.
Isso sem falar nos eventos equestres realizados nas arenas do recinto (Araça Barrel e Campeonato do NNPQM) e os cursos de capacitação frutos da parceria com o Senar-SP. Como dá pra
notar, o trabalho do SIRAN é intenso e assim continuará sendo. E, para este mês, além dos eventos
já agendados, teremos ao menos outro novo benefício para informar aos associados, assim como
uma ação sobre segurança no campo. Conte sempre com o SIRAN! #TMJ
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BENEFÍCIO

SIRAN e Organosolví
firmam parceria
Acordo prevê o fornecimento de matéria-prima de adubos organominerais
e condições diferencias de aquisição para associados do sindicato
O SIRAN (Sindicato
Rural da Alta Noroeste) e a
Organosolví Fertilizantes acabam de firmar parceria. O contrato entre a entidade classista
e a empresa tem prazo de duração de dois anos. Neste período, o sindicato vai fornecer
à empresa a maravalha e dejetos resultantes dos eventos da
ABQM (Associação Brasileira
de Criadores de Cavalos Quarto de Milha), que servirão de
matéria-prima para adubos
produzidos pela empresa. Em
contrapartida, a Organosolví
disponibilizará preços diferenciados para a aquisição dos
seus fertilizantes aos associados do SIRAN. Pelo acordo, os
filiados da entidade que com-
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prarem até 25 toneladas do
produto terão 10 de desconto
em relação à tabela de preços normais. Quem comprar
volumes maiores, pode obter
desconto de até 16%. As duas
situações são para produtos
retirados na Organosolví.
“Trata-se de mais uma
ação do SIRAN em favor do
associado. É este foco de todas
as nossas ações. Estamos em
contato com uma série de empresas e organizações públicas
para disponibilizar ao produtor
rural cada vez mais benefícios,
o que, em última instância, fomenta o agronegócio e contribui de forma sustentável para
o desenvolvimento regional”,

afirma o presidente do SIRAN,
Thomas Rocco.
Vale lembrar que a sustentabilidade vem norteando
os esforços do sindicato. Tanto
é assim que nos últimos meses,
a entidade investiu em um sistema fotovoltaico para o fornecimento de energia solar ao recinto Clibas de Almeida Prado,
e apresentou a primeira ação
do programa de recuperação
de APPs (áreas de preservação
ambiental) Das Fontes à Foz.
VANTAGENS
A utilização de fertilizantes orgânicos compostos
e organominerais traz inú-

BENEFÍCIO
meros benefícios ao sistema
solo-planta, de acordo com o
diretor comercial da Organosolví, Cesar Gutierrez. “Eles
proporcionam aumento da
Capacidade de Retenção de
Água (CRA); aumentam a capacidade de troca catiônica
(CTC), contribuindo na redução de perdas por lixiviação de nitrogênio e potássio;
contribuem no aumento da
matéria orgânica no solo, melhorando o desenvolvimento
radicular e aeração; fornecem
macronutrientes
primários
e secundários, assim como
micronutrientes, que são elementos essenciais ao crescimento das plantas; substâncias húmicas, que influenciam
diretamente a estrutura física,

química e microbiológica do
solo, assim como o metabolismo e crescimento das plantas”,
detalha Gutierrez.
O executivo ainda explica que os fertilizantes orgânicos não devem ser vistos
como alternativa momentânea, e sim, uma solução definitiva, sustentável e inteligente
para o futuro da agricultura
mundial. A adubação organomineral é uma mistura de
compostos orgânicos com a
complementação de fontes minerais. Pela alta quantidade de
matéria orgânica e minerais,
as perdas dos nutrientes como
nitrogênio, potássio, fósforo
ou ureia são praticamente reduzidas a zero. Com o maior

aproveitamento do adubo no
solo, o organomineral faz com
que o produtor possa usar de
35% a 40% menos das fontes
de nutrientes, o que representa uma redução significativa
dos gastos.
Além da economia
imediata, o agricultor pode
gastar ainda menos a longo
prazo. Isso ocorre porque o
adubo organomineral devolve
vida ao solo e incentiva a proliferação de microorganismos e
reestrutura o solo, que vai absorvendo melhor os nutrientes
aplicados. Dessa forma, após
quatro anos de uso do adubo
organomineral é possível aplicar até metade da quantidade
que estava sendo utilizada
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BENEFÍCIO

ORGANOSOLVÍ
A Organosolví atua
desde 2010, com a compostagem de resíduos e subprodutos
orgânicos de agroindústrias e
produção de fertilizantes orgânicos e organominerais de
altíssima qualidade. A fábrica
está localizada em Coroados
(SP), possui área de galpão coberto de 27 mil m2, onde ocorre o processo de compostagem
controlada.
São formadas leiras
com a mistura de subprodutos de origem animal e vegetal,
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respeitando-se blend ideal e
criterioso processo de compostagem. O controle de qualidade baseia-se em parâmetros
como temperatura, umidade e
nível de oxigênio, para eliminação de patógenos e plantas
daninhas e desenvolver um
fertilizante orgânico seguro e
de alta qualidade.
O processo de granulação e mais de 30 formulações
do fertilizante organomineral
são produzidos em um fábrica
projetada para atender todas
as normas de qualidade sanitária e ambiental, garantindo

assim os padrões de qualidade que ajudaram a construir o
nome da Organosolví ao longo
dos anos.
O produto final pode
ser entregue em embalagens
de sacos de 50 kg e big bags,
todas identificadas conforme
padrão nacional. Os produtos
são devidamente registrados
no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
(Mapa) e diferem quanto a sua
forma e aplicação, sendo classificados como fertilizantes orgânicos farelados, granulados
e condicionadores de solos.

CAPACITAÇÃO

SIRAN e Senar-SP promovem curso
gratuito de roçadora lateral
Ação ocorrerá em Araçatuba, nos dias 10 e 11 de junho,
com ensino de operação e manutenção do equipamento
O SIRAN (Sindicato Rural da Alta Noroeste),
em parceria com o Senar-SP
(Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – São Paulo),
vai promover nos dias 10 e 11
de junho, o curso “Operação e
manutenção de roçadora lateral”. Com 16 horas de duração,
sendo oito horas a cada dia, a
ação é gratuita e será realizada
em Araçatuba (SP).
O conteúdo inclui
normas de segurança para
a prevenção de acidentes de
trabalho, normas regulamentadoras (NRs 6 e 31), acionamento e ajuste do equipamento, descarbonização, guarda e

conservação, e, por fim, como
fazer a roçada.
A roçadeira é uma
máquina portátil, utilizada no
corte de diversos tipos de vegetação, podendo ser elétrica
ou a combustão. Possui tecnologia suficiente para realizar
com eficiência diversas atividades. O curso do SIRAN e do
Senar-SP conta com a parte teórica e, principalmente, a parte prática, na qual os alunos
têm que desmontar, limpar,
montar e operar a roçadeira.
De acordo com o coordenador do SIRAN para as
ações do Senar-SP, zootecnista

Carlos Belluzzo, as orientações
técnicas são repassadas em
linguagem acessível, para que
todos os produtores e trabalhadores rurais tenham além
do entendimento, interesse em
participar das aulas. “O objetivo é capacitar quem estiver
disposto a encarar uma atividade que vem conquistando
espaço no mercado de trabalho”, explica Belluzzo.
Para participar do
curso, o interessado deve ligar
ou enviar WhatsApp para o
SIRAN, no telefone (18) 36077826 ou no celular (18) 988265100, e falar com Carlos Belluzzo ou Priscila Turello.
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RETOMADA

Expô Araçatuba 2022 terá 14 shows
Evento será realizado de 2 a 10 de setembro, no Recinto de Exposições
Clibas de Almeida Prado; alguns dos artistas que confirmaram
presença são Jorge & Mateus, Simone & Simaria e Alok
No dia 14 de maio, a
Viva Mais Entretenimento,
empresa parceira do SIRAN
(Sindicato Rural da Alta Noroeste), realizou o show de
lançamento da Expô Araçatuba 2022. A maior festa do Noroeste Paulista volta a ocorrer
depois de dois anos de pandemia da covid-19.
O evento ocorreu na
Arena 3 do Complexo Esportivo Equestre e contou com
apresentações das duplas sertanejas Luiz Henrique & Léo
e Maiara & Maraísa, além do
duo Brotherhood, trazendo
músicas de funk. Segundo a
empresa organizadora, o show
de lançamento reuniu cerca de
15 mil pessoas.
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A 61ª edição da Expô
será entre os dias 2 e 10 de
setembro, no recinto de exposições Clibas de Almeida
Prado, porém, estão programados shows para sete das
nove noites. Todas elas terão
apresentações duplas. Alguns
dos artistas que confirmaram
presença são Jorge & Mateus,
Simone & Simaria, Zé Neto &
Cristiano, Dennis DJ, L7nnon
e Alok.
No dia 7 de setembro,
haverá o show de Simone &
Simaria na Expô Solidária,
que vai trocar um ingresso por
um quilo de alimento não-perecível. As arrecadações
serão destinadas a entidades
da cidade.

Os ingressos para os
shows podem ser adquiridos no link https://www.guicheweb.com.br/expo-aracatuba-2022_16925
GRADE DE SHOWS
Sexta-feira (2): Thiaguinho
e Barões da Pisadinha
Sábado (3): Henrique
& Juliano e Sevenn
Terça-feira (6): Jorge
& Mateus e L7nnon
Quarta-feira (7): Simone
& Simaria e Brotherhood
Quinta-Feira (8): Zé Neto
& Cristiano e
Guilherme & Santiago
Sexta-feira (9): Raça Negra
e Dennis DJ
Sábado (10): Ludmilla e Alok

RETOMADA
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ESPORTE EQUESTRE 1

Araçatuba sediou competição
de Três Tambores
Provas fizeram parte do 1º Campeonato Araça Barrel, que contou com mais de 500
inscrições, cerca de 190 cavalos, foi aberto ao público e teve parceria do SIRAN
Foi realizado nos dias
20 e 21 de maio o 1º Campeonato de Três Tambores Araça
Barrel. O evento foi realizado
na Arena 1 do recinto de exposições Clibas de Almeida
Prado, em Araçatuba (SP).
Mais de 500 competidores de
São Paulo, Goiás, Mato Grosso do Sul e Paraná se inscreveram nas provas, com cerca de
190 cavalos, disputando pre-

miação de aproximadamente
R$ 22 mil.
O evento foi aberto ao
público, gratuito, e a entrada
ocorreu pelo portão 11. A organização foi da Polon Eventos,
em parceria com o SIRAN (Sindicato Rural da Alta Noroeste).
“Os Três Tambores é
uma das provas mais popula-

res e tradicionais dos esportes equestres. Trata-se de uma
competição de velocidade, que
exige entrosamento entre o homem e cavalo, e bonita de se
ver emocionante de se acompanhar, enchendo os olhos
do público. É mais um evento
no qual o SIRAN faz questão
de marcar presença”, comenta o presidente do sindicato,
Thomas Rocco.
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ESPORTE EQUESTRE 2

Provas equestres abertas ao público
foram realizadas em Araçatuba
Competição de ranch sorting e team penning ocorreram no recinto
de exposições Clibas de Almeida Prado; com entrada pelo portão 11,
público pode acompanhar gratuitamente o evento
Nos dias 28 e 29 de
maio, teve evento equestre
aberto e gratuito para o público no recinto Clibas de Almeida Prado, em Araçatuba
(SP). Tratou-se da 3ª Etapa do
10º Campeonato do NNPQM
(Núcleo Noroeste Paulista do
Quarto de Milha). A entrada
do público é pelo portão 11.
No dia 28, as competições na modalidade ranch
sorting ocorreram na Arena 2,
das 8h às 18h. O evento foi dis-

putado em 18 categorias, por
aproximadamente 500 duplas
inscritas. No domingo (29),
foi a vez das competições de
team penning, das 9h às 11h.
De acordo com a organização,
participaram
aproximadamente 130 competidores.
O diretor do SIRAN,
João Mário Geralde, que é
competidor de ranch sorting e
entusiasta dos esportes equestres, destaca que as duas modalidades têm em comum um

componente familiar. “Tanto
o ranch sorting quanto o team
penning são modalidades de
rodeio que despertam muito
o interesse de famílias de produtores rurais que descobrem
a oportunidade de atuar em
conjunto. Da mesma forma,
famílias que foram acompanhar as provas encontraram
no recinto um clima amistoso,
além de restaurante com opções de porções e bebidas, passando momentos agradáveis”,
afirma Geralde.
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SETOR PRODUTIVO

SIRAN sedia encontro de
lideranças realizado pela FAESP
Eventos reuniram rede sindical em jornada que percorreu
oito regiões e cobriu mais de 220 sindicatos rurais
Um encontro de lideranças rurais promovido pelo
sistema FAESP/Senar-SP (Federação da Agricultura do Estado
de São Paulo e Serviço Nacional de Aprendizagem Rural –
São Paulo) reuniu no recinto de
exposições Clibas de Almeida
Prado representantes de sindicatos rurais das regiões de Araçatuba, São José do Rio Preto
e Votuporanga.

sado em todo o estado de São
Paulo. Além disso, as parcerias
com o Sebrae-SP e outras instituições estão a todo vapor, proporcionando aos produtores
acesso à conhecimentos, tecnologias e mercados.”

Além do Noroeste
Paulista, a caravana “Encontro
de Lideranças” percorreu, de
10 a 12 de maio, as regiões de
Sorocaba, São Manuel, Santo
Anastácio e Jacareí, onde reuniu lideranças do agro e presidentes de sindicatos rurais de
oito regiões do estado de São
Paulo, cobrindo mais de 220
sindicatos rurais e atendendo
cerca de 400 municípios.

- Novos cursos e parcerias
Sebrae-SP E Senar-SP;
- Implantação da ATeG (Assistência Técnica e Gerencial) nas
cadeias produtivas de café, leite,

O vice-presidente da
FAESP e presidente do Sebrae-SP, Tirso Meirelles, falou sobre
o objetivo de receber sugestões
para desenvolver projetos integrados nas regiões com sustentabilidade “Novos projetos
já estão sendo desenvolvidos a
partir da necessidade dos produtores, um deles é o ATEG
(Assistência Técnica e Gerencial), coordenado pelo Senar
que em breve poderá ser aces-
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Nas reuniões, foram alinhados os desafios da rede sindical, discutidas demandas do
setor produtivo e apresentados:

agroindústria e olericultura;
- Avanços dos 14 itens dos
Projetos Integrados;
- Implantação do Centro de
Excelência em Cana-de-açúcar
em parceria CNA/Senar;
- APL’s (Arranjos
Produtivos Locais);
- ALI’s (Agentes Locais
de Inovação Rural);
- Segurança no campo;
- Novas tecnologias
e conectividade;
- Estudos para simplificar e
viabilidade a produção de
energia solar e ações do Projeto
de Prevenção e Combate a
Incêndios em 2022.
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