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A Exposição Agrope-
cuária de Araçatu-
ba é um dos even-
tos mais esperados 
do interior paulista, 

fomentadora de negócios para di-
versos segmentos da economia e 
uma verdadeira marca da cidade. 
Na sua 59ª edição, o espaço Agro 
Siran ganhou mais força, trazendo 
mais diversidade de raças na feira 
genética, mais competições e pa-
lestras com grandes profissionais 
e empresas do agronegócio.

Quem visitar o Recinto de Ex-
posições Clibas de Almeida Prado 
este ano perceberá que as opções 
foram especialmente preparadas 
para resgatar a história da feira. 
Com o Memorial do Fazendeiro, 
prestamos uma homenagem à 
figura do homem do campo e os 

visitantes poderão apreciar a me-
mória da atividade rural em nos-
sa região. No ano passado, tive-
mos a surpresa de ver visitantes 
se emocionarem ao se deparar 
com os objetos que remetem à 
história de trabalho no campo.

Na exposição de máquinas e 
tratores antigos, as pessoas pode-
rão fazer uma verdadeira viagem 
ao tempo e conhecer as evoluções 
tecnológicas que contribuíram 
para o progresso da produção 
agrícola. E falando em tecnologia, 
a sustentabilidade estará no cen-
tro das atrações com a amostra 
de energia fotovoltaica. Segundo 
a Associação Brasileira de Ener-
gia Solar Fotovoltaica (Absolar), o 
Brasil celebra a marca de 30.039 
sistemas de geração dessa ener-
gia limpa conectados à rede, 
proporcionando economia e sus-
tentabilidade ambiental a 35.667 
unidades consumidoras.

O agronegócio não pode ficar 
isolado dessa realidade e acre-
ditamos na importância de com-
partilhar informações sobre essa 

alternativa, que pode resultar em 
mais produtividade e economia. 
Assim como a aquaponia, tipo de 
produção pouco popular, mas que 
vem recebendo cada vez mais in-
teressados, devido à otimização 
de recursos e rentabilidade.

O espaço de arqueiria promete 
entreter todas as idades, assim 
como o orquidário deve encantar 
apaixonados por flores, principal-
mente de espécies raras. Outra 
novidade é a equoterapia, prática 
que proporciona diversos benefí-
cios à saúde, auxilia na reabilita-
ção e qualidade de vida. Durante 
a feira haverá a oportunidade da 
prática e de conhecimento sobre 
seus inúmeros benefícios.

É uma satisfação enorme con-
tar com os grandes parceiros, que 
acreditam no potencial da feira e 
a fortalecem com suas participa-
ções. Vocês estão fazendo toda a 
diferença. Vocês são partes dessa 
história de sucesso.

EDITORIAL

Diversificada
e pujante

Fábio Brancato - Presidente do Siran

EXPEDIENTE



Página 4

Programação Agro Siran na 59ª 
Exposição Agropecuária

de Araçatuba

PROGRAMAÇÃO

O Agro Siran 
realizará diversas 
atividades na 
59ª Exposição 
Agropecuária de 

Araçatuba, que será realizada de 
6 a 15 de julho, no Recinto de 
Exposições Clibas de Almeida 
Prado, confira a programação 
geral:

Bovinos
nelore padrão 
Entrada de animais: 3 a 5/7
Pesagem e data base: 5/7
Julgamentos: 6 a 8/7
Saída de animais: 8/7
Girolando 
Entrada de animais: 9 e 10/7 até as 
15h
Pesagem e data base: 13 e 14/7
Julgamentos em pista: 13 e 14/7
Saída de animais: 14/7

Equinos 
Mangalarga
Entrada de animais: 11/7
Julgamento: 13 e 14/7
Saída de animais: 14/7

ovinos
Suffolk, dorper e white dorper
Entrada de animais: 11/7
Admissão de animais: 12/7
Julgamento: 13 e 14/7
Saída de animais: 15/7

Quarto-de-milha
Três tambores e baliza: 7/7
Team Penning: 8/7
Ranch sorting: 9/7
Laços em dupla: 14/7
Todas as provas começarão a partir 
das 14h

Calendário de julgamentos:

Provas Equestres:

Entrada de animais: 3 a 5/7
Início do torneio: 8/7
Final do torneio: 12/7
Saída de animais: 16/7

Torneio leiteiro:

*Aquaponia
De 6 a 15/7 – a partir das 10h
*Arqueria 
De 6 a 15/7 – a partir das 10h
*Associação dos produtores 
rurais
Dias 6, 10, 11, 12 e 13/7 – a partir 
das 16h
Dias 7, 8, 9, 14 e 15/7 – a partir das 
10h
*Energia fotovoltaica
De 6 a 15/7 – a partir das 10h
*Equoterapia
Dia 7/7 – das 17h às 18h
Dia 8 e 9/7 – das 16h às 18h
Dia 14/7 – das 17h às 18h
Dia 15/7 – das 16h às 18h
*Fazendinha
De 6 a 15/7 – a partir das 10h
*Horta
De 6 a 15/7 – a partir das 10h
*Memorial do Fazendeiro
De 6 a 15/7 – a partir das 14h
*orquidário
De 11 a 15/7 – a partir das 10h
*Campeonato de Ferraduras 
(pavilhão 3)
Dia 7/7 – das 8h30 às 20h

Outras atrações:

Ao longo dos dias da exposição, 
estarão presentes pelas raças 
bovinas: nelore, brahman, senepol, 
brangus, girolando, tabapuã, gir e 
sindi. De equinos, as raças quarto 
de milha e mangalarga; de ovinos, 
as raças suffolk e dorper.
Entrada de animais: a partir de 7/7
Saída de animais: 15/7

Feira Genética:
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PROGRAMAÇÃO

DATA HORA NOME CAT. LOCAL LEILOEIRA TRANsMIssÃO

1/7 14h Leilão de Touros E Fazenda Terra Programa Canal Rural
  Terra Boa  Boa (presencial) Leilões

14/7 14h Leilão Especial de E Virtual Central Leilões Canal do Boi
  Touros Onix & Zeus

14/7 15h Girolando do E Tattersal – Recinto de Força Leilões Zonarural.pv
  Noroeste  Exposições (presencial)  (internet)

6 a 9h às shopping E Recinto de Exposições Força Leilões Zonarural.pv
13/7 22h “Quarto de Milha”  Pavilhões 18 e 19  (internet)

13/7 20h Coquetel de E “Casa Quarto de milha”  Força Leilões Zonarural.pv
  encerramento    (internet)

O Recinto de Exposições Clibas de Almeida Prado fi ca na avenida Doutor Alcides Fagundes Chagas, 600, 
em Araçatuba.

Visitantes durante a Expô 2017
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A aquaponia vem 
ganhando espaço 
entre os produtores 
nos últimos tempos 
e na 59ª edição 

da Exposição Agropecuária 
de Araçatuba o público terá a 
oportunidade de conhecer um pouco 
mais sobre esse sistema de produção. 

O engenheiro agrônomo e 
instrutor do Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural (Senar) Odenir 
Visintin Rossafa Garcia, explica que 
este cultivo alia peixes e hortaliças 
num sistema fechado. “Os peixes 
fornecem todos os nutrientes que as 
plantas necessitam e elas retiram a 
carga orgânica da água, devolvendo 
uma água limpa de volta aos peixes, 
purificando e possibilitando o reúso 
deste elemento sem a necessidade de 
troca”, esclarece Garcia. 

As plantas vivem de forma 
orgânica, sem uso de agrotóxico, 

apenas sobrevivem com os nutrientes 
absorvidos do peixe. Segundo 
Garcia, a aquaponia agrega um valor 
mais alto na comercialização e o 
público se torna mais consciente na 
hora do consumo, além de se sentir 
mais disposto a pagar para ter uma 
boa qualidade de vida. 

GAnhos
As plantas que podem ser cultivadas 

através desse sistema são várias. 
Entre elas estão o tomate, o coentro, 
a rúcula, alface, salsa e cebolinha. 
Garcia explica que, para cada quilo de 
ração na criação do peixe, é possível 
cultivar 250 pés de alface. “Esse 
ciclo leva 21 dias, enquanto o jeito 
convencional leva aproximadamente 
45 dias”, conta o engenheiro.  

Além do crescimento rápido das 
plantas, o produtor se beneficia 
com a economia de energia e água, 
gerando independência para produzir 

alimento o ano inteiro com baixo 
custo.  É importante saber que este 
método não serve para cultivar 
raízes, como, por exemplo, cenoura, 
batata-doce e mandioca.

Garcia fará uma apresentação 
didática aos visitantes do Agro Siran. 
Será montado um sistema completo 
e os peixes serão estocados em caixas 
d’água com 500 litros. “Serão seis 
caixas com 50 tilápias cada  uma . No 
total serão 300 peixes, ou seja, 270 
quilos de peixe”, descreve Garcia. 

As hortaliças estarão em uma estufa 
demonstrativa com capacidade para 
comportar 600 pés. “A aquaponia 
é o complemento do curso de 
piscicultura (cultivo de peixe) e 
agrega renda e qualidade de vida aos 
agricultores de forma sustentável”, 
conclui Garcia.

Mais informações sobre a 
programação da Expô Agro acesse 
www.siran.com.br

Nesse sistema, as plantas vivem de forma orgânica sem uso de 
agrotóxico, apenas sobrevivem com os nutrientes absorvidos do peixe

AQUAPONIA

Aquaponia: um sistema sustentável

As plantas que podem ser cultivadas são várias, 
entre elas tomate, rúcula e alface

Bruna Domingos
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EsPORTE

No espaço Agro Siran, haverá um estande para os visitantes 
praticarem a modalidade esportiva 

Arqueiria ganha espaço na Exposição 
Agropecuária de Araçatuba

Pela primeira vez, 
a Exposição 
Agropecuária de 
Araçatuba vai 
apresentar a cultura 

do arco e flecha. A Arqueiria Rio 
Preto (ARP) vai dar ao público 
uma primeira experiência 
com arco de forma agradável 
e divertida, com um estande 
para atender homens, mulheres, 
crianças, idosos, ou seja, todos 
aqueles que queiram ter um 
contato com o esporte. 

Segundo o instrutor da ARP, 
Umberto Cipolato, o material que 
vai ser usado e oferecido ao público 
será o arco para iniciante, também 
conhecido como arco-escola. “Ele é 
de madeira, estilo recurvo e flechas de 
fibra de carbono”, explica Cipolato.

A Arqueiria Rio Preto é um clube 
que existe desde dezembro de 2006, 
com o objetivo de prestar alguns 
serviços básicos à comunidade, como, 
por exemplo, dar a oportunidade 
às pessoas de conhecer e atirar com 
arco, permitindo que exerçam como 
um hobby. E para as pessoas que já 
conhecem, o objetivo é oferecer uma 
boa estrutura para praticar. 

Existem diversas modalidades 
exercidas pelos atletas de arco e 
flecha. “Na prática, temos diversas 
modalidades, desde torneios internos, 
estaduais até internacionais e arcos de 
diversos tipos, assim como pessoas 
que gostam apenas de praticar como 
hobby”, destaca o instrutor.

BEnEfícios
A prática do tiro com arco 

proporciona a autoconfiança e 
ajuda o praticante a criar postura, 
coordenação, concentração e 
disciplina, além de instigar a 
persistência. “Vários pais afirmam 
que após o início da prática desse 
esporte, os seus filhos tiveram uma 
sensível melhora nos estudos e 
atenção nos serviços”, conta.

Mas, além desses ganhos, a 
arqueiria também é uma boa 
oportunidade de conhecer pessoas, e 
fisicamente o atleta desenvolve uma 
ótima estrutura muscular.

Atualmente, a Arqueiria Rio Preto 
recebe 25 pessoas fixas no clube. 
Os cinco instrutores credenciados 
para ministrar as técnicas de tiro 
com arco têm profissões distintas e 
a arquearia não é usada como fonte 
de renda da equipe.

Visitantes poderão praticar a modalidade

Bruna Domingos
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 Visitantes do Agro Siran poderão conhecer a modalidade 
terapêutica que traz diversos benefícios à saúde

EQUOTERAPIA

Equoterapia transforma vidas

A equoterapia é 
uma atividade 
terapêutica que 
utiliza o cavalo 
como agente 

cinesioterapêutico, educacional 
e social. Este ano, a Exposição 
Agropecuária de Araçatuba vai 
dar a oportunidade ao público de 
conhecer um pouco mais sobre 
essa prática, por meio da parceria 
feita com a HSC Equoterapia 
Araçatuba. Os sócios-
proprietários Henrique Sartori 
Coutinho e Carolina Vicentini 
Verdi estarão atendendo a 
população com uma equipe.

PráticA
95% do público da HSC 

Equoterapia Araçatuba é de 
pessoas com deficiência de alguma 
deficiência, mas não é uma terapia 
voltada só para elas. “Uma criança que 
tem uma hiperatividade ou dislexia, 
ela pode ser atendida, desde que seja 
com o profissional correto”, explica 
Carolina. Os benefícios são inúmeros 
para a pessoa que está sobre o cavalo, 
além dos ganhos motores, psíquicos, 
sensitivos e sociais. “O cavalo 
produz para a pessoa que está sobre 
ele o que chamamos de movimento 
tridimensional e esse movimento 
desloca o praticante em alguns 
eixos”, esclarece a fisioterapeuta. A 
sessão é de 30 a 40 minutos - em cima 
do cavalo são apenas 30 minutos; o 
restante é dividido entre o início e o 
final para fazer uma interação e uma 
despedida com o paciente.

O movimento tridimensional é 
o deslocamento anteroposterior, 

lateral, superior e rotação de quadril. 
Esses movimentos fazem com que 
o praticante tenha todos os ganhos 
necessários. Carolina exemplifica: 
“Uma criança hipertônica relaxa, 
porque o cavalo transmite 
movimentos que trazem a adequação 
do tônus. E o movimento que desloca 
o paciente a todo o momento trabalha 
a força muscular, obtendo mais um 
ganho”.  Segundo Maiara Ribeiro de 
Carvalho Gomes, mãe da paciente 
Lorena Carvalho Oliveira, de 10 
anos a equoterapia ajudou a melhorar 
muito a postura e a força da filha. “Ela 
melhorou muito o controle de tronco 
e a postura depois que começou a 
fazer as sessões no centro HSC”, 
conta Maiara. 

A criança teve, após o nascimento, 
uma paralisia cerebral que afetou 
os membros inferiores. “Ela tem 
bastante fraqueza, não chega a perder 
o movimento, mas perdeu a força”, 
explica a mãe. Ela leva a filha ao 
centro uma vez por semana, com 
sessões de 40 minutos.

ProGrAMAs
A Associação Nacional de 

Equoterapia (Ande Brasil) dispõe de 
quatro programas de atendimento. 
Eles são: a hipoterapia para pessoas 

que dependem da condução do 
profissional, a educação e reeducação 
para pessoas que não são 100% 
dependentes do profissional para 
conduzir o cavalo, o pré-esportivo  
para o praticante que sai do intuito 
terapêutico e começa a praticar 
de forma lúdica e as atividades 
paraequestres, que acontecem 
quando o praticante já está em nível 
de competição.  Atualmente, a HSC 
Equoterapia atende 70 pessoas. 
Além do convênio com o curso 
de fisioterapia do UniSalesiano de 
Araçatuba, o centro tem parceria 
com as prefeituras de Clementina, 
Guararapes, Bento de Abreu, Santo 
Antônio do Aracanguá e com a 
instituição Ritinha Prates. A equipe 
levará para a Expo Agro cavalos para 
demonstrar técnicas equoterápicas 
para o público que estiver no espaço.

Esta é a primeira vez que o 
centro HSC Equoterapia Araçatuba 
participa da Expô Agro de Araçatuba. 
“Estamos superfelizes por participar. 
Vai ser uma excelente oportunidade 
para as pessoas conhecerem essa 
prática, porque muita gente acha que 
é só andar a cavalo e não sabe que por 
trás disso existem técnicas e estudos 
científicos excelentes”, conclui a 
fisioterapeuta.

Bruna Domingos Carolina com sua equipe da HSC
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ORQUIDÁRIO

No Agro Siran terá espaço especial 
para os consumidores e apreciadores 
conhecerem mais de 30 espécies de 

orquídeas

Orquidário terá maior
espécie do mundo

A orquídea é uma 
das plantas mais 
desejadas pelos 
apaixonados por 
flores. De beleza 

singular, algumas espécies 
encantam pelo colorido, pela 
formação exótica; outras, pela 
raridade e delicadeza. 

No espaço Agro Siran, na 
59ª Exposição Agropecuária 
de Araçatuba, haverá uma área 
especialmente dedicada aos 
apreciadores e consumidores. Serão 
aproximadamente 30 amostras de 
diferentes espécies e cerca de 300 
plantas para vendas. Além disso, 
terá a comercialização de acessórios 
específicos para o cultivo, adubos, 
substratos e inseticidas naturais.

Luiz Henrique Felisberto Garcia, 
da empresa Orquiviva, de Rio Claro, 

e Vilberto Guidi, da Vico 
Orquídeas, de Jundiaí, 
serão os expositores.

O empresário da 
Orquiviva conta que 
cultivar a planta tem um significado 
especial. “Elas são muito importantes 
para minha vida, porque mudaram 
minha maneira de ser, com o desafio 
de fazê-las viver. Porque, às vezes, 
pego uma mudinha quase morrendo, 
cuido, faço ela voltar a florir e isso 
me traz satisfação”, compartilha o 
orquidófilo.

Antes de empreender no ramo 
de plantas, no qual está há 11 anos, 
Garcia era representante comercial 
e tinha o cultivo de orquídeas como 
um hobby, mas a paixão cresceu 
tanto que resolveu abrir uma loja 
especializada. 

Além de comercializar, ele 

também é colecionador de espécies 
raras e acredita que os colecionadores 
desempenham papéis importantes 
para a preservação da espécie. 
“Existem plantas com dificuldades 
para reprodução, então eles são 
válidos por causa disso, porque 
ajudam para a não extinção”, afirma.

Entre os destaques que a Orquiviva 
mostrará estão a Gramatophyllum 
speciosum, tida como maior 
espécie de orquídea do mundo, as 
apaixonantes Cattleyas walkerianas, 
micro-orquídeas e várias outras raras 
de sua coleção.

Garcia conta que as mais pedidas 
do momento são as micro-orquídeas 
e que elas estão na moda porque 
ocupam pouco espaço e possuem 
raízes pequenas. 

Um dos maiores desafios para quem 
está começando a cultivar é o manejo 
adequado. Para isso, o especialista dá 
algumas dicas: orquídeas floridas 
devem ser molhadas apenas uma vez 
por semana, nunca devem ter água 
parada no vaso e nunca devem ficar 
ao sol das 12h às 14h.

É a primeira vez que o produtor 
virá para Araçatuba. Quem quiser 
receber mais dicas e orientações 
sobre os cuidados, poderá conferir a 
exposição de 12 a 15 de julho, a partir 
das 10h.

Uma das espécies que estará à venda na Expô

Imagem da Orquiviva, em Rio Claro

Micheli Amorim
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Agro Siran terá campeonato de ferraduras
COMPETIÇÃO

Em sua 59ª edição, 
a Exposição 
Agropecuária de 
Araçatuba vai abrir 
espaço para uma 

competição de ferrageamento. 
Haverá três categorias: iniciante, 
intermediária e aberta. Nelas serão 
avaliadas as ferraduras que serão 
feitas com as ferramentas dispostas 
no dia. Os primeiros três colocados 
terão a missão de aplicar a ferradura 
no cavalo.

O organizador da competição, 
Fábio Furquim, explica que o 
ferrageamento é a aplicação de uma 
ferradura para proteger ou corrigir o 
aprumo do casco do equino. “Desde a 
época antiga, antes de Cristo, já havia 

o ferrageamento para os cavalos. A 
ferradura serve como um sapato para 
o cavalo”, esclarece Furquim. Todas 
as fases das provas requerem boas 
aptidões do competidor.

Esta será a 6ª vez que ocorrerão 
provas de ferrageamento na 
exposição. Normalmente são 30 
competidores. Para participar é 
necessário enviar um e-mail para 

mfcpatricia@gmail.com. No dia 6 
de julho será realizado o treinamento 
e no dia 7, o início da competição.

Segundo o organizador, ter uma 
competição como essa no Agro Siran 
é importante para divulgação dessa 
profissão. “Provoca uma interação 
dos proprietários de cavalos, dessa 
maneira, movimentando a indústria 
de equinos”, declara Furquim.

Torneio Leiteiro Expô Araçatuba 2018

Pela primeira vez, 
a Exposição 
Agropecuária de 
Araçatuba receberá 
um torneio leiteiro que 

destacará o potencial das vacas da 
raça girolando. Estarão presentes 
os principais selecionadores do 
Brasil e no evento oficializado pela 
Associação Nacional dos Criadores 
da Raça Girolando. Estão previstos 
30 animais participantes, que serão 
monitorados 24 horas por dia. 

O início do Torneio Leiteiro Expo 
Araçatuba 2018 será de 9 a 12 de 
julho. As ordenhas acontecerão às 
6h, às 14h e 22h, e serão abertas ao 
público, no pavilhão nove.

O organizador do evento Danilo 
Michelin, proprietário da Força 
Leilões, explica que há grande 

expectativa sobre o torneio e as 
premiações serão: de R$ 5 mil para 
a campeã, R$ 3 mil para reservada 
campeã e R$ 2 mil para a 3ª colocação. 
“Esse tipo de evento é importante 
porque atrai muito público para 
acompanhar as ordenhas e mostra o 
potencial produtivo da raça, quando 
se tem manejo adequado aliado à boa 
dieta”, explica Michelin. 

Além de criadores do Estado de 
São Paulo, virão participantes de 
Minas Gerais, Goiás e Rio de Janeiro. 
O monitoramento será realizado 
por câmeras e aproximadamente 30 
estagiários do curso de veterinária 
se revezarão no acompanhamento. 
O intuito dessa regra é que todos 
os animais estejam nas mesmas 
condições de competição.

Animais serão monitorados 24 horas

Bruna Domingos

Micheli Amorim
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OVINOs

Expovinos chega a sua 21ª edição

De 11 a 15 de 
julho acontece 
a 21ªedição 
da Expovinos, 
durante a 

Exposição Agropecuária de 
Araçatuba. Trata-se de um evento 

oficial da Associação Paulista de 
Criadores de Ovinos (Aspaco) e da 
Associação Brasileira de Criadores 
de Ovinos (Arco). Ele fará parte 
do ranking “Cabanha do Ano”, da 
Aspaco, para as raças santa inês, 
dorper, ille de france, suffolk e 

demais raças a se inscreverem.
Para o julgamento de 

classificação será utilizado 
o regulamento padrão para 
julgamento de ovinos Arco 2018.

Programação de exposição e julgamento dos animais:
11 de Julho – Entrada dos animais das 8h às 20h
12 de Julho – Pesagem e admissão dos animais a partir das 8h
13 de Julho – Julgamento de classificação de todas as raças a partir das 9h
14 de Julho – Julgamento de classificação todas as raças a partir das 9h
15 de Julho – Saída dos animais a partir das 8h.
A data-base para cálculo da idade 

será dia 12 de julho, conforme 
regulamento. O jurado para todas 
as raças será o zootecnista e inspetor 
técnico da Arco Gustavo Martins 
Ferreira. A expectativa é de a 

exposição e julgamento receber cerca 
de 300 animais e, além dos criadores 
paulistas, participantes de Brasília e 
Paraná.

Para animais que serão levados 
somente para exposição ou venda nas 

baias, é necessário o preenchimento 
de uma ficha que pode ser solicitada 
pelo e-mail: aspaco@aspaco.org.br. 
Os regulamentos para os julgamentos 
de classificação estarão disponíveis 
no site: aspaco.org.br.

Micheli Amorim
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sUsTENTABILIDADE

Um dos principais objetivos do sindicato nesta edição é 
oferecer informações sobre tecnologias que levam mais 

sustentabilidade e rentabilidade ao campo

Agro Siran mostrará como funciona
um sistema fotovoltaico

Fontes de energia 
limpa e renováveis 
têm conquistado 
cada vez mais 
adeptos. Segundo a 

Associação Brasileira de Energia 
Solar Fotovoltaica (Absolar), o 
Brasil celebra a marca de 30.039 
sistemas de geração distribuída 
solar fotovoltaica conectados à 
rede, proporcionando economia e 
sustentabilidade ambiental a 35.667 
unidades consumidoras. 

Em números de sistemas 
instalados, os consumidores 
residenciais estão no topo da lista, 
representando 77,4% do total. Em 
seguida, aparecem as empresas 
dos setores de comércio e serviços 
(16%), consumidores rurais 

(3,2%), indústrias (2,4%), poder 
público (0,8%) e outros tipos, 
como serviços públicos (0,2%) e 
iluminação pública (0,03%).

Para aproximar mais os produtores 
rurais dessa realidade, o Agro 
Siran mostrará na 59ª Exposição 
Agropecuária de Araçatuba as 
vantagens desse sistema. “Nosso 
intuito é que o produtor saia da 
feira com ideias novas, que possam 
tornar suas propriedades cada vez 
mais competitivas, rentáveis e 
sustentáveis”, explica o presidente 
do Sindicato Rural da Alta Noroeste 
(Siran), Fábio Brancato.  A empresa 
responsável pela exposição da 
tecnologia é a Ecori, uma franquia 
de São José do Rio Preto, que possui 
uma unidade em Araçatuba, de 

propriedade dos empresários Roni 
Lourenço, André Pereira, Cristiano 
Marinho e Mike Kamimura.

vAntAGEns
O sócio-proprietário Roni 

Lourenço explica que a empresa 
trabalha com duas linhas: uma para 
realizar a captação de energia solar 
e conversão em energia elétrica, 
que são os painéis fotovoltaicos 
de silício, e com os inversores 
APsystems EDG. Junto à WRC 
Engenharia, realiza e analisa a 
viabilidade dos projetos, tanto para 
residências quanto para comércio, 
indústria e no campo.

“No meio rural a vantagem é 
muito grande, porque há um gasto 
de energia bem considerável. 

Micheli Amorim
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Também porque os produtores têm 
um aproveitamento de área muito 
boa. A gente vê que é possível 
até aumentar a lucratividade do 
produtor rural, porque ele pode 
produzir sua própria energia 
com um tempo de retorno que 
não é grande. A viabilidade do 
equipamento é outra vantagem, 
porque ele tem 25 anos de garantia. 
O investimento se paga em até 
cinco ou seis anos”, detalha 
Lourenço. Outro atrativo é o fato de 
existir linha de crédito específica, 
com taxa diferenciada, que ajuda a 
viabilizar a aquisição.

coMo funcionA?
Basicamente, o produtor pode 

colocar os painéis para fazer a 
captação da energia e a geração 
dentro da propriedade, para suprir 
todos os gastos que ele tem. Cabe 
em qualquer perfil, seja em casos de 
irrigação, quanto em propriedades 
produtoras de leite, que possuem 
sistema de resfriamento, por 
exemplo, explica o empresário. 

Para o sócio-proprietário André 
Pereira, um dos maiores obstáculos 
para esse sistema se popularizar no 
campo é a falta de informação, 
tanto sobre a possibilidade de uso, 
quanto sobre a linha de crédito 
disponível.

Pereira também ressalta que há 
projetos especiais, onde se pode 
produzir energia limpa no meio 

rural e compensar o consumo de 
outros empreendimentos. É o caso 
de um dos clientes da empresa que 
irá produzir energia na fazenda 
e compensar o consumo dos 
imóveis que possui no Centro de 
Araçatuba. “A partir do momento 
que se faz a captação da energia 
fotovoltaica ela é jogada na rede 
de energia, com isso, o uso que ele 
tem da propriedade será abatido e 
o excedente pode ser compensado 
em qualquer outro imóvel que ele 
tenha, desde que seja da mesma 
companhia de energia”, explica.

EconoMiA ALiADA À 
sustEntABiLiDADE

Ele também ressalta que o 
Sistema de Bandeira Tarifária tem 
tornado os projetos cada vez mais 
atrativos, uma vez que, ao instalar 

esse sistema, não se paga mais 
os acréscimos, somente o valor 
mínimo para as distribuidoras de 
energia e as altas não incidem mais 
na rotina do consumidor. O valor de 
investimento desse tipo de projeto 
varia conforme o gasto que se tem 
no imóvel, a partir de R$ 3.500,00.

Os franqueados também 
esclarecem os benefícios que a 
adoção da energia solar pode trazer 
à natureza. “Quanto mais pessoas 
utilizando essa tecnologia, menos 
preocupação em fazer hidrelétricas 
e termelétricas e menos os 
produtores rurais terão que gastar 
com combustíveis fósseis. A cadeia 
rural é uma das mais importantes. 
Imagine todos os produtores 
produzindo sua própria energia e 
o impacto positivo que isso pode 
causar no meio ambiente”.

sUsTENTABILIDADE



Máquinas e tratores antigos estarão 
expostos no Agro Siran

Com o intuito de 
contar a história 
do agronegócio 
da região, o Agro 
Siran terá uma 

exposição com cerca de dez 
máquinas e tratores antigos. 
“A ideia surgiu porque muitos 
produtores conservaram esses 
implementos em propriedade de 
geração em geração e guardam 
como recordação. Será uma 
oportunidade de resgatar nossa 
história”, diz o presidente do Siran, 
Fábio Brancato.

Entre os apreciadores de tratores 
antigos está o Denilton Carlos 
de Carvalho, sócio-proprietário 
da empresa D. Carvalho, loja 
representante da marca John Deere 
em Araçatuba. Dois tratores da loja 
estarão expostos durante os dez 
dias. Um deles é o modelo M, de 40 
cavalos, à gasolina, dois cilindros, 
fabricado em 1952, nos Estados 
Unidos. Ele conta que adquiriu o 
trator em Pereira Barreto, com o 
Paulo Yamamoto, no qual mantinha 
a relíquia que era de seu avô, há 
cerca de quatro anos.

“Ele importou na época para 
cultivo de algodão. Então ele 
tem uma história e o ex-dono foi 

muito resistente em vendê-lo. Mas 
ele concordou, porque assumi 
com ele que não ia comprar para 
comercializar, que iria restaurar e 
não venderia por preço nenhum”, 
compartilha Carvalho.

O processo de restauração foi 
quase artesanal. Quando o antigo 
dono pôde ver o resultado final, 
ficou até emocionado, pois tinha 
sido o primeiro trator em que 
ele aprendeu a dirigir, conta o 
empresário. A D.Carvalho realizou 
toda a restauração da máquina, 
inclusive, a importação das peças 
para funcionamento. Normalmente 
o veículo fica exposto logo na 

entrada na loja.
EvoLuÇÃo

Resgatar histórias como essa 
ajuda a refletir sobre a evolução no 
campo. Para Carvalho, cada vez 
mais as inovações tecnológicas 
vêm contribuindo para melhorar a 
produtividade e baixar custo. “Ela 
não é uma coisa barata, mas se 
paga, porque a tecnologia que existe 
nos equipamentos promove uma 
maior pulverização, distribuição de 
sementes e adubos, então, quem não 
usar, vai ficar para trás”, acredita.

Nos anos 50, quando o modelo 
surgiu, ele substituía um cavalo, 
um boi que puxava um arado. 
Atualmente, é possível encontrar 
tratores com piloto automático, 
que não chegam a ser autônomos, 
porque o operador que posiciona o 
maquinário, mas a automação está 
muito próxima de ser alcançada.

O outro trator que a empresa levará 
para a exposição é do mesmo modelo, 
porém, em vez de ter pneu, possui 
um conjunto de esteiras metálicas. O 
ano de fabricação também é 1952.

Denilton ao lado do trator que fica
exposto na entrada  da loja 

Trator com conjunto de esteiras
metálicas que estará na Expô

EXPOsIÇÃO

Micheli Amorim
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AGENDA DE PALESTRAS AGRO SIRAN NA 59ª EXPOSIÇÃO 
AGROPECUÁRIA DE ARAÇATUBA DE 6 A 15 DE JULHO

DIA 11
11h - Solenidade de abertura com representantes do setor, autoridades e produtores
18h - Crea

DIA 12

DIA 13
10h30 – Workshop Bovino Leiteiro
- Dr. Guilherme Marques, Alta Genetics
- Prof° José Pantoja, Unesp Botucatu
18h -  Mesa Redonda: Ações Ambientais para o Futuro
- Dr. Cláudio Baptistela, Cati
- Dr. José Alves Pereira, Carlupe Assessoria Ambiental
- Dr. Francisco Olivato, advogado

Temas:
CAR ( Cadastro Ambiental Rural)
PRA (Programa de Regularização Ambiental)
Compensação Ambiental

8h30 - Circuito Agro com o Banco do Brasil
Início do Workshop do Agronegócio:
14h30 - Dr. Renato Galindo - Marfrig
16h -  Sucessão Hereditária – Dr. Roberto Justo (Banco do Brasil)

18  99660.9516
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MEMÓRIA

Resgatando a história do setor rural

Despertar as 
memórias sobre 
como era a 
atividade rural é 
um dos objetivos 

do Memorial do Fazendeiro, um 
espaço do Agro Siran, dentro 
da Exposição Agropecuária de 
Araçatuba. 

O diretor do Siran Thomas Arias 
Neves Rocco explica que haverá 
máquinas, documentos, fotos, 
entre outros objetos, que mostrarão 
como era o setor antigamente. “O 
Siran acredita que o produtor rural 
é um grande batalhador, lutador, 
ele enfrentou muitas dificuldades e 

hoje vivenciamos um momento de 
alta tecnologia. Então, queremos 
resgatar essas lembranças e, de certa 
maneira, homenagear, mostrando o 
quanto era difícil a atividade sem 
tantas condições de implementos, 
como se tem hoje”, diz Rocco.

A repercussão do espaço, que 
recebeu  aproximadamente 400 
pessoas, foi muito positivo no ano 
passado. “Tinha gente que chorava, 
que fotografava, que pegava e 
mostrava para os filhos. As reações 
foram diversas, mas todas positivas. 
É uma alegria ver e mostrar como era 
a atividade no campo antigamente”, 
compartilha o diretor.

Os visitantes vão poder conferir 
desde arreios, celas antigas e laço, 
da parte pecuária, até toda parte 
agrícola,  como atraca, linha de 
plantadeira e tratores antigos. 
Também haverá  implementos, 
documentos diversos, guias de 
vendas de boi, entre outros.

Rocco também destaca que a 
visita ao espaço é aberta ao público 
que estiver dentro do recinto de 
exposições, a partir das 10h, e que 
diversas peças de outros memoriais 
e museus estão sendo reunidas para 
mostrar um memorial mais forte 
e sólido, em comparação ao ano 
anterior.

No ano passado, visitantes se emocionaram 
ao se deparar com objetos que remetem 

à história de trabalho no campo

Micheli Amorim
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CONFIANÇA 
Maior rede de 
concessionários 
do país

PROATIVIDADE
Visitas programadas, controle 
de componentes, diagnóstico 
à distância e relatórios.

EFICIÊNCIA 
Equipe técnica 
especializada
em gerenciamento

DISPONIBILIDADE
Centro de Distribuição
de Peças estrategicamente 
localizado

QUALIDADE 
Peças originais

MAIS DO QUE MÁQUINAS,

PÓS-VENDAS JOHN DEERE.

UM CICLO COMPLETO
DE SUPORTE.

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

Consulte-nos:


