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PARA CUIDAR DO 

SEU REBANHO!
ATENÇÃO, A VACINA CONTRA FEBRE AFTOSA É OBRIGATÓRIA.
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EDITORIAL

  Outubro foi um mês de muito trabalho e de ótimos re-
sultados para o SIRAN. No recinto de exposições Clibas de Al-
meida Prado, sediamos no Complexo Esportivo Equestre mais 
um evento da ABQM. E mais uma vez houve recorde de ins-
crições, cavalo, público e movimentação � nanceira. Foram oito 
dias de competições e festa para Araçatuba e para a região.

 Em relação às ações, cursos e programas que o sindicato promove em parceria com o Senar-
-SP e as prefeituras da nossa área de atuação, foram várias as capacitações de produtores rurais que 
permitem ao homem do campo adquirir conhecimento, reduzir custos em sua propriedade e ainda 
gerar renda extra. Na Feira do Produtor Rural, após oito meses de programa, as feiras de Araçatuba 
e de Birigui foram ampliadas. Com a venda direta do produtor para o consumidor, sem interme-
diários, há oferta de mais produtos frescos e de melhor qualidade aos moradores dessas cidades.

 Esses resultados chegam em um mês signi� cativo para o SIRAN, pois no dia 25/10, com-
pletamos 77 anos de existência de uma história que começou com uma associação de invernistas e 
criadores de gado, chegando a uma das entidades classistas mais tradicionais no Noroeste Paulista. 

 Boa parte de tudo o que vivemos até aqui foi presenciada pelo nosso associado Francisco Ferreira 
Batista, que agora em novembro completa 100 anos de vida. Lúcido e ativo, ele se vale dos nossos servi-
ços há quatro décadas, e sabe da importância do sindicato para a categoria. A ele, as nossas felicitações.

 E na pessoa do “seu” Francisco, parabenizamos os nossos associados, funcionários e par-
ceiros pelos 77 anos do SIRAN, de muita luta em favor do produtor rural, superando obstáculos e 
enfrentando adversidades com coragem para nos reinventarmos. Parabéns, a todos nós!
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HOMENAGEM

Francisco Ferreira Batista
completa 100 anos

Filiado ao SIRAN desde 1987, o produtor rural chega lúcido
a um século de vida, e com muita história para contar

 No dia 19 de novem-
bro deste ano, Francisco Ferrei-
ra Batista completa 100 anos de 
vida. Cuidadoso com a saúde 
e disciplinado, ele frequenta a 
academia três vezes por sema-
na. Lúcido, tem memória inve-
jável para nomes, datas, valores 
e números em geral. Ativo, di-
rigiu o carro até janeiro deste 
ano, quando a CNH (Carteira 
Nacional de Trânsito) expirou 
e ele acabou sendo convenci-
do pelo médico e pela família 
a não a renovar. É um dos as-
sociados mais longevos do SI-
RAN (Sindicato Rural de Alta 
Noroeste), sendo � liado desde 
1987. 

 Terceiro dos nove � -
lhos dos imigrantes portugue-
ses José Ferreira Batista (que dá 
nome a uma das principais ave-
nidas de Araçatuba) e Joaquina 
de Jesus, nasceu no bairro rural 

Córrego do Campo, em Coroa-
dos (SP), quando o município 
ainda era distrito de Birigui. 
Após uma geada dizimar a la-
voura de café da propriedade, 
mudou-se para Araçatuba com 
a família quando ainda era 
criança, em 1925. Dos oito ir-
mãos, cinco são vivos.

 Começou a trabalhar 
cedo. Primeiramente, na má-
quina de bene� ciamento de ar-
roz e no moinho de fubá que o 
pai montou em Araçatuba. De-
pois de passar três anos por um 
curso introdutório de contador, 
foi auxiliar contábil de Braulino 
Quintilhano, o�  ce boy de Cló-
vis de Arruda Campos, auxi-
liar administrativo na padaria 
Menezes, e chegou a atuar de 
forma autônoma com clientes 
de escritas � scais. Em 1953, em 
sociedade com o cunhado Luiz 
Prando, abriu a Fábrica de La-

drilhos de Araçatuba (também 
era uma loja de materiais de 
construção), que � cava na rua 
Bandeirantes, 31. Fechou a em-
presa em 1980.

RELAÇÃO COM O CAMPO

 Paralelamente às ativi-
dades pro� ssionais, ajudava o 
pai a administrar as suas duas 
fazendas de gado, uma em Ara-
çatuba e outra em Braúna. Com 
o falecimento de José Ferreira 
Baptista, em 1978, a de Braúna 
foi vendida e a de Araçatuba, 
repartida entre os � lhos. Nos 
poucos mais de 30 alqueires 
que herdou e mantém até hoje, 
criou gado e depois arrendou.

 Antes disso, havia 
comprado um sítio em Coro-
ados, onde produzia lenha e a 
fornecia para uma fábrica de 
óleo local chamada Biol. Ven-

Francisco chega aos 100 anos com vitalidade  Ao lado do produtor, a cuidadora Maria Eraídes e o � lho Edson
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deu a propriedade e adquiriu 
outra no mesmo município, na 
qual mantinha vacas de leite.

 Aconselhado por ami-
gos a � liar-se ao SIRAN, avalia 
positivamente a inciativa. “O 
sindicato me ajuda muito. Sem-
pre busco na entidade informa-
ções do setor, orientação, e uti-
lizo os serviços, principalmente 
o de contabilidade e a dentista. 
Só tenho a agradecer o SIRAN 
por tudo o que fez e tem feito 
por mim e pela agropecuária, 
de forma geral”.

MUITA HISTÓRIA
PARA CONTAR

 Em um século de vida, 
Francisco acompanhou impor-
tantes fatos da história do Bra-
sil, como o Estado Novo, a 2ª 
Guerra Mundial, transferência 

da capital federal para Brasília, 
a Coluna Prestes, a Ditadura 
Militar, a redemocratização 
etc. E impressiona a facilidade 
com que ele se lembra de fatos 
longínquos, como a chegada da 
família a Araçatuba. “Em 1925, 
todas as ruas eram de terra. A 
primeira asfaltada, muito tem-
po depois, foi no entorno da 
praça Rui Barbosa. Comparado 
a Coroados, aqui tinha muitas 
casas e isso chamou muito a 
minha atenção”, conta.

 Marcaram a sua me-
mória o café queimado pelos 
produtores, entre as décadas de 
1920 e 1930, para reduzir o es-
toque ocasionado por uma su-
perprodução, e assim aumentar 
o preço do produto; o raciona-
mento de combustível e açúcar 
durante a 2ª Grande Guerra; e 
a introdução do nelore na pe-

cuária nacional. “Antes, o gado 
era mestiço e muito suscetível 
a moscas e carrapatos. Com a 
chegada do nelore, que é mais 
rústico, a pecuária mudou mui-
to e � cou muito melhor”.

 Casou-se em 1955 com 
Maria Furlan Ferreira Batista, 
falecida em 1994, e com ela 
teve dois � lhos: Edson e Deise. 
Há 25 anos, conta com a aten-
ção e o apoio da cuidadora Ma-
ria Eraídes de Oliveira Trinda-
de. E para quem almeja chegar 
a um século de vida, Francisco 
aconselha não fumar, não usar 
drogas, e tomar uma taça de 
vinho antes das refeições. “De 
preferência, um bom vinho”, � -
naliza. 

 O SIRAN parabeniza o 
“seu” Francisco pelos 100 anos 
e contribuição ao agronegócio.

HOMENAGEM

Francisco entre os brasões das famílias Ferreira e Batista José Ferreira Batista, Joaquina de Jesus e seus nove � lhos

 Fotos de Francisco e a sua família Os pais de Francisco: José Ferreira Batista e Joaquina de Jesus
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SENAR-SP

Feiras do Produtor Rural de Araçatuba 
e Birigui são ampliadas 

Com seis espaços a mais, feira de Araçatuba passou a contar com 13 estandes,
e a de Birigui, com 10, para comercializar os mais variados tipos de alimentos

 No dia 8 de outubro, 
a Feira do Produtor Rural de 
Araçatuba (SP) foi ampliada 
com a inclusão de seis novos 
estandes, e no dia 11, foi a vez 
da feira de Birigui ganhar cin-
co unidades, proporcionando 
maior diversidade de produtos 
aos consumidores.  O progra-
ma é organizado por meio de 
uma parceria entre o SIRAN 
(Sindicato Rural da Alta No-
roeste), o SENAR-SP (Serviço 
Nacional de Aprendizagem Ru-
ral) e as Prefeituras.

 De acordo com a ins-
trutora do programa, Maria 
Fernanda de Almeida Ro-
drigues, os produtores que 
passaram a integrar as feiras 
receberam capacitação nos úl-
timos oito meses. “Todos foram 
orientados quanto às normas e 
procedimentos em relação às 
boas práticas na manipulação 
dos alimentos, assim como de 

comercialização. Além disso, 
eles montaram os seus próprios 
estandes de bambu, aprenden-
do também a importância de 
cuidar do meio ambiente”, a� r-
ma.

 Agora, a Feria do Pro-
dutor Rural de Araçatuba con-
ta com treze estandes. A feira 
ocorre na Praça Getúlio Vargas, 
toda terça-feira, das 16h às 20h. 
Autoridades, como o prefeito 
Dilador Borges e a vice-pre-
feita, Edna Flor, prestigiaram 
a feira no primeiro dia da am-
pliação.

  Em Birigui, a feira 
conta agora com 10 estandes. 
Ela ocorre na praça Dr. Pedro 
de Toledo, todas as terças e 
sextas-feiras, das 16h às 20h. 
O presidente do SIRAN, Fábio 
Brancato, destaca que as am-
pliações melhoram as opções 
de compra de bons produtos e 
devem ser reconhecidas pelos 
moradores. “Queremos que os 
cidadãos araçatubenses e bi-
riguienses conheçam o que é 
produzido nas suas cidades, e 
tenham acesso a esses produ-
tos, que são fresquinhos mes-
mo”, destaca Brancato.
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SIRAN completa 77 anos e se reinventa
Evento, que ocorre de 6 a 13 de outubro, em Araçatuba (SP),

supera edições anteriores em número de inscritos, cavalos e competidores

  No dia 25 de outubro, 
o SIRAN (Sindicato Rural da 
Alta Noroeste) completou 77 
anos de existência. Em oito dé-
cadas incompletas, a entidade 
que surgiu como Associação 
dos Invernistas e Criadores de 
Gado da Alta Noroeste, e pas-
sou a chamar-se ARAN (As-
sociação Rural da Alta Noro-
este), até tornar-se sindicato, 
em 1964, cresceu em tamanho 
e importância, mas também 
enfrentou problemas. Duas 
das maiores foram a atual crise 
econômica nacional e o � m da 

obrigatoriedade da contribui-
ção sindical, em 2017, que fez 
com que as receitas da institui-
ção despencassem.

 Para enfrentar as situa-
ções adversas e viabilizar a per-
manência do SIRAN na linha 
de frente do desenvolvimento 
de Araçatuba, assim como do 
Noroeste Paulista, foi preciso 
coragem, empreendedorismo 
e fôlego. Essas qualidades es-
tão reunidas no per� l do atual 
presidente do sindicato, Fábio 
Brancato. Homem do campo, 

jovem e arrojado, ele conseguiu 
manter o número de associa-
dos, que hoje gira em torno 
de 430, e promoveu ações que 
fazem com que a entidade seja 
considerada um dos maiores 
e mais tradicionais sindicatos 
da região, uma das entidades 
classistas mais respeitadas do 
Estado e do País. Formador de 
opinião, o SIRAN se posiciona 
e age em relação a todo e qual-
quer tema relativo ao agrone-
gócio, e participa de conselhos 
e comissões representando a 
sociedade civil.

CAPA
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CAPA

 Com a mudança na 
legislação, ao assumir a pre-
sidência, em janeiro de 2018, 
Brancato viu as receitas serem 
reduzidas em 70%. Mas não re-
clamou, a� nal de contas, lei é 
para ser cumprida, e, sabendo 
disso, tratou de agir. “As entida-
des precisam ter a dignidade de 
andar com as próprias pernas. 
Devem pensar e operacionali-
zar novas formas de obter re-
ceita. Nós, do SIRAN, tivemos 
que nos reinventar, correr atrás 
de outra maneira de nos man-
termos”, a� rma.

 Para economizar, a 
sede do sindicato retornou ao 
recinto Clibas de Almeida Pra-
do, que foi concedido pela pre-
feitura ao SIRAN por período 

de 20 anos. Aliás, o parque de 
exposições hoje conta com o 
maior e mais moderno com-
plexo esportivo equestre da 
América Latina, graças a essa 
parceria � rmada com o go-
verno municipal de Araçatuba 
e com a ABQM (Associação 
Brasileira dos Criadores de Ca-
valo Quarto de Milha), para a 
realização das maiores provas 
nacionais da raça: Congresso 
do Cavalo Quarto de Milha, 
em abril; Campeonato Nacio-
nal do Quarto de Milha, em ju-
lho; Potro do Futuro, Copa dos 
Campeões, Derby e Juvenil, em 
outubro.

 O prefeito de Araça-
tuba, Dilador Borges, ressalta 
a determinação do atual presi-

dente do sindicato como ponto 
forte de sua gestão. “O Fábio 
Brancato tem conduzido os 
trabalhos do SIRAN unindo 
a força da sua jovialidade e a 
experiência de um grande ad-
ministrador. Creio que a sua 
principal qualidade seja a ca-
pacidade de aglutinar forças, 
sem perder o norte. O sindicato 
sempre foi dirigido por grandes 
homens, e o Fábio está à altura 
do cargo que exerce. Por isso, 
as conquistas vão além daque-
las próprias da categoria que 
ele representa. Os ganhos têm 
sido coletivos, para toda Ara-
çatuba e também para a região. 
A ABQM é o melhor exemplo. 
Quando se faz um trabalho 
grande, com grandeza, todos 
ganham”, � naliza Dilador.



10

COMPLEXO
ESPORTIVO EQUESTRE

 Assim que Brancato 
assumiu a presidência do sindi-
cato, começaram o� cialmente 
as negociações com a ABQM. 
“O problema é que, naquela 
época, o recinto era cedido ao 
SIRAN por meio de um títu-
lo de uso precário do governo 
paulista. Ou seja, poderia ser 
requisitado pelo Estado a qual-
quer momento, desalojando os 
eventos da ABQM. Foi quando 
procuramos o prefeito Dilador, 
que intercedeu politicamente 
junto ao governo do Estado e 
nos ajudou a conseguir o re-
passe da área à prefeitura, que, 
por sua vez, em dezembro do 
ano passado a concedeu por 20 
anos ao SIRAN”, explica.

 Os olhos do presiden-
te da entidade brilham e a voz 
ganha tons de entusiasmo ao 
falar sobre o empreendimento. 
Não é para menos, o que hoje 
se vê no recinto é a materiali-
zação de um projeto que con-
tou com a soma de esforços de 
muita gente e de instituições 
para dar certo. “Esse foi um 
grande empreendimento, no 
qual o SIRAN está investindo 

R$ 30 milhões, com potencial 
de retorno superior a R$ 36 mi-
lhões ao ano. Somos muito gra-
tos ao (prefeito) Dilador, que 
esteve muito presente em todo 
esse processo, desde a época 
do Viol (Marco Antônio Viol, 
presidente do SIRAN de 2014 
a 2017), sempre nos apoiando e 
se colocando à disposição para 
qualquer demanda nossa. O 
deputado estadual Cauê Macris 
também foi importantíssimo, 
assim como o (ex) governador 
Geraldo Alckmin. E jamais nos 
esqueceremos dos criadores de 
Quarto de Milha, Jamil Bucha-
la Filho e José Macário Perez 
Pria, que foram os primeiros 
entusiastas da ideia das provas 
da ABQM virem pra cá. Sem 
cada uma dessas pessoas, nada 
disso teria acontecido”.

 Em apenas três meses 
de obras, trabalho intenso de 
arquitetura e engenharia, pro-
cedimentos administrativos e 
� nanceiros, e muita expectati-
va, o complexo entrou em ope-
ração e desde então, já foi pal-
co de dois grandes eventos da 
ABQM, além de ter recebido as 
provas do Campeonato Paulista 
de Apartação, promovido pelo 
núcleo regional da Anca (Asso-

ciação Nacional dos Cavalos de 
Apartação). O Complexo ocu-
pa uma área de 200 mil m², o 
que corresponde a 51 campos 
de futebol. Três grandes are-
nas cobertas de provas, com 6 
mil m² cada uma, e outras três 
de aquecimento estão entre as 
construções. Além delas, foram 
construídos desembarcadores, 
lavadores e banheiros; as ruas 
foram pavimentadas em con-
creto, para a melhor comodida-
de dos animais, competidores e 
espectadores.

REVITALIZAÇÃO
E AMPLIAÇÃO

 Desde o projeto até 
a execução, sempre tivemos 
como base as futuras instala-
ções, pois as benfeitorias atuais 
são apenas as primeiras de uma 
série de outras que estão por 
vir. Em nossos projetos hidráu-
lico e elétrico, na execução, já 
pensamos e dimensionamos 
de uma forma seja possível 
ampliar as redes no futuro. Ou 
seja, nas próximas fases, não 
será necessário alterar o que já 
foi feito”, explica o também en-
genheiro civil e sócio proprie-
tário da empresa que gerenciou 
as obras, Leandro Amaral.

CAPA
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 O recinto também 
conta com dois bosques, que 
foram totalmente revitalizados. 
Um deles, nomeado Bosque do 
Centenário, foi criado em 2008 
(ano em que Araçatuba com-
pletou um século de fundação), 
e o outro, Bosque do Cinquen-
tenário da Expô, inaugurado 
no ano seguinte. Juntos, ambos 
ocupam uma área de aproxi-
madamente meio hectare (5 
mil m2), e contam com mais de 
600 árvores de várias espécies. 
Os dois espaços foram cria-
dos pelo sindicato na gestão 
de Alfredo Ferreira Neves Fi-
lho (2006 – 2009), exatamente 
com a � nalidade de preservar o 
meio ambiente. 

 Brancato explica que a 
revitalização fez parte do pro-
jeto de instalação do complexo 
de provas equestres. “Além da 
identi� cação de todas árvores, 
� zemos calçadas no meio dos 
bosques, dividindo o local em 
seis quadrantes, e também co-
locamos vários bancos, para 
que o público utilize o lugar 
como espaço de convivência. 
Dessa forma, oferecemos aos 
visitantes do recinto uma área 
acolhedora e com um forte 
componente de educação am-
biental”. 

 Desde que foi inau-
gurado, em julho deste ano, o 
Complexo Esportivo Equestre 
foi palco de importantes com-
petições do Estado e do Brasil. 
Os dois eventos promovidos 
pela ABQM atingiram recor-
des de público (mais de 15 mil 
pessoas por dia), inscrições 
(aproximadamente 16 mil ins-
crições), competidores (2.790) 
e animais (4.598). Os leilões 
comercializaram mais de 400 
cavalos da raça QM, por mon-
tante superior a R$ 25 milhões. 
Além disso, Prefeitura estima 
que nos períodos dos eventos, a 
cidade movimente entre R$ 10 
milhões e R$ 15 milhões, den-
tro e fora do recinto.

CABE MAIS

 Araçatuba é reconhe-
cida nacionalmente como a 
Capital do Boi Gordo. O título, 
herdado das décadas de 1950 
e 1960, deve-se à intensa ati-
vidade pecuária na região. O 
local símbolo dessa relação da 
cidade com o gado é a praça 
Rui Barbosa, também conheci-
da como Praça do Boi Gordo. 
Por mais de 30 anos, o local foi 
palco de diversas negociações 
envolvendo compra e venda do 
gado. Os pecuaristas da região 

também de� niam o preço da 
arroba, no mercado nacional. 

 Agora, a cidade en-
tra em uma nova era. A terra 
mais valorizada do Noroeste 
Paulista, passa a ser compar-
tilhada por animais da raça 
equina mais versátil da qual se 
tem notícia, a Quarto de Milha. 
Mas, não se engane: se o plantel 
bovino não é numeroso como 
antes, por contingência do di-
namismo do mercado, conti-
nuam aqui importantes nomes 
da pecuária nacional. 

 Araçatuba quer ser e 
tem tudo para ser a capital de 
todos os tipos de eventos. Es-
tamos trabalhando para nos 
consolidarmos como a Capital 
Nacional do Quarto de Milha, 
e ir além disso, conquistar ou-
tras raças equestres, atraindo 
diversas vertentes do setor”, 
destaca Fábio Brancato. Sobre 
o futuro, ele é taxativo. “Há um 
longo e próspero caminho pela 
frente. Temos absolutamente 
tudo para que ele dê certo e seja 
próspero, a começar pela vo-
cação para o agronegócio (que 
nunca perdemos), carro forte 
da economia local, regional e 
também nacional”, � naliza o 
presidente do SIRAN.
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Mais um recorde da ABQM
em Araçatuba (SP)

Cidade sediou o maior Potro do Futuro da história da raça Quarto de Milha

 O sucesso do 40º Po-
tro do Futuro, 13ª Copa dos 
Campeões, 5º Derby e 2º Juve-
nil da Associação Brasileira de 
Criadores de Cavalo Quarto de 
Milha (ABQM) pôde ser vivido 
pelos quartistas durante os oito 
dias de competições que movi-
mentaram a cidade e a região 
de Araçatuba (SP).

 O evento recebeu 
7.589 inscrições, crescimento 
de 3,4% em relação às compe-
tições de 2018, para 18 modali-
dades, disputadas de 06 a 13 de 
outubro, nas arenas do Parque 
de Exposições Clibas de Almei-
da Prado – maior e mais mo-
derno Complexo Equestre da 

América Latina – inauguradas 
em julho deste ano. 

 A participação de com-
petidores e animais também 
aumentou. Compareceram às 
provas 1.468 atletas pro� ssio-
nais e amadores – crescimento 
de 10% no comparativo com 
2018 –, e 2.598 cavalos, 11% 
a mais, de todas as regiões do 
país. Con� ra os resultados no 
site: www.seqm.com.br.

50 ANOS DE SUCESSO

 A ABQM tem mui-
to o que celebrar, no ano que 
completou 50 anos de funda-
ção e após este feliz encontro 

com os apaixonados pela raça 
Quarto de Milha. Comparado 
com a edição de do ano passa-
do, o evento teve um impres-
sionante crescimento de 300% 
no número de patrocinado-
res, que passaram de quatro 
para 16 empresas parceiras.

 Em relação aos expo-
sitores, o aumento foi de 25%, 
saltando de 300 para 400 em-
presas. A presença do público 
também foi intensa nos dias 
de provas. Também comparan-
do com o Potro do Futuro de 
2018, a edição deste ano rece-
beu 200% a mais de visitantes, 
passando de 5 mil para 15 mil 
pessoas/dia.

QUARTO DE MILHA
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Começa a colheita da primeira safra 
comercial de uva em Araçatuba

Produtores foram capacitados gratuitamente no programa Viticultura

 Niágara, Vitória, Bra-
sil, Itália, Benitaka, Benifuji, 
Ísis e Isabel. São essas as varie-
dades de uva cultivadas pelo 
produtor rural Alberto Figuei-
redo da Silva (68 anos), de Ara-
çatuba (SP). Passados dois anos 
da primeira turma do progra-
ma Viticultura, do qual ele fez 
parte juntamente com outros 
14 produtores do município, 
chegou a hora de colher os fru-
tos da safra inicial.

 Os cachos pendem de 
475 pés que ocupam 6 mil m2 
do Recanto dos Pássaros, no 
bairro rural Ferdinando La-
boreaux. Para comercializar a 
produção, Silva está em contato 
com supermercados e distri-
buidores, mas também vende 
o produto no varejo. “O sítio 
está aberto para quem quiser 
vir aqui e colher as uvas no pé”, 
comenta. A propriedade � ca a 
13 quilômetros do centro da ci-
dade.

 Na venda a granel o 
preço do quilo vai de R$ 6,00 
a R$ 10,00, dependendo da 
variedade da uva, e o acerto é 
feito com a dona Iraci, esposa 
de Silva. “Trabalhamos juntos, 
ele produzindo e eu vendendo”, 
explica ela. Sobre o trabalho 
que a cultivo dá, o marido a� r-
ma que “quem gosta e trabalha 
com prazer nem sente o traba-

lho”. Além de uva, a família cria 
gado e planta milho. “A ideia 
é no ano que vem ter mais co-
nhecimento sobre a produção, 
e, quem sabe, fazer vinho”, diz 
Silva.  Para 2020, Alberto e 
dona Iraci estão ampliando o 
parreiral, plantando mais 1800 
pés, que vão ocupar mais um 
hectare do sítio.

DIVERSIFICAÇÃO

 Gratuito, com cinco 
meses de duração, sete módu-
los e carga horária de 152 ho-
ras/aula, o programa capacita 
pro� ssionalmente pequenos 
produtores e trabalhadores ru-
rais na produção de uvas, com 
foco na obtenção de produtos 
saudáveis, competitivos no 
mercado e com menor agres-
são ao ambiente. A parceria do 
SIRAN, com o SENAR-SP e a 
Prefeitura é justamente promo-
ver a diversi� cação de cultura e 
gerar renda para o produtor.

 O presidente do SI-
RAN, Fábio Brancato, e o pre-
feito Dilador Borges visitaram 
a propriedade de Silva e se 
surpreenderam com o que vi-
ram. “Dá um gosto imenso ver 
as parreiras produzindo dessa 
forma. Isso nos estimula a abrir 
mais turmas no ano que vem, 
pois a procura só vem aumen-
tando”, a� rma Brancato. Cada 
turma conta com 15 vagas. 
“O que a gente quer é fazer de 
Araçatuba uma terra de vários 
cultivos. Aqui tem espaço pra 
boi, cavalo, cana, milho, frutas 
e muito mais. A prefeitura está 
aqui para ser parceira do pro-
dutor rural”, disse o prefeito.

SERVIÇO

Local: Recanto dos Pássaros 
Endereço: Estrada Municipal 
Araçatuba – Guararapes / Bair-
ro Rural Ferdinando Laboreaux
Contato: Iraci (18) 98134-5855 
e Alberto (18) 98129-5522.

SENAR-SP
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Produtores rurais são capacitados
em diversos cursos

 Ações foram realizadas em Araçatuba, Birigui e Buritama

 O SIRAN (Sindicato 
Rural da Alta Noroeste), em 
parceria com o sistema FAESP/
Senar-SP (Federação da Agri-
cultura do Estado de São Pau-
lo/Serviço Nacional de Apren-
dizagem Rural e as Prefeituras 
de Araçatuba, Birigui e Burita-
ma, realizou nas respectivas ci-
dades cursos de artesanato em 
bambu, utilização e operação 
de motosserra e turismo peda-
gógico. 

 No caso do artesana-
to em bambu, o instrutor José 
Mario Pinto explica que o bam-
bu é uma matéria-prima versá-
til e resistente, e que “as técni-
cas que os ensinamos a aplicar 
nas peças artesanais podem 
replicadas em outras estruturas 
e podem confeccionar outros 
trabalhos também”, acrescenta. 
O curso, realizado entre os dias 
30 de setembro e 3 de outubro, 
com 16 horas-aula de dura-
ção, foi gratuito, e contou com 
a participação de 15 pessoas, 
no Posto de Serviços do bairro 

Jacutinga, em Araçatuba. Ao � -
nal, todos receberam um certi-
� cado.

MOTOSSERRA

 Onze agricultores de 
Birigui (SP) participaram do 
curso sobre operação e manu-
tenção de motosserra. As aulas 
foram ministradas entre os dias 
30 de setembro e 2 de outubro, 
e reuniu produtores rurais inte-
ressados em adquirir conheci-
mento sobre o assunto. Segun-
do o instrutor João Luís Dal 
Ponte, o objetivo foi orientar o 
produtor sobre a legislação e a 
segurança com o equipamento. 
“Nós conversamos, orientamos 
sobre o manejo da máquina, os 
riscos e os cuidados que devem 
ser tomados para que nenhum 
acidente aconteça com o opera-
dor”, a� rma.

 Dal Ponte explica que 
o curso envolve toda parte de 
manutenção da motosserra, in-
cluindo mecânica, lubri� cação, 

dosagem de óleo dois tempos, 
recomendações de uso, tem-
po de descarbonização, EPIs 
(equipamentos de proteção in-
dividual), segurança no traba-
lho, carburação da máquina, e 
a� ação de corrente. “Também 
abordamos parte de operação 
da motosserra, que inclui a 
derrubada de árvore e técnicas 
de corte de forma segura e ade-
quada”, explica Dal Ponte.

TURISMO

 Em Buritama, 20 alu-
nos participaram do curso gra-
tuito de Turismo Pedagógico. O 
objetivo foi levar conhecimento 
para aproximar a sociedade das 
propriedades rurais. Na cidade, 
há dois anos é oferecido curso 
de Turismo Rural. O curso foi 
de 32 horas entre teoria, prática 
e visita técnica. Segundo o ins-
trutor Antônio Carlos Covo-
lan, trata-se de uma ferramenta 
educativa para que os produto-
res agreguem valor a suas pro-
priedades.

SENAR-SP
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Conheça as novidades da D. Carvalho, em Araçatuba. 
A disponibilidade e o suporte já reconhecidos da rede 
de concessionário John Deere, agora, em uma estrutura 
mais moderna. Visite-nos e aproveite para ampliar 
os seus resultados com as nossas soluções. 

MAIS DO QUE MÁQUINAS,
UM GRANDE PARCEIRO
EM ARAÇATUBA.


