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IRRIGASHOW 2019 começa na próxima quarta-feira (4) em Campos de Holambra 

Secretário Gustavo Junqueira (Agricultura e Abastecimento) vem para a solenidade 
de abertura 

  

Paranapanema (SP) – Com a presença confirmada do secretário da Agricultura e 

Abastecimento do Estado de São Paulo, Gustavo Diniz Junqueira, começa na próxima 

quarta-feira (4), às 9h30, o maior evento técnico de irrigação do Estado de São Paulo: 

o IRRIGASHOW 2019. Ministros ainda são aguardados, mas além do secretário da 

Agricultura, já confirmaram presença para a solenidade de abertura, representantes da 

Agência Nacional de Água (ANA) e do DAEE-SP, Sergio Ayrimoraes e Alceu Segamar-

chi Júnior, e o presidente da Frente Parlamentar de Agrotecnologia da ALESP, o depu-

tado estadual Frederico D’Avila. Criado com a proposta de fomentar a integração en-

tre produtores irrigantes, empresários do setor, representantes da comunidade acadê-

mica, autoridades e lideranças, o IRRIGASHOW é também um dos principais aconteci-

mentos do setor do País.  Para se ter uma ideia, aproximadamente 50 grandes marcas 

do agronegócio adquiriram pacotes para expor produtos, serviços de ponta, com as 

melhores práticas de produção irrigada sustentável disponíveis. QUALIDADE NAS PA-

LESTRAS - Segundo avalia a diretora Executiva da Aspipp, a engenheira agrôno-

ma Priscila Silvério Sleutjes, o evento desponta pela qualidade do conteúdo informati-

vo oferecido aos participantes. “Sempre primamos em oferecer palestras técnicas de 

alto nível, inclusive com autoridades internacionais no assunto, o que atrai o interesse 

da comunidade acadêmica, de secretários e até ministros de estado, além de produto-

res e outros actantes do setor”, disse. Nesta 9ª edição, a ASPIPP quer superar ainda 

mais as expectativas do público, tanto que escalou palestrantes reconhecidos, como 

Max Gehringer, que encerrerá o ciclo nove grandes palestras técnicas e programou 

outros três ‘talkshows’ para que os participantes tenham a oportunidade de debater 

com palestrantes e especialistas. “Nosso intuito é oferecer ao máximo o acesso dos 

participantes, especialmente ao produtor irrigante, as informações, inovações e as no-

vas práticas para a sustentabilidade e gestão de suas atividades”, enfatiza. IRRIGAÇÃO 

NA REGIÃO - O Sudoeste Paulista é uma das regiões pioneiras em agricultura 

irrigada sustentável do Estado e do País. “O que temos hoje é um sistema de produ-

ção que gera impacto positivo para o planeta e que resulta da depuração de anos de 

busca pela tecnologia, de um trabalho iniciado na década de oitenta, quando instala-

mos os primeiros sistemas de pivôs de irrigação”, diz o atual presidente da Aspipp, 

Maurício Swart, em referência aos primeiros equipamentos de irrigação (pivô) instala-

dos na região sudoeste paulista. Atualmente, a ASPIPP conta com aproximadamente 

120 produtores irrigantes associados, representando mais de 60 mil hectares de áreas 

de cultivo sobre irrigação, em 12 municípios da região. A entidade é uma das únicas 

do País que atua como difusora da agricultura irrigada sustentável, sendo um órgão 

ativo na articulação de políticas públicas de irrigação e referência em plantio sustentá-

vel, em diversos órgãos governamentais. “O sistema de irrigação que utilizamos é 

complementar e utiliza água de chuva acumulada em reservatórios e que, ainda sim, 

são protegidos por mata ciliar no seu entorno”, comentou. INGRESSO SOCIAL - Para 

facilitar o acesso nos dias do evento, a ASPIPP disponibiliza seus canais de informação 

aos interessados em participar do IRRIGASHOW 2019. Contudo, as inscrições devem 

ser feitas até o dia 30 de agosto através do site oficial:www.irrigashow.com.br.  Basta 

preencher o formulário e contribuir com 1 quilo de alimento não perecível (por dia de 

evento), cujos donativos serão destinados em igual parte para instituições beneme-

https://www.facebook.com/estanciaparanapanema
http://www.irrigashow.com.br/
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Sem Atos Oficiais nesta Edição 

        PRÓXIMA SESSÃO ORDINÁRIA 

 
           QUINTA FEIRA DIA 05 DE SETEMBRO DE 2019 

 

      20 HS. 
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EXPEDIENTE 

 A Imprensa  Oficial da Estância Turística de Paranapanema , veiculado exclusivamente na forma eletrônica, 

é uma publicação  da Administração deste Município, sendo a mesma responsável pelo conteúdo aqui publi-

cado , conforme Lei Municipal 1.264 de 09 de novembro de 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diretor de Comunicação  

Secretarias Telefone Email  Endereço 

Administração (14) 3713 9249 
administracao@paranapanema.sp.gov.br 

Rua Capitão Pinto de Melo, 485 

Agricultura (14) 3713 1212 
agricultura@paranapanema.sp.gov.br 

Rua José Bernardo, 310 

Meio Ambiente (14) 3713 1212 
meioambiente@paranapanema.sp.gov.br 

Rua José Bernardo, 310 

Desenvolvimento Social (14) 3713-1030 
social@paranapanema.sp.gov.br 

Rua Joaquim Vieira de Medeiros, 1295 

Educação (14) 3713 1585 
educacao@paranapanema.sp.gov.br 

Av. José Gil Plens, S/N 

Fazenda (14) 3713 9216 
lilia.fazenda@paranapanema.sp.gov.br 

Rua Capitão Pinto de Melo, 485 

Gabinete (14) 37139243 
gabinete2013@paranapanema.sp.gov.br 

Rua Capitão Pinto de Melo, 485 

Governo (14) 3713 9243 
governo@paranapanema.sp.gov.br 

Rua Capitão Pinto de Melo, 485 

Obras (14) 3713 9244 
obras@paranapanema.sp.gov.br 

Rua Capitão Pinto de Melo, 485 

Procuradoria (14) 3713 9209 
procuradoria@paranapanema.sp.gov.br 

Rua Capitão Pinto de Melo, 485 

Saúde (14) 3713 1493 
secsaude@paranapanema.sp.gov.br 

Rua Capitão Pinto de Melo 548 

Planejamento (14) 3713 9233 
planejamento@paranapanema.sp.gov.br 

Rua Capitão Pinto de Melo, 485 

Turismo Esporte e Cultura (14) 3713 1471 
turismo@paranapanema.sp.gov.br 

Rua Praça Radamés Menegueti S/N 

Vias Públicas (14) 3713 9244 
vias@paranapanema.sp.gov.br 

Rua Capitão Pinto de Melo, 485 
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