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m um balanço otimista
da economia, o minis-
tro da Fazenda, Guido
Mântega, avalia que a

economia mundial começou a
melhorar. Para ele, o crédito

Para Ministro da Fazenda, economia global demonstra sinais de melhora

E

epresentantes de quase 30
sindicatos rurais de municí-
pios paulistas que têm na
laranja uma importante fon-

te de renda se reuniram na sede da
Federação da Agricultura do Estado
de São Paulo (FAESP), na capital,
para discutir a viabilidade de se ado-
tar para a fruta uma política de pre-
ços mínimos em tempos de deman-
da retraída e remuneração em que-
da.

A reunião contou com a partici-
pação de membros do Ministério da
Agricultura e da Secretaria da Agri-
cultura estadual, mas as conclusões
do debate que tomou boa parte da
manhã foram desanimadoras. Como
depois diagnosticou Marco Antonio
dos Santos, presidente do Sindicato
Rural de Taquaritinga e coordenador
da mesa de citricultura da Faesp, os
mecanismos à disposição, relativa-

LARANJA: Adoção de uma política de preços mínimos enfrenta obstáculos
Endividados, citricultores discutem opções de renda

mente eficazes para culturas como
grãos, café e mesmo a cana, es-
barram, na laranja, na perenidade
da cultura e na forte concentração
do lado comprador, dominado por
quatro grandes indústrias (Cutrale,
Citrosuco, Citrovita e Louis Dreyfus).

“Não é impossível, mas de
fato o estabelecimento de uma políti-
ca nesse sentido é difícil”, afirmou
Santos ao Valor. O assunto ainda

será exaustivamente estudado, mas o
dirigente sabe que sem a participação
das indústrias nada vai acontecer. E
fontes graduadas do segmento infor-
maram que as empresas não têm inte-
resse em uma política nesse sentido,
porque produzem boa parte da fruta
que demandam e também devido à
base de informações que teriam de for-
necer a governo e produtores de laranja
para torná-la viável.

Enquanto isso, para boa parte
dos citricultores paulistas a água conti-
nua subindo. Devido aos necessários
cuidados para evitar a doença conheci-
da como greening e à elevação de
insumos nos últimos dois anos (hoje
esses preços estão em queda), os
custos de produção superam R$ 10.
Para produtores que têm contratos de
fornecimento de longo prazo com as
indústrias (cerca de 50% da safra que
começou a ser colhida não está con-

R

Aos Associados(as) que compraram
propriedades a partir de 01 de outubro de
2008 aos dias atuais, compareçam com
urgência ao Sindicato Rural para solicitar
à Receita Federal em Ibitinga o cadastro
da nova propriedade. Somente desta ma-
neira poderá ser feito o ITR 2009 em seu
nome, e posteriormente fazer a DECA e
CNPJ. Compareçam com antecedência,
pois se trata de documentos obrigatórios e
é necessário locomoção até Ibitinga.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:
• ITR 2008 e CCIR do vendedor
• Escritura de compra
• RG
• CPF
• Comprovante de endereço
  (água, luz ou telefone)

O ITR 2009 INICIA-SE NO MÊS
DE SETEMBRO

Portanto se faz necessário que compare-
çam o mais breve possível, pois não ha-
verá possibilidade de irmos à Receita Fe-
deral de Ibitinga durante esse período.

ITR 2009
COMUNICADO

tratada), os compromissos variam de
US$ 3 a US$ 4,50 por caixa de 40,8
quilos, conforme a Faesp. Quem qui-
ser negociar no mercado spot, rece-
berá, hoje, menos de R$ 4, de acordo
com o Cepea/Esalq.

Os preços baixos vêm colabo-
rando para elevar o endividamento dos
citricultores paulistas, segundo cálculos
de Cláudio Silveira Brisolara, chefe do
departamento econômico da Faesp,
baseados em dados de crédito rural
oferecidos nas linhas com juros subsi-
diados do governo.

Em 2006, lembra Brisolara, os fi-
nanciamentos para custeio e investi-
mentos ligados à laranja somaram cer-
ca de R$ 500 milhões no país (São
Paulo representa cerca de 80% da
produção nacional de laranja), sendo
R$ 62 milhões para investimentos. Em
2007, foram R$ 627 milhões no total,
R$ 83 milhões dos quais para investi-
mentos, e em 2008 o valor atingiu R$
677 milhões, mas apenas R$ 71 mi-
lhões para investimentos. Se o valor total
está aumentando e os investimentos es-
tão diminuindo, sustenta a Faesp, isso
significa que parte do crédito está sendo
usada para rolar dívidas.

A conjuntura adversa da citricultura
vem tomando boa parte da agenda do
secretário da Agricultura de São Paulo,
João Sampaio. E suas palestras e reu-

niões, disse ele ao Valor, têm sido pau-
tadas por uma dose de realismo por
vezes mal recebido. As ações da se-
cretaria têm se concentrado nas precau-
ções fitossanitárias que o greening exige,
e no que se refere ao mercado ele con-
corda que preços mínimos não resolve-
rão. “A citricultura terá de se reinventar,
com menos dependência das indústrias
exportadoras e maior desenvolvimento
do mercado interno”.

A inclusão de sucos naturais na
merenda escolar paulista, alvo de um
projeto de lei, é uma opção, mas há
outras em estudo. De acordo com
Sampaio, iniciativas de produção de
suco pelos citricultores para venda em
outros Estados do país poderiam ren-
der frutos menos azedos.

está sendo retomado aos poucos
e a confiança voltou a se restabe-
lecer.

O ministro alertou, porém, que
não será possível contar, nos pró-
ximos anos, com as economias

dos países desenvolvidos.
Mântega usou a previsão do
FMI de que os países emergen-
tes deverão crescer neste ano
1,5%, contra recessão de 3,8%
nos países ricos.
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cá l cu lo
do Valor
Bruto da
P r o d u -

ção (VBP) das vin-
te principais lavou-
ras do país, com
base nas estimati-
vas da safra de ju-
nho, mostra um
montante de R$
154,7 bilhões para
este ano. A queda, em valores reais, chega a 3,8%, em relação ao ano passa-
do. A redução atinge R$ 6,2 bilhões, em valores absolutos.

Os cálculos são do coordenador de Planejamento Estratégico do Ministé-
rio da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), José Garcia Gasques,
ressaltando que os produtos que se destacam pelo aumento de faturamento
em 2009 são uva (201,6%), cacau (19,5%), batata-inglesa (14,9%), arroz
(14,1%), cana-de-açúcar (13,2%) e mandioca (11,6%).

Milho (-30%), algodão (-28%), feijão (-19,5%), trigo (-18%), cebola
(17,9%) e café   (-14,2%) lideram as quedas de valor da produção. Esse de-
sempenho desfavorável se deve a problemas climáticos, como estiagens e ge-
adas, e ao fenômeno da bienalidade do café, um ano de boa produção acom-
panhado de outro de menor produção.

Valor bruto da produção
agrícola atinge

R$ 154,7 bilhões em 2009

O

Cosan acerta venda de etanol
ao mercado japonês

grupo sucroalcooleiro Cosan
anunciou a assinatura de um
contrato de longo prazo com
a japonesa Mitsubishi para o

fornecimento de etanol ao país asiático
pelo período de três anos. O volume em-
barcado pode chegar aos 80 milhões de
litros por ano, segundo informações da
empresa brasileira.

De acordo com a Cosan, o etanol
será utilizado pelos japoneses para a pro-
dução de ETBE, agente oxigenante que, misturado à gasolina, proporciona
uma queima mais “completa e limpa” do combustível.

Com capacidade de produzir 2,3 bilhões de litros de etanol por ano, a
Cosan exporta cerca de 20% de sua produção para Europa, Estados Unidos
e Ásia. Até então, informa a empresa, os volumes vendidos aos asiáticos
eram utilizados especialmente para fins industriais.

O

O que se colhe em agosto
tangerina - banana - cana - laranja - milho

uva - jiló - rabanete - chuchu

Resolução SMA – 44 define horários
para queima da palha de cana

D
e 22 de junho à 30
de novembro fica
proibida a queima

da palha de cana-de-açú-
car, no Estado de São Paulo,
segundo a Resolução SMA
– 44, no período das 06h às
20h.

A medida foi
estabelecida pela necessi-
dade de resguardo e recu-
peração da qualidade de
vida e saúde da população,
quando da decorrência de condi-
ções atmosféricas desfavoráveis.
Desse nodo, sempre que a Se-
cretaria do Meio Ambiente confir-
mar baixa umidade relativa do ar
em determinada região, confor-
me medição efetuada das 12h às
17h em postos oficiais, a queima
da palha da cana será suspensa
nos demais horários do dia, além
dos definidos acima.

Sempre que o teor de umida-
de do ar for inferior a 20% (esta-

do de alerta declarado pela Defe-
sa Civil), a queima da palha de
cana será suspensa em qualquer
período do dia. A suspensão será
declarada pela SMA às 18h no dia
de confirmação do estado de aler-
ta, valendo à partir das 6h do dia
seguinte, invalidando os comuni-
cados de queima previamente au-
torizados.

Do mesmo modo, sempre que a
umidade relativa atingir valores
iguais ou maiores que 20%, a quei-

ma poderá ser reto-
mada após a divulga-
ção de interrupção
da suspensão pela
SMA, tornando os co-
municados de autori-
zação de queima
registrados válidos
novamente.

Após 30 de no-
vembro, verificado
teor de umidade
maior ou igual a

20% e menor do que 30% por
um período de dois dias conse-
cutivos, a queima da palha será
também suspensa entre às 06h e
20h, observadas as considera-
ções do parágrafo único do artigo
5º da Resolução SMA-44.

Para maiores informações so-
bre a suspensão e a liberação da
queima da palha da cana, con-
sulte o site da Secretaria do Meio
Ambiente:

 www.ambiente.sp.gov.br.

Governo fechou acordo
com seguradoras e
ruralistas para criar fun-

do que vai garantir o seguro em
caso de catástrofe. Um ano após
enviar projeto de lei ao Congres-
so, o governo fechou acordo com
empresas seguradoras, ressegu-
radoras e ruralistas para criar um
Fundo de Repartição de Perdas
que garantirá o seguro rural em
casos de estiagens, geadas e en-
chentes.
O relator do projeto na Câmara,
Moacir Micheletto (PMDB-PR),
substituirá a proposta inicial por
um novo texto que foi alinhavado
com os ministérios da Fazenda e
da Agricultura. Será permitido ao
governo emitir títulos do Tesouro
e colocar recursos do Orçamen-
to da União no “fundo de catás-
trofe”. A negociação, ainda em an-
damento, prevê aporte de R$ 3 bi-
lhões a R$ 5 bilhões do governo
federal.

Seguro rural
terá até R$ 5 bi

do governo

O
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S E R V I Ç O S CURSOS e EVENTCURSOS e EVENTCURSOS e EVENTCURSOS e EVENTCURSOS e EVENTOSOSOSOSOS
Sindicato Rural

e Senar

ExpedienteExpedienteExpedienteExpedienteExpediente
Dr. Marco Antonio dos Santos
Luiz Ricardo Freire de Mattos Barretto
Gilmar de Azevedo
José do Carmo Mazzini
Francisco Osvaldo Hideo Ogata
Antonio Geraldo Bueno de Miranda
Edmilson Cesar Davóglio
João Décio Romanholli
Carlos José Gavioli
Jair Paulo Aquaroni
Lindolfo Rodrigues Santos Filho
Telma Regina Gibertoni
Geni Constancio dos Santos Iria
Carlos Alberto Grigolli
Nelson Petrulis Petrusiunas
Shiromu Kawasaki
Dorival Gibertoni
José da Silva
Roberto Kasuo Ogata
Agnaldo Sebastião Bombarda
Dr. Marco Antonio dos Santos
Luis Carlos Arioli
Jaime Rissi
Orlando João Previdelli

Walter Valério Neto
Sebastião Flávio Agostinho
Luis Fernando Cazari
Nildo Fernando Davóglio
Marco Aurélio Ferraro

Presidente:
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:

1º Secretário:
2º Secretário:
1º Tesoureiro:
2º Tesoureiro:

1º Suplente:
2º Suplente:
3º Suplente:
4º Suplente:
5º Suplente:
6º Suplente:
7º Suplente:

1º Conselheiro Fiscal:
2º Conselheiro Fiscal:
3º Conselheiro Fiscal:

1º Suplente Conselho Fiscal:
2º Suplente Conselho Fiscal:
3º Suplente Conselho Fiscal:

1º Delegado Representante:
2º Delegado Representante:

1º Suplente Delegado Representante:
2º Suplente Delegado Representante:

DIRETORES ADJUNTOS:

Diagramação, impressão e arte-final:
Taquaritinga ArtesGraficas e Editora Ltda.

PABX (16) 3252-4768

INSCRIÇÕES ABERTAS
PROCESSAMENTO ARTESANAL DE OLERÍCULAS

As inscrições para o novo curso de Olerículas poderão
ser realizadas até o dia 03/08.

APLICAÇÃO DE AGROTÓXICOS COM TURBO PULVERIZADOR
Para este curso as inscrições estará abertas até dia 11 de agosto.

DOMA RACIONAL
O curso de Doma Racional
também foi o primeiro a ser
realizado pelo
Sindicato Rural e SENAR
em Taquaritinga com
duração de cinco dias
(de 27 à 31 de julho).
O local escolhido
para o curso foi o
Rancho Vello.

EQÜIDEOCULTURA,
CASQUEAMENTO E
FERRAGEAMENTO

O primeiro curso de
Equideocultura,

Casqueamento de
Ferrageamento

ocorreu de
20 à 25 de julho,

na Estância Chaparral.

FINAL DA PLACA
5 e 6

7
8
9
0

PRAZO FINAL PARA RENOVAÇÃO
até agosto

até setembro
até outubro

até novembro
até dezembro

DESPACHANTE

Neste mês inicia-se o licenciamento de veículos de placas
com final 5 e 6.

Confira na tabela abaixo os prazos para licenciamento das
demais placas.

Informamos que o
REGISTRO DE ARMAS É OBRIGATÓRIO

e foi prorrogado o prazo para declaração do porte até o mês
de dezembro deste ano.

Fazemos o cadastro e licenciamento para porte e uso de
motoserras perante o IBAMA. Cadastro este

OBRIGATÓRIO, pois o equipamento será apreendido e o
proprietário multado caso o imóvel seja fiscalizado e não
esteja com a documentação da motosserra em ordem.

Interessados tratar com Fábio pelo telefone (16)3252-2175

O DEPARTAMENTO PESSOAL INFORMA:

Até dia 20 de cada mês encerra-se o prazo para passar ao de-
partamento pessoal as horas extras dos funcionários, ou qualquer
alteração.

Todo ACIDENTE DE TRABALHO, por mais simples que seja, ocor-
rido dentro da propriedade rural deve ser informado imediatamente
ao DEPARTAMENTO PESSOAL para que este tome as devidas provi-
dências, informando o INSS sobre o ocorrido. A Lei nº 8.213/91 deter-
mina no seu artigo 22 que todo acidente do trabalho deverá ser comu-
nicado pela empresa, sob pena de multa em caso de omissão.

Esta informação é obrigatória e deve ser feita em
até 24 horas após o acidente.

Srs.(as) Associados(as), de acordo com o artigo 23, § 5º, da Lei
nº 8.036/90 deve-se arquivar pelo período de 30 ANOS toda a docu-
mentação referente às guias de FGTS-GRF e GPS (INSS), que lhes
são entregues pelo Departamento Pessoal.

AGENDA DE PAGAMENTOS

07/08 - Vencimentos do FGTS
20/08 - Vencimento do INSS
17/08 - Vencimento do carnê de INSS
           (Contribuintes individuais, domésticos e facultativos)

Comunicamos aos associados que os exames
médicos (Admissionais, Demissionais, Periódicos e

Retorno ao Trabalho) serão pagos diretamente ao Dr.
Vicente Parise pelo fato de o mesmo não ter mais

vínculo empregatício com o Sindicato Rural.

Participantes do Curso de Doma Racional
e o instrutor Hamilton Bezerra Lima

Participantes do Curso de Casqueamento
e o instrutor Hamilton Bezerra Lima
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PROMOÇÃO ANIVERSARIANTE DO MÊS
Os associados que estiverem aniversariando no mês, terão desconto de

R$ 10,00  na mensalidade efetuando o pagamento até o ultimo dia do mês.

34ª edição do sorteio
de 100 litros de óleo
de diesel ocorreu dia

20 de julho, cujo
ganhadora foi a Sra.
Silvia Regina Silves-

tre, totalizando a
entrega de 3700 litros

sorteados em parceria
com o AUTO POSTO

IPIRANGA.

Sindicato Rural completa 3700 litros de
óleo diesel sorteados

Sra. Silvia Regina Silvestre,
ganhadora do

mês de julho

INGREDIENTES:
Massa: 2 copos de farinha de trigo
2 copos de água
1 cubo de caldo de carne
1 colher de sopa de margarina.

Recheio: 4 copos de milho verde
1 cubo de caldo de carne
2 colheres de sopa de óleo
1 e ½ copo de leite
2 colheres de maisena
2 tomates
cebola, alho, cheiro verde e condimentos à gosto

RISSOLES DE MILHO VERDE

PREPARO:
Massa: levar a água, a margarina e o caldo de carne para ferver, acrescentar a farinha
e mexer até a massa soltar da panela, retirar da panela e deixar esfriar.

Recheio: refogar o óleo com a cebola, o alho,  os tomates cortados, o milho, o caldo
de carne e água para cozinhar. Quando secar a água, acrescentar a maisena dissolvida
no leite, mexendo até dar consistência de creme, juntar o cheiro verde e os condimentos
e deixar esfriar.

REGINA AUREA L. D. AMBROSIO
HELIO BOMBARDA
JAIR PAULO AQUARONI
ADEMAR YOSHIO OGATA
TEREZA G. VALERETTO
VALENTIM OCIMAR GAVIOLI
JOAO CLAUDEONOR  ARIOLI
MIGUEL VICENTE
LAERTE  APARECIDO ESCOLA
CARLOS ALBERTO DIAN
FRANCISCO CARLOS MUZATTI
AGIDE GIBERTONI (JUCA)
JOSE REYNALDO  LIBANORI
THEREZA A. POLETTI GRIGOLLI
ADELINO MALAMAN
JUNICHI KAJITANI
DEVAIR APARECIDO RESTANI
ANTONIO MARTINEZ LOPES
JOSE DO CARMO MAZZINI
PAULO CESAR COLETI
ANTONIO MARUCCA DE CARVALHO
IDALINA P. P. PINHEIRO
JOAO DA COSTA CARVALHO
LUIZ DE FRANÇA B. RIBEIRO
RENATO CESAR DAVOGLIO
FRANCISCO NUCCI

01/08
01/08
01/08
01/08
02/08
04/08
05/08
07/08
08/08
08/08
10/08
11/08
12/08
12/08
12/08
15/08
15/08
16/08
16/08
17/08
19/08
20/08
24/08
27/08
28/08
30/08

CAVALO PURO-SANGUE LUSITANO
Puro Sangue Lusitano é uma raça de cavalos com origem em Portugal. Os seus ancestrais
são comuns aos da raça Sorraia e Árabe.
O modelo ideal do cavalo lusitano, segundo a Associação do Puro-Sangue Lusitano é o seguinte:
Altura: aos seis anos as fêmeas 1,55m; os machos 1,60m.
Peso: em média 500 kg.
Pelagem: tordilha castanha, preta, alazã, baia, palomina e isabel, de beleza encantadora.
Temperamento: nobre, generoso e ardente, mas sempre dócil e sofredor.
Andamentos: ágeis e elevados, trotar suave e de grande comodidade para o cavaleiro.
Aptidão: muita concentração, grande disposição para exercícios de Alta Escola e grande
coragem e entusiasmo nos exercícios de gineta (combate, caça, tourada e manejo de gado).
Garupa: forte e arredondada, bem proporcionada, ligeiramente oblíqua, de comprimento e largura
de dimensões idênticas, de perfil convexo, harmônico e pontas das ancas pouco evidentes.

QUEM INVENTOU A FEIJOADA?
Esta você certamente já ouviu: com as partes desprezadas do porco, os escravos criaram a
brasileiríssima feijoada... Pode raspar o prato com orgulho do prato. A iguaria consumida toda
quarta e sábado, na verdade tem origem européia. Três evidências:
1 – Os pertences que integram a feijoada eram, sim, apreciados pela população branca brasileira.
2 -  A alimentação dos escravos restringia-se a mandioca, farinha e frutas
3 -  Durante o século 19, restaurantes “respeitáveis” anunciavam a deliciosa “feijoada à
brasileira” – situação que dificilmente ocorreria se o prato fosse identificado com escravos.

ORIGEM DA EXPRESSÃO: ORIGEM DA EXPRESSÃO: ORIGEM DA EXPRESSÃO: ORIGEM DA EXPRESSÃO: ORIGEM DA EXPRESSÃO: CUSPIDO E ESCARRADOCUSPIDO E ESCARRADOCUSPIDO E ESCARRADOCUSPIDO E ESCARRADOCUSPIDO E ESCARRADO
Para alguns, trata-se de uma modificação de “esculpido em carrara”, espécie de mármore
utilizada por Michelangelo. Numa alusão à perfeição das peças do artista italiano, o termo
passou a ser empregado para designar coisas ou pessoas semelhantes. Mas há quem defenda
que a expressão teria vindo de “esculpido e encarnado”, em referência a santos autênticos.

SUCOS x NÉCAR x REFRESCOS e REFRIGERANTESSUCOS x NÉCAR x REFRESCOS e REFRIGERANTESSUCOS x NÉCAR x REFRESCOS e REFRIGERANTESSUCOS x NÉCAR x REFRESCOS e REFRIGERANTESSUCOS x NÉCAR x REFRESCOS e REFRIGERANTES
Suco: é uma bebida não fermentada, não-concentrada e não diluída em água. É permitia a
adição e açúcar, desde que mencione no rótulo “adoçado”. É proibida a adição de aromas e
corantes artificiais.
Néctar: é uma bebida não fermentada, obtida da diluição em água potável da parte comestível do
vegetal ou de seu extrato. Sua diferença para o suco é que o néctar não tem a obrigatoriedade de
conservar todas as características originais de um suco natural. Só é permitida a adição de açúcar.
Refrescos e Refrigerantes: refresco ou bebida de fruta é a bebida não-fermentada, obtida pela
diluição, em água potável, do suco de fruta, polpa ou extrato vegetal de sua origem, com ou
sem adição de açúcares. Os refrescos são diferentes dos refrigerantes com frutas e contém
uma quantidade de suco maior, porém inferior aos néctares. Além disso o refrigerante é a bebida
gaseificada. Nos refrescos a porcentagem de suco varia entre 10 e 20%; já nos refrigerantes
esse valor varia de 2 à 10%.

CURIOSIDADES


