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O que aconteceu na Audiência Pública no Senado Federal
Vou relatar resumidamente os 2 dias de audi-

ência  24 e 25 de agosto em Brasília onde partici-
pei  como Presidente de Sindicato e coordenador da
mesa diretora de citricultura da Faesp.

- 24 de agosto na parte de manha tivemos na
sede da C.N.A com o vice- Presidente o Sr. Fábio
Meirelles Filho, onde elaboramos um documento que
seria entregue a Senadora Kátia Abreu onde a mes-
ma participaria da audiência publica no senado no
dia seguinte. Documento este que também seria en-
tregue na parte da tarde ao Ministro da Agricultura.

As 18:00 horas fomos recebidos pelo
Ministro,juntamente com os diretores da Associtrus
e produtores. Apresentei o documento ao Ministro
ele leu e em suas considerações não senti em nenhum
momento que seriamos atendidos, colocando difi-
culdades em todos os pontos solicitados, alegando
que outros setores também estão com dificuldades
e encaminhou o documento para sua acessória
para avaliação.

- 25 de agosto as 10:30 horas começou a au-
diência púbica na comissão de assuntos econômicos
do Senado, nesta audiência só os senadores podem
usar da palavra, bem como os convidados, como o

Sr. Arthur Badin , presidente do Cade, Sr. Flávio
Viegas presidente da Associtrus, Sr Christian
Lohbauer, presidente associação das industrias. O re-
presentante do presidente da Feraesp (Federação
dos Trabalhadores ) foi convidado no momento
pelo Senador Suplicy para compor a mesa presidi-
da pelo Senador Garibaldi Alves

Aberto os trabalhos o Sr. Flávio representando
os produtores nessa audiência demonstrou através
de gráficos e números  as  distorções, em relação ao
preço do suco de laranja no mercado internacional,
estoque e outros diferenciais. O contrato padrão, co-
tação da Bolsa de Nova York, consecitrus e etc, 1
hora de apresentação.

O senhor Christian contestou os números apre-
sentados. Apresentou outras informações não agra-
dando os presentes e  disse que a sua associação es-
tava disposta a participar de qualquer discussão
para formação de preço da caixa de laranja.

O senhor Arthur informou que o Cade está
atento a situação da citricultura, tem uma ação de
denuncia de Cartel em andamento e não pode se
manifestar  sobre o assunto mas apelou  para o en-
tendimento  e boa vontade de ambas as partes.

Brasília, aos 25 de agosto de 2009.
Excelentíssimo Senhor Senador:

Como é do conhecimento de Vossa Excelência, o Estado de São Paulo responde por 80% da produção na-
cional de laranja; sendo que 70% desta matéria prima são destinadas ao processamento industrial. Esta atividade
contempla mais de 13 mil produtores rurais e movimenta uma cadeia produtiva responsável por mais ou menos 400
mil empregos diretos no Estado, nos quais 150.000 trabalham na colheita da fruta.

A laranja é o terceiro maior setor de importância para o Estado com uma receita bruta de
4.300.000.000,00 (quatro bilhões e trezentos milhões de reais) e 11.5% do total gerado pela agropecuária paulista.

O Estado é responsável por 97% das exportações nacionais de suco de laranja e em 2008 as exportações
paulistas resultaram em receita cambial U$1.900.000.000,00 para o País, o que mostra importância deste setor
para a nossa economia.

Esta musculatura econômica, todavia, encontra-se destorcida e a classe produtiva está empobrecida e en-
dividada e este setor é devedor de mais de R$700.000.000,00 (setecentos milhões de reais) aos agentes financei-
ros, cooperativas, etc., tudo conforme mostra a Vossa Excelência o material que acompanha esta solicitação.

Diante desta explanação cabe-nos pleitear perante esta comissão de assuntos econômicos federal que tão
bem é presidida por Vossa Excelência, o que segue abaixo:

1 – Estabelecer um modelo referencial de formação de preço da fruta e remuneração dos citricultores,
com um amplo entendimento com participação de produtores, indústrias, governos. A inclusão da laranja no progra-
ma de preço mínimo.

2 – Indenização aos citricultores que por poder de polícia do governo e atentando para a legislação de
defesa vegetal, sofreram erradicações de seus pomares acometidos pela praga do “greening”. Pomares estes que
foram financiados e agora estão sendo erradicados; bem como revisão das instruções normativas editadas pelo Mi-
nistério da Agricultura.

3 – Prorrogações de no mínimo em cinco (05) anos da dívida do setor acima mencionada, sendo que
neste ano safra os citricultores estão comercializando suas frutas entre R$3,50 a R$5,50 dependendo da variedade
em caixas de 40.800 quilogramas. O custo de produção para colocar esta mesma caixa na esteira do parque indus-
trial em torno de R$14,00 (quatorze reais)

Ante o exposto e ciente de que Vossa Excelência como honrado homem público saberá conduzir os deba-
tes, levando em consideração aos nossos pleitos que em verdade significam a permanência do homem no campo e a
manutenção dos empregos aqui comentados.

 Atenciosamente

Os trabalhadores falaram que estão receben-
do pouco pela caixa de laranja colhida e estão com
serias dificuldades, muitos trabalhadores recebem
menos que o necessário.

Depois que todos os convidados falaram, os se-
nadores presentes variando de 10 a 2, porque eles
entravam e saiam da sala, deram inicio aos deba-
tes, com perguntas e respostas aos convidados mais
de 4 horas muitos deles inflamados pela presença
de produtores  no plenário. Dando destaque a Se-
nadora Kátia ao senador Suplicy os outros contri-
buíram de acordo com seu entendimento sobre o do
assunto.

Estava presentes também 5 presidentes de Sin-
dicato Rural e mais 2 representante de presidente
acompanhados por produtores em  ônibus que vie-
ram de longe para esta audiência e com grande
perspectiva de conseguir  algo para o  setor.

Vou ser bem objetivo como Presidente de Sin-
dicato, coordenador da mesa de citricultura e pro-
dutor de laranja que sou. Esta audiência não repre-
sentou aquilo que o produtor desejaria com troca
de acusações e ataques. Acreditávamos que esta au-
diência  seria discutido o endividamento do setor,

sendo que os custeios começam a vencer no mês que
vem e não temos com que pagar.Propostas objeti-
vas que poderiam ser implantadas a curto prazo e
não foram apresentadas.

O problema do Greening que esta acabando
com nossos laranjais, estão cortando pomares total-
mente financiados sem nenhum tipo de indenização,
subvenção qual quer nome que quiserem dar, o
produtor tem que receber as arvores cortadas. A ne-
cessidade de rever esta campanha bem como as ins-
truções normativas editada pelo Governo a doen-
ça esta sem controle.

Esses são problemas de Governo, que deveriam
ser discutidos com os senadores mas não foi, fomos
até lá e não fomos ouvidos. Apenas conseguimos
entregar este documento em anexo para os sena-
dores, documento este que com certeza atende as
necessidades dos produtores de laranja do Estado
de São Paulo.

Marco Antonio dos Santos
Presidente Sindicato Rural de Taquaritinga

Coordenador da mesa de citricultura da Faesp
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O valor dos financiamentos de custeio, no
período 1999-07, aumentou 250%, enquanto a

área financiada cresceu apenas 13%. Conclusão:
o valor financiado cresceu 19 vezes que a área.

Custeio concedido aos Produtores er Cooperativas,
no período 199-2008, para Laranja e Limão
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Financiamento concedido a Produtores e Cooperativas (Fonte: Banco Central do Brasil)

Ao Exmo. Sr. Senador
Garibaldi Alves Filho
Presidente
Comissão de Assuntos Econômicos do Senado

Marco Antonio dos Santos
Presidente – Sindicato Rural de Taquaritinga
Coordenador da Mesa Diretora de Citricultura

(Federação da Agricultura do Estado de São Paulo)
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O Sindicato
Rural de Taqua-
ritinga realizou nos
dias 06, 07, e 24 à
28 de agosto o cur-
so de Capacitação
de colhedores de
laranja, totalizando
220 trabalhado-
res capacitados.
Trata-se do treina-
mento de Laranja,
no qual foi feita
uma parceria entre
a FAESP, (Federa-
ção da Agricultura
do Estado de São Paulo), SENAR (Serviço Nacional de Aprendizagem
Rural) SINDICATO RURAL DE TAQUARITINGA e MINISTÉRIO PÚBLI-
CO. Esse treinamento de colheita manual, é destinado aos trabalhado-
res rurais desse segmento, com carga horária de oito horas e tem
como objetivo capacitar os colhedores de laranja  a como atuar corre-
tamente e com segurança nessa atividade.

O que se colhe em setembro
AMENDOIM, AVEIA, BERINJELA, CARÁ,

CHUCHU, INHAME, JILÓ, MANDIOCA, PEPINO,
QUIABO, RABANETE.

Primeira turma a ser capacitada

Sindicato Rural de Taquaritinga
é o pioneiro na formação de

colhedores de laranja

LARANJA: Clima pode não garantir
floradas homogêneas

Os meses de junho e de ju-
lho, atipicamente, registraram ele-
vados volumes de chuvas na mai-
or parte do cinturão citrícola
paulista. As precipitações, porém,
podem induzir a ocorrência de
floradas precoces, sobretudo em
pés novos de laranja pêra. O re-
ceio de produtores, porém, é que
o estresse hídrico não tenha sido
suficiente para que essas floradas
precoces sejam homogêneas. A
floração poderá ser dificultada
também pela forte carga de frutos nos pés, visto que boa parte da
produção deverá ser colhida a partir de setembro. Para os próximos
meses, meteorologistas indicam que o clima deverá ser influenciado
pelo El Niño. No Sudeste do Brasil, o resultado do fenômeno deve ser
de temperaturas acima da média na primavera e no verão, com a ocor-
rência de ondas de calor. O período de chuvas no Sudeste poderá
iniciar entre o final de setembro e início de outubro, com intensificação
das precipitações entre dezembro e janeiro. Se a intensidade do El
Niño for elevada na primavera, isso poderá afetar a produtividade dos
pomares, visto que altas temperaturas podem causar queda de flores.

Os produtores de laranja do
Estado de São Paulo, que passam
por uma crise sem precedentes,
parecem ter conseguido mobili-
zar o governo no sentido da ado-
ção de medidas para minimizar
os prejuízos que abalam a ca-
deia.

A Secretaria de Agricultura do
Estado confirmou que está sen-
do estudado um seguro contra
cancro e greening, no sentido de ajudar os citricultores a minimizar os
prejuízos. As condições do seguro não foram definidas e a proposta
ainda deve passar por aprovação do Feap (Fundo de Expansão do
Agronegócio Paulista). Entretanto, a estimativa é de que sejam libera-
dos até R$ 100 mil por produtor interessado. De acordo com a secreta-
ria, o seguro estará disponível a partir de outubro.

O pacote de medidas de socorro à citricultura paulista inclui ainda
o pedido de prorrogação de R$ 700 milhões em dívidas no Ministério da
Fazenda. O valor foi acumulado desde 2002, em razão dos preços defa-
sados. Uma linha de financiamento para que o produtor erradique
pomares economicamente inviáveis e os substituam por outra cultura
também faz parte do pacote.

Governo de SP estuda seguro
contra cancro e greening

Segundo produ-
tores de Monte Alto e
Taquaritinga (SP), os
pomares de manga ti-
veram boa florada en-
tre junho e julho, apre-
sentando frutinhos. A
colheita deve iniciar
em meados de no-
vembro com a varieda-
de tommy atkins e no
final de dezembro com
a palmer. Até o mo-

mento, estima-se que a produção seja maior em comparação com a
última safra.

As chuvas ocorridas em meados de julho não prejudicaram a
florada, já que muitos produtores paulistas realizaram pulverizações
para evitar o surgimento de doenças. Outra preocupação dos produ-
tores é a possível queda na temperatura neste mês, o que pode
limitar a produção.

Temperaturas noturnas abaixo de 12ºC no período da fecunda-
ção da fruta podem provocar desenvolvimento sem o embrião, origi-
nando frutos pequenos e de menor valor comercial. Espera-se pou-
co volume de manga no interior paulista em outubro, uma vez que a
florada da palmer (que estava adiantada) foi prejudicada pelo frio em
junho.

MANGA:
Interior paulista teve boa florada
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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

ITR 2009 - COMUNICADO
Aos Associados(as) que compraram propriedades a partir de 01

de outubro de 2008 aos dias atuais, compareçam com urgência ao Sindica-
to Rural para solicitar à Receita Federal em Ibitinga o cadastro da nova
propriedade. Somente desta maneira poderá ser feito o ITR 2009 em seu
nome, e posteriormente fazer a DECA e CNPJ. Compareçam com antecedên-
cia, 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 iniciou-se, portanto se faz necessário que compareçam
o mais breve possível, pois não haverá possibilidade de irmos à Receita
Federal de Ibitinga durante esse período.  O prazo para a entrega do ITR
2009 é até 30/09.

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 apre-
endido 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 departamento pessoal as
horas extras dos funcionários, ou qualquer alteração.

Todo ACIDENTE DE TRABALHO, por mais simples que seja, ocorrido dentro
da propriedade rural deve ser informado imediatamente ao DEPARTAMENTO PESSO-
AL para que este tome as devidas providências, informando o INSS sobre o ocorri-
do. A Lei nº 8.213/91 determina no seu artigo 22 que todo acidente do trabalho
deverá ser comunicado 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 documentação referente às guias de FGTS-
GRF e GPS (INSS), que lhes são entregues pelo Departamento Pessoal.

AGENDA DE PAGAMENTOS
04/09 - Vencimentos do FGTS
18/09 - Vencimento do INSS
15/09 - 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.

FINAL DA PLACA
 7
8
9
0

PRAZO FINAL PARA RENOVAÇÃO
até setembro
até outubro

até novembro
até dezembro

DESPACHANTE
Neste mês inicia-se o licenciamento de veículos de placas com final 7.
Confira na tabela abaixo os prazos para licenciamento das demais placas.

PROCESSAMENTO
ARTESANAL
DE OLERÍCULAS
Sob instrução de Neusa
Vello, ocorreu o curso de
Processamento Artesanal
de Olerículas de 10 à 11
de agosto.

APLICAÇÃO DE
AGROTÓXICO COM

 TURBO
PULERIZADOR

De 18 à 20 de agosto reali-
zou-se o curso de aplicação

de Agrotóxico com Turbo
Pulverizador com o instrutor

José Pedro Mazzi.

INSCRIÇÕES ABERTAS

PROCESSAMENTO ARTESANAL DE MANDIOCA
As inscrições para o novo curso de Processamento Artesanal de

Mandioca poderão ser realizadas até o dia 10 de setembro

CULINÁRIA REGIONAL
Os interessados neste curso terão do dia 04 à 28 de setembro para se
inscrever no curso de Culinária Regional, o primeiro a ser realizado

pelo Sindicato Rural de Taquaritinga.

APLICAÇÃO DE AGROTÓXICOS COM TURBO PULVERIZADOR
Para este curso as inscrições estarão abertas do dia 28/09 à 19/10.
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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.

CURIOSIDADES

 01/09
01/09
01/09
02/09
02/09
05/09
08/09
08/09
09/09
09/09
11/09
12/09
16/09
17/09
17/09

 20/09
23/09
25/09
26/09
28/09

  28/09

CARLOS LUIZ RESTANI
ANTONIO COSTA DIAS
JOSE VALLERIO
AIRTON JOSE PAVARINI
JOSE ALVES BERNARDINO
JOSE VAGNER CARQUI
LUIZ NUNES
ANTONIO OSVALDO NARDUCCI
JOSE DA SILVA
ANTONIO GIBERTONI (PILO)
MARIA RUGERO DE MIRANDA
LUIS ROBERTO APARECIDO MICHELONI
ANTONIO CAVALINI
ODILON GUEDES BARRETO
OSCAR DELAIRES PAVARINA
TOKUO MIZUTA
CARLOS ARMANDO CAZARI
WALTER VALERIO
ANTONIO TENORIO FILHO
OLGA BUSSADORI ARIOLI
SHIRO WATANABE

Sindicato Rural completa 3800 litros de óleo diesel sorteados

35ª edição do sorteio
de 100 litros de óleo

de diesel ocorreu dia
21 de agosto, cujo
ganhador foi o Sr.

Carlos Luiz Restani
totalizando a entrega
de 3800 litros sortea-
dos em parceria com

o AUTO POSTO
IPIRANGA.

INGREDIENTES:

300 gramas de carne cortadas em cubos
2 dentes de alho
2 colheres de vinagre
1 colher de óleo
1 cebola
4 copos de grãos de milho verde
½ copo de purê de tomate
½ pimenta vermelha
sal e condimentos à gosto
1 lata de creme de leite

PREPARO:

Temperar a carne,
fritar no óleo com os condimentos,

acrescentar 2 copos de água,
o purê de tomate,

os grãos de milho e
deixar cozinhar.

Acrescentar o creme de leite
sem ferver e servir com arroz

branco e batata palha.

STROGONOFF
DE

MILHO VERDE

CAVALO QUARTO DE MILHA
A raça surgiu a partir dos cavalos selvagens mustangues, trazidos para
a América do Norte por colonizadores espanhóis no final do século 18.
Sua grande performance como corredor de curta distância se deve à
força muscular, que lhe permite arrancar com muita agilidade.
A raça Quarto de Milha tem duas especialidades: corridas rasas, de
400 metros ( um quarto de milha ) e o “cow sense”, que se traduz na
aptidão nata para lidar com gado.. Apesar de sua força e habilidade, é
muito dócil e confiável.
APARÊNCIA - de força e tranquilidade. Quando não trabalhando, deve
conservar-se calmo, mantendo a própria força sob controle. Na posição
parado, mantém-se reunido, com os posteriores sob a massa, apoian-
do nos quatro pés, podendo partir rapidamente em qualquer direção.
PELAGEM - admite-se que a pelagem do Quarto de Milha possa ser
alazã, alazã tostada, baia, baia amarilha ou palomina, castanha,
rosilha, tordilha, lobuna, preta e zaina. Não serão admitidos, para
registro, animais pampas, pintados e brancos, em todas as suas varie-
dades.
ANDAMENTO - harmonioso, em reta, natural, baixo. O pé é levantado
livremente e recolocado de uma só vez no solo, constituindo-se no
trote de campo.
ALTURA - são cavalos cuja altura é, em média, de 1,50 m. São robustos e
muito musculados.
PESO - 500 quilogramas, em média.

ORIGEM DA EXPRESSÃO: “ESPÍRITO DE PORCO”
Nos tempos coloniais, os escravos africanos faziam todo tipo de traba-
lho, do mais leve ao pesado. Mas um, em especial causava terror:
negava-se a abater porcos. Achava que os espíritos suínos lhe ator-
mentariam à noite. A expressão passou a designar quem incomoda,
atrapalha, é inconveniente.


