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Fundecitrus confirma que deixará fiscalização
de pomares no Estado de SP

Fundecitrus (Fundo
de Defesa da Ci-
tricultura) anunciou

em reunião com o secretário de
Estado da Agricultura, João
Sampaio, que irá mudar o foco
de atuação no combate ao
greening, considerado o câncer
da citricultura. O fundo deixará
de utilizar sua estrutura para ins-
pecionar e erradicar árvores com
a doença.

“As novas diretrizes foram
necessárias, pois as ações de
controle do greening foram in-
suficientes frente á dinâmica
da doença. Dessa forma, o

Fundecitrus vem buscando me-
canismo que se mostrem mais
efetivos no manejo da doença,
embora entendendo que a re-
dução do inoculo é o caminho
que permite o controle”, infor-
mou o Fundecitrus. Entidade
privada mantida por produtores
e pela indústria de suco, o
fundecitrus mantinha convênio
com a secretaria para combater
o greening. Um novo convênio
será formulado, mas com ações
voltadas para prevenção e ori-
entação dos citricultores, segun-
do o fundo.

Para o Dr. Marco Antonio dos

Santos, presi-
dente do Sindi-
cato Rural de
Taquaritinga e
membro do Fun-
decitrus, os pro-
dutores deverão
atuar para comba-
ter o avanço da
doença.” O produ-
tor tem todo inte-
resse em preser-
var seu pomar, é
seu principal patri-mônio”.

Segundo o Presidente, o
fim das inspeções também irá
atenuar as divergências entre os

produtores e o fundo. No ano
passado, os citricultores chega-
ram a ingressar na Justiça para
impedir a fiscalização.

Cana colhida em 2009 alcança 523 milhões de toneladas

total de cana colhida
em 2009 pelas usinas
e destilarias da região
Centro-Sul do Brasil al-

cançou 523 milhões de tonela-
das. O volume é 5,24% superior
ao registrado em 2008, apesar

das chuvas que atingiram parte
da principal região produtora do
País, prejudicando a colheita.

   Na segunda quinzena de
dezembro, foram moídas 10,31
milhões de toneladas, um aumen-
to de 54,85% em relação o mes-

lume disponível para a produ-
ção de açúcar e etanol fosse
2,22% inferior ao valor registra-
do no mesmo período da safra
anterior.

   No acumulado do ano
passado, 43,31% da cana pro-
cessada no Centro-Sul foi usada
para a produção de açúcar e
56,69% para a produção de
etanol.

   Há cinco quinzenas con-
secutivas a proporção de cana
destinada para a produção de
açúcar tem sido reduzida. Na
segunda quinzena de dezem-
bro, 71,09% da matéria-prima
processada foi destinada à pro-
dução de etanol, e apenas
28,91% para o açúcar.

   Nessa última quinzena,
foram produzidas 352,30 mil
toneladas de açúcar e 532,90
milhões de litros de etanol, sen-
do 105,70 milhões de litros de
etanol anidro e 427,20 milhões
de litros de etanol hidratado.

mo período de 2008.
Isso porque um ele-
vado número de usi-
nas manteve a moa-
gem de cana no perí-
odo, o que é atípico,
de acordo com a
Unica (União da In-
dústria de Cana-de-
Açúcar).

   Em 2008, no
início de janeiro, 14
empresas estavam em
operação. Em 2009,
esse número ficou em
56 unidades. Este ano,
mais de 90 empresas
ainda não haviam en-
cerrado as suas opera-
ções no começo de ja-

neiro, algumas com previsão de
continuidade até março.

   Segundo a Unica, mesmo
com o crescimento da moagem
em 5,24%. a queda na concen-
tração de Açúcares Totais Recu-
peráveis (ATR) fez com que o vo-
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Inicia colheita da segunda
florada de manga em SP

os dias
(18 a 22/
01), alguns
produto-

res de manga de
Monte Alto (SP) e
Taquaritinga (SP) ini-
ciaram a colheita de
palmer, resultante da
segunda florada na
região. Segundo eles,
parte da produção ainda está verde, mas alguns produtores estão co-
lhendo antecipadamente para conseguir melhores preços, já que a co-
lheita resultante da primeira florada está chegando ao fim. Esta varie-
dade foi negociada à média de R$ 0,87/kg, alta de 4%. A expectativa é
que os preços se mantenham altos. A partir de fevereiro deve ocorrer
desvalorização da fruta devido ao aumento de oferta com a intensifica-
ção da colheita resultante da segunda florada.

N

Prevenção à “Pinta Preta”
dos Citros

aranjas doces, tangeri-
nas e limões são os fru-
tos mais suscetíveis à
Pinta Preta dos Citros.

Para prevenir a disseminação des-
sa praga, denominada Guignardia
citricarpa, é importante o contro-
le do trânsito de material vegetal
de plantas hospedeiras, como fru-
tos e mudas. “O trabalho dos ór-
gãos estaduais de defesa
agropecuária é primordial porque
fiscaliza esses tipos de produtos
nas barreiras fitossanitárias, o
que contribui para impedir a en-
trada de material não certificado
nos estados”, explicou o chefe do
Serviço de Campanhas e Progra-
mas Fitossanitários, da Secretaria
de Defesa Agropecuária, Elyson
Santos Amaral.

De acordo com o secretário
de Defesa Agropecuária substitu-
to, Odilson Ribeiro, a praga pode

provocar a queda prematura dos
frutos, o que afeta a produtivida-
de e pode ainda restringir as ex-
portações de cítricos, por isso são
importantes as ações de preven-
ção. Ele recomenda aos consumi-
dores que adquiram apenas mu-
das certificadas para evitar a in-
trodução da praga em outras áre-
as. “Além disso, é importante que
os produtores respeitem as dire-
trizes da Instrução Normativa N° 3
de 2008, que determina o transpor-
te dos frutos para as áreas livres
da praga, sem as folhas, para difi-
cultar sua propagação”, explicou.

Os mais atingidos são os fru-
tos jovens, de até quatro meses, e
plantas com desequilíbrio
nutricional, já acometidas por ou-
tras pragas. Os sintomas aparecem
com maior intensidade nas plan-
tas cítricas expostas a maior
luminosidade e o fungo é transmi-
tido pelo vento. A manifestação
ocorre mais nos períodos com tem-
peratura entre 20ºC e 27°C e umi-
dade elevada.

Histórico - A Pinta Preta dos
Citros foi detectada pela primeira
vez no Brasil em 1980, no Rio de
Janeiro. Hoje, está presente no
Amazonas, Espírito Santo, Goiás,
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul,
Minas Gerais, Paraná, Rio de Ja-
neiro, Rio Grande do Sul, Rondônia,
Santa Catarina e São Paulo.

L

incidência de cancro
cítrico nos pomares
comercias do parque
citrícola de São Paulo

está menor se comparada ao
índice do ano passado. Embora
estatisticamente não haja dife-
rença significativa entre o índice
apontando em 2008 de 0,17% e
o deste ano, de 0,14%, é possí-
vel afirmar que a doença conti-
nua sob controle.

O levantamento amostral
do Fundecitrus (Fundo de Defesa
da Citricultura), feito entre
maio e outubro, abrangeu
96.683 talhões e mais de 200
milhões de plantas cítricas. Qua-
trocentos inspetores vistoriaram
em diferentes regiões de São
Paulo cerca de 8 milhões de
plantas de 7.812 talhões – 33
deles apresentaram a doença.
Os 10 novos casos apontados
foram identificados nos
municípos de Arealva, Floreal,
Guaimbê, Itaí, Marinópolis, Pal-
meira d´Oeste, Pompéia,
Turmalina e Urupês.

O maior percentual de con-
taminação foi observado na re-
gião noroeste (0,87%), seguido
pelas regiões oeste (0,29%) e

Cancro Cítrico sob controle

central (0,11%) do estado. Nas
regiões sul (0,03%) e norte
(0,004%) os índices foram classi-
ficados como muito baixos.

Para o gerente técnico do
Fundecitrus, Cícero Augusto
Massari, a realização do levan-
tamento amostral é de funda-
mental importância para
nortear ações estratégicas para
o controle do cancro cítrico.
“Com base no resultado dos le-
vantamentos são programadas
varreduras, que visam encontrar
e controlar focos”, afirma
Massari.

A inspeção por amos-
tragem é realizada anualmente
pelo Fundecitrus desde 1999, por
meio do sorteio de talhões nun-
ca antes contaminados. Também
é feito um acompanhamento na-
queles onde já foi identificada a
doença, a fim de medir a sua
incidência.

Os inspetores do
Fundecitrus vistoriam, por meio
de sorteio aleatório, em média
10% dos talhões pertencentes
ao parque citrícola das quatro
principais variedades de citros
em São Paulo: pêra, natal,
valência e hamlin.

FIQUE ATENTO: Com a diminuição na rigidez da le-
gislação referente ao cancro cítrico – na qual a erradicação
ocorre somente nas plantas doentes e nas demais cultivadas
em um raio de 30 metros-, os citricultores precisam redobrar
a atenção nos pomares. A medida de Secretaria de Agricultu-
ra e Abastecimento do Estado de São Paulo de revogar a anti-
ga determinação da lei pode provocar aumento da incidência
da doença. As chuvas, que foram as mais intensas no último
ano, também favorecerão o aumento do cancro cítrico.
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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

ExpedienteExpedienteExpedienteExpedienteExpediente

O que se colhe em fevereiro:

O Sindicato Rural de Taquaritinga faz o cadastro e licenciamento para
porte e uso de MOTOSERRAS perante o IBAMA. Cadastro este OBRIGA-
TÓRIO, pois o equipamento será apreendido e o proprietário multa-

do caso o imóvel seja fiscalizado e não esteja com a
documentação em ordem.

 Interresados tratar com Fábio pelo telefone (16) 3252-2175.

DEPARTAMENTO PESSOAL
Solicitamos aos associados que compareçam ao

Departamento Pessoal munidos das Carteiras de Trabalho de
seus respectivos funcionários para que sejam feitas as atualizações

de salários, férias e contribuição sindical.

Todos os funcionários que trabalham com agrotóxicos devem fazer os
exames periódicos a cada seis meses.

O prazo para passar ao Departamento Pessoal a quantidade
de HORAS EXTRAS dos funcionários, ou qualquer alteração,

encerra-se no dia 20 de cada mês.

ACIDENTE DE TRABALHO
Por mais simples que seja o ocorrido dentro da propriedade rural,
deve ser informado IMEDIATAMENTE ao DEPARTEMENTO PESSOAL para
que sejam tomadas as devidas providências, informando assim, ao
INSS sobre o fato. Esta informação é obrigatória e deve ser feita em até
24 horas após o acidente. A Lei n° 8.213/91 determina no seu artigo 22
que todo acidente de trabalho deverá ser comunicado pela empresa,
SOB PENA DE MULTA EM CASO DE OMISSÃO.

AGENDA DE PAGAMENTOS:

05/02  - Vencimentos do FGTS.
15/02 - Vencimentos do carnê de INSS (Contribuintes individuais,
             domésticos e facultativos).
19/02 - Vencimentos do INSS.

• ACELGA • BANANA • CHICÓRIA
• ESCAROLA • LIMÃO • PÊRA • REPOLHO

A serviÁo do trabalhador rural
de Taquaritinga e Regi„o!

Informativo
SINDICATO RURAL DE TAQUARITINGA

SINDICATO RURAL DE TAQUARITINGA E
SENAR (SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL)

LISTAGEM DOS CURSOS 2010
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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.

CLODIA M. DI PIETRO DA SILVA
VALTER FORMICI
CLEUZA T. DI PIETRO RAMPAZO
PAULO CEZAR DA ROCHA TRINDADE
GILBERTO FELIPE
EDSON GONDIN
ARNALDO MODELLI
ADAIR VIEIRA RIBEIRO
GILSON JOSE FORMICI
ELVIDE MICHELIN MONTEIRO
MAMOLU KOBA
NEUSA HELENA LEMOS PARISE
JOSE ORLANDO GARAVELLO
ITARU OGATA
ODISSIR GAVIOLI
OSMAR MARIA CALANCA
FRANCISCO MORCELLI
ALBERTO SADALLA
LUIS CARLOS ARIOLI
ADAO APARECIDO MADURO
ARVELINO A VINCENZZI
FRANCISCO CARLOS PAULA FERREIRA
ORACIO VELLO

01/02
03/02
04/02
04/02
04/02
05/02
07/02
07/02
08/02
09/02
11/02
14/02
14/02
15/02
15/02
16/02
17/02
21/02
21/02
25/02
27/02
28/02
28/02

SINDICATO RURAL DE TAQUARITINGA COMPLETA 4.300 LITROS DE

ÓLEO DIESEL ENTRE SEUS ASSOCIADOS.

A 40ª edição do sorteio de
100 litros de óleo diesel
ocorreu dia 19 de Janeiro
de 2010, cujo ganhador
foi o Sr. Alceu Pirochetti,
totalizando 4.300 litros
em parceria com o AUTO
POSTO IPIRANGA.

Sr. Alceu Pirochetti
ao lado do presidente

Marco Antonio dos Santos

ROCAMBOLE
INGREDIENTES
 5 ovos
 5 colheres (sopa) de açúcar
 4 colheres (sopa) de farinha de trigo
 1 colher (sopa) de fécula de batata
    (se preferir, use no total 5 colheres de farinha de trigo e dispense
    o uso da fécula de batata)
 manteiga e farinha de trigo para untar
 açúcar para polvilhar
 4 colheres (sopa) do recheio de sua preferência
    (geléia de frutas, doce de leite...)

MODO DE PREPARO
1. Preaqueça o forno a 180ºC

(temperatura média). Unte uma
assadeira retangular pequena
com manteiga e polvilhe com
farinha de trigo.

2. Peneire separadamente o
açúcar, a fécula de batata e a
farinha de trigo.

3. Separe as gemas das cla-
ras. Na batedeira, ou com um
fouet (batedor de arame), bata
as claras em neve numa tigela
grande.

 4. Assim que as claras atingirem o ponto neve, adicione o açúcar aos poucos,
sem parar de bater.

 5. Em seguida, junte as gemas, uma a uma, batendo bem após cada adição.
 6. Por último, junte a farinha e a fécula de batata, aos poucos e bata apenas o

suficiente para a massa ficar homogênea.
7. Transfira a massa para a assadeira untada. Leve ao forno por cerca de 30

minutos, ou até que a massa comece a dourar.
8. Umedeça um pano de prato limpo, estique sobre uma superfície de trabalho

e polvilhe com açúcar. Retire o bolo do forno e vire sobre o pano. Espalhe o recheio
da sua preferência. Vá erguendo o pano e enrolando bolo. Transfira para um prato
de rocambole e sirva a seguir.

O sujeito estava no maior ronco, quan-
do toca o telefone, em plena madrugada:

- Aqui é o Aristides, o caseiro da sua fazenda!
- O que houve Aristides, aconteceu alguma coisa grave?
- Nada não, doutor! Eu só queria avisar que o seu papagaio morreu!
- Meu papagaio? Aquele que ganhou o concurso no mês passado?
- Sim, este mesmo!
- Puxa, que pena! Eu havia pago uma pequena fortuna por ele... mas ele morreu de

quê?
- Comeu carne estragada!
- Carne estragada? Quem deu carne estragada para ele?
- Ninguém... ele comeu de um dos cavalos que estavam mortos.
- Que cavalos?
- Dos seus cavalos puro-sangue! Eles morreram de cansaço, puxando a carroça

d’água.
- Puxando a carroça d’água? Que água?
- Para apagar o fogo!
- Fogo? Onde?
- Na sua casa... uma vela caiu na cortina e ela pegou fogo.
- Vela? Mas quem foi acender vela lá em casa, se tinha eletricidade?
- Foi uma das velas do velório!
- Velório?!
- É... o velório da sua mãe... ela chegou lá de madrugada sem avisar e eu atirei nela,

pensando que era um ladrão!

O CASEIRO


