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Cana e laranja em baixa
agravam efeitos da crise
CULTURAS SÃO A BASE DA AGRICULTURA DA CIDADE.

presidente do Sindicato Rural de Taquaritinga, Marco Antonio dos
Santos, enxerga um cenário complicado para a agricultura da cidade
neste final de ano. Segundo ele, as duas culturas mais importantes –
cana e laranja – enfrentam dificuldades ao mesmo tempo. Diante da

crise mundial, o sindicalista recomenda cautela.
“É hora de colocar o pé no freio, não fazer grandes investimentos e esperar

para o mercado se acertar”, afirmou. “Ainda não sabemos ao certo o impacto dis-
so tudo no ano que vem.”

Ele se refere à queda nas bolsas de valores do mundo inteiro, à redução no
consumo das commodities de exportação brasileiras e à instabilidade do câmbio,
que afetou em cheio os produtos agrícolas.

“A saída é a redução nas despesas da propriedade. Mas há gastos que o agri-
cultor não consegue cortar, como aquele controle básico de pragas, como o ama-
relinho, no caso da laranja”, ressaltou. “Sem essa manutenção, corremos o risco
de perder a próxima safra.”

Se a moeda americana em baixa foi um desastre para a citricultura até outro
dia, essa cotação não se refletiu nos fertilizantes e defensivos. O adubo subiu
100% nos últimos 12 meses, destacou o presidente do Sindicato Rural.

“O dólar melhorou, mas o preço da caixa de laranja estava tão defasado que
não cobre o preço da produção. Estamos tendo um prejuízo de R$ 6 por caixa”,
disse.

Marco dos Santos também chama a atenção para o mercado da cana, que há
três anos exibiu um crescimento nunca visto, puxado pelo preço da tonelada,
perto dos R$ 70. Hoje, o produtor recebe cerca de R$ 31.

“Quando a laranja estava em baixa, a cana estava em alta. Agora, as duas
estão em baixa”, observou. O atual cenário do campo, que já sente o abalo da
depressão iniciada nos EUA, motivou também a paralisação na compra e venda
da terra na região.                        FONTE: Nosso Jornal - 15/Novembro/2008

O

Dívida rural tem mais prazo para renegociação
governo decidiu ontem ampliar o
prazo para que o agricultor procu-
re os bancos e peça a

pessoa pode fazê-lo. O termo de adesão deve
ser assinado em duas vias, para que uma delas
fique com o agricultor. Depois de feita a ade-
são, os bancos realizam a análise do caso de
cada agricultor para que, até o dia 31 de dezem-
bro, seja informado sobre a situação de sua dí-
vida e possa optar pelo pagamento integral ou
pela renegociação. Os descontos podem chegar
a 90%. O agricultor que não fizer a manifesta-
ção solicitando a adesão ao programa de
renegociação da dívida pode ser impedido de
fazer transações financeiras. Mais informações
podem ser obtidas nos próprios bancos.

O
renegociação de suas dívidas com

base na lei 11.775 (antiga Medida Provisória
432). O prazo foi prorrogado pela terceira vez,
agora para 12 de dezembro de 2008. A decisão
foi tomada em uma reunião extraordinária do
Conselho Monetário Nacional (CMN). Essa
lei prevê alguns tipos de benefício para R$ 75
bilhões em dívidas dos produtores rurais, que
devem segundo o governo, R$ 87,5 bilhões.
Entre os benefícios da lei estão a redução de

taxa de juros, a amplia-
ção de prazos de paga-
mento e a concessão de
descontos para a quitação
ou refinan-ciamento das
dívidas. Para aderir, o
produtor deve fazer uma
solicitação simples onde
conste o nome completo,

o Cadastro Pessoa Física (CPF) e a informação
de que está aderindo à renegociação de dívidas
rurais da Lei 11.775/08. Esse requerimento
deve ser entregue no banco, sendo que qualquer
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DEMONSTRATIVO
DO MOVIMENTO
DE GADO (DMG)

O Demonstrativo do Movimento de
Gado (DMG) deverá ser apresentado até o
dia 15/12/2008 na Agência do Posto Fiscal
de Taquaritinga.
Todos os produtores rurais que possuam
gado deverão procurar o Sindicato Rural
para o preenchimento do formulário no
período de 01 à 15 de dezembro, com a
apresentação do Talão de Notas, o último
DMG, e Nota Fiscal de Entrada.
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e janeiro a outubro de 2008, as unidades de recebimento paulistas
encaminharam para o destino final ambientalmente correto 2,7
mil toneladas de embalagens vazias de defensivos agrícolas,
volume 8% maior em relação ao mesmo período do ano passado,

quando foram processadas 2,5 t. Apenas em outubro, São Paulo foi res-
ponsável pela destinação de 280 t de embalagens vazias, o equivalente a
14% do total processado no país. O Estado ocupa a 3ª posição entre os
que mais destinam no Brasil.

De acordo com dados do inpEV, instituto que representa a indústria
de defensivos agrícolas, as centrais de recebimento que apresentaram o
maior volume de embalagens vazias devolvidas no acumulado de janeiro a
outubro de 2008 foram Guariba, Paraguaçu Paulista e Bilac, respectiva-
mente 13%, 12% e 10,8% do total processado no Estado.

QUANDO E ONDE AS EMBALAGENS DE AGROTÓXICOS VAZI-
AS DEVEM SER DEVOLVIDAS PELO AGRICULTOR

O principal motivo para dar destinação final correta para as embala-
gens vazias de agrotóxicos é diminuir o risco de saúde das pessoas e de
contaminação do meio ambiente. Como a maioria das embalagens é lavável,
é fundamental a prática da lavagem para a devolução e destinação final
correta.

As embalagens vazias devem ser devolvidas juntas com suas tam-
pas e rótulos quando o agricultor reunir uma quantidade que justifique o
transporte.

O agricultor tem o prazo de até 1 ano depois de compra para devol-
ver as embalagens vazias. Se sobrar produto na embalagem, poderá
devolvê-la até 6 meses após o vencimento.

ONDE  DEVOLVER

O agricultor deve devolver as embalagens vazias na unidade de
recebimento indicada pelo Revendedor no corpo da Nota Fiscal.

Greening: CDA alerta os produtores sobre as inspeções
Coordenadoria de Defesa
Agropecuária (CDA), órgão da
Secretaria de Agricultura e
Abastecimento paulista alerta

os responsáveis pelas propriedades
citrícolas onde existem plantas hospedeiras
da bactéria Candidatus Liberibacter e do
vetor diaphorina citri, localizadas dentro da
área delimitada com ocorrência da praga
HLB-greening, para que façam as vistorias
estabelecidas. O alerta tem por base a pu-
blicação da Instrução Normativa Federal n.º
53, de 16/10/08, que revogou a IN n.º 32,
de 29/09/06 e prevê um combate mais efeti-
vo e ágil do greening, doença que ataca os

pomares de citros.
Segundo Vicente Paulo
Martello, diretor do Cen-
tro de Defesa Sanitária
Vegetal da CDA, “com a
nova legislação o
citricultor deve realizar,
obrigatoriamente, 4 (qua-
tro) vistorias trimestrais,
sendo duas no primeiro
semestre (entre janeiro e
junho) e duas no segundo
semestre (entre julho a dezembro), com o ob-
jetivo de identificar e eliminar todas as plan-
tas com sintomas de HLB-greening”. O

citricultor deverá apre-
sentar os dois relatóri-
os comunicando os
resultados das vistori-
as à  unidade da
Coordenadoria de De-
fesa Agropecuária do
município onde está
localizada a proprieda-
de. “O primeiro relató-
rio, referente às inspe-
ções do primeiro se-

mestre, deve ser apresentado até o dia 15 de
julho e o segundo, referente às inspeções do
segundo semestre, até 15 de janeiro”, explica

Martello. A CDA ira fiscalizar as propriedades
produtoras com o objetivo de verificar se o
produtor realmente está fazendo as inspeções e
eliminando as plantas contaminadas.Segundo
Geysa Josefina Pala Ruiz, responsável pelo
projeto Greening da CDA, “caso fique consta-
tado que o produtor não está realizando as ins-
peções e eliminando as planta contaminadas, a
nova legislação determina que a defesa
agropecuária imediatamente efetue a autuação,
que poderá acarretar em multas, e providencie a
eliminação das plantas sintomáticas ou, depen-
dendo do percentual encontrado, de todas as
plantas do talhão”. O custo desta erradicação
será repassado ao produtor.

Presidente da CNA defende criação
de fundo para garantir próxima safra

senadora Kátia Abreu (DEM-TO),
recém-eleita presidente da Confe-
deração da Agricultura e Pecuária
do Brasil (CNA), defendeu hoje

(20) a criação de um fundo para garantir a a
próxima safra.

Ela disse que já conversou com o presi-
dente do Banco Central, Henrique Meirelles,
com o ministro da Agricultura, Reinhold
Stephanes, e com diretores do Banco do Brasil,
que se mostraram de acordo com a idéia.

A nova presidente da CNA disse, no entan-
to, que o formato do fundo ainda deve ser avalia-
do por um grupo de trabalho. Ela espera que o
fundo seja lançado até março do próximo ano.

“Os recursos têm que vir do Tesouro Naci-
onal. O objetivo é diminuir o risco dos produ-
tores e estabelecer uma política de garantia de
renda”, afirmou.

 Para discutir a melhor forma de viabilizar
esse “pacto”, a senadora disse que também se-
rão chamadas a Organização das Cooperativas
Brasileiras (OCB) e a Confederação Nacional
dos Trabalhadores da Agricultura (Contag). Ela
garantiu que será feita uma proposta factível.
“Não queremos aproveitar a crise para pedir
mais. Será uma proposta factível, porque a so-
lução tem que vir desse pacto.”

Segundo Kátia Abreu, a informação dada a
ela pelas tradings, empresas que ajudam a finan-
ciar a safra por meio da compra antecipada, é
que apenas 20% da contração de crédito para a

A

safra foi gerada pela atual crise financeira mundi-
al. O restante, 80%, tem causas antigas, de pro-
blemas ocorridos em safras passadas que aumen-
taram o risco da agricultura brasileira.

A senadora comparou a política agrícola
brasileira com a de outros países, que oferecem
preços baixos aos consumidores, mas também
dão a contrapartida, garantindo renda ao produ-
tor. “A ajuda aqui é apenas em momentos de
crise, de alto stress.

Só no Brasil o produtor tem obrigação de
produzir alimento barato sem receber nada em
troca [do governo].”  Ela também criticou a car-
ga tributária que incide sobre os alimentos. De
acordo com Kátia Abreu, enquanto a média dos
Estados Unidos é de 5% e a da Europa, de 7%,
no Brasil, a taxa é de 16,4%, com alguns produ-
tos sendo tributados em até 40%.

A

Oferta equatoriana pode
aumentar nas próximas safras

rodutores de manga do Equador, que direcionam até 70% dos
embarques para os Estados Unidos, têm procurado diversificar
as variedades cultivadas e buscado por novas estratégias de
transporte, visando explorar outros mercados importadores, como

Europa e Rússia. Segundo o Market News Service, apesar de não ocorrer
novos plantios no Equador, os investimentos de médios e grandes produ-
tores em estruturas de irrigação e fertilizantes podem elevar o volume de
oferta das safras futuras. Com melhor qualidade e maiores volumes embar-
cados pelo Equador, a manga brasileira poderá ser desvalorizada no merca-
do norte-americano.

P

São Paulo destina 8% mais
embalagens vazias de agrotóxicos

autorização do governo japonês para a entrada
de manga kent proveniente do Brasil se deu em
julho deste ano, mas os embarques começaram
em outubro. Por ser um mercado muito exigente,

as exportações começaram lentas e devem aumentar nas
próximas safras, visto que são necessários vários investi-
mentos de alto custo para adequação da fruta aos padrões
japoneses, como tratamentos fitossanitários e a estadia de
inspetores do governo japonês no Brasil durante a safra.

D

A
Embarques de kent para o Japão



SINDICATO RURAL DE TAQUARITINGA ANO XVII • Nº 178 • DEZEMBRO 2008 PÁG. 3

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
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Dr. Marco Antonio dos Santos
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Sebastião Flávio Agostinho
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Nildo Fernando Davóglio
Marco Aurélio Ferraro
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Diagramação, impressão e arte-final:
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Parceria entre
Sindicato Rural

e Auto Posto Ipiranga
sorteiam óleo diesel

CURSOS e EVENTCURSOS e EVENTCURSOS e EVENTCURSOS e EVENTCURSOS e EVENTOSOSOSOSOS
Sindicato Rural

e Senar

NO MÊS DE NOVEMBRO O SINDICATO RURAL COMPLETOU
3.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL SORTEADOS

S E R V I Ç O S
DEPARTAMENTO DE PESSOAL

Comunicamos aos Senhores(as)
associados(as)  que até o dia 20 de

dezembro deverá ser paga a 2ª parcela do
13º salário a seus funcionários.

AGENDA

05/12 - Vencimento do FGTS;
10/12 - Vencimento do INSS;
15/12 - Vencimento do carnê de INSS para

     Contribuintes individuais, domésticos e
     facultativos. Neste mês, também deve-se
     recolher os 20% referente ao 13º salário
     apenas para empregadas domésticas.

DESPACHANTE

No mês de novembro todos os proprietários de
VEÍCULOS COM FINAL DE PLACAS 0,

e CAMINHÕES COM FINAL 9 E 0
deverão fazer o licenciamento dos mesmos.

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

Cadastro este obrigatório,
pois o equipamento será apreendido e o pro-
prietário multado caso o imóvel seja fiscaliza-

do e não esteja com a documentação da
motosserra em ordem.

O Sindicato Rural em parceria com o AUTO POSTO
IPIRANGA realiza todos os meses o SORTEIO de óleo
diesel entre seus associados. No dia 20 de novembro a

27ª edição do sorteio de 100 litros de óleo diesel, totalizando a
entrega de 3.000 litros entregues, cujo ganhador foi o

senhor Antonio João Batista Galli

O curso de
Operação e Manu-

tenção de
Colhedora de cana-

de-açúcar
automotriz,

ocorreu entre os
dias 17 e 22 de
novembro, sob

instrução de
Reinaldo Alves

Junqueira.

Já o curso de
Processamento
Artesanal de
Leite, o último
deste ano, com a
instrutora
Neuza Vello,
ocorreu entre os
dias 25 e 28 de
novembro.

A partir do dia 10 de janeiro de 2009 já estará disponível
a listagem dos cursos a serem realizados no decorrer

do próximo ano.

Interessados tratar com Fábio pelo
telefone (16) 3252-2175 ou ir à sede do Sindicato.
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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.

O Sindicato Rural
parabeniza os

aniversariantes do mês de
Dezembro/2008

DIRCEU CELESTE DOTTI

CLAUDIO ARIOLI

ANDREIA FERNANDA DA SILVA IOCCA

JOSE OSVALDO MICHILINO

AMERICO VIESI

NIVALDO EVARISTO DAVOGLIO

SERGIO PINSETTA

NAIR FANTI MICHILIN

SILVIA REGINA SILVESTRE

01/12

03/12

07/12

08/12

10/12

13/12

23/12

29/12

31/12

PERU DE NATAL RECHEADO
COM CASTANHAS

INGREDIENTES:

• 500g de castanhas assadas no
   forno (faça um pequeno corte
   no comprimento de
   cada uma para assar)
• 1 peru de aproximadamente 3 kg
• 300g de lingüiça calabresa
• 300g de lombo de porco moído
• 150g de manteiga ou margarina
• 1 xícara de vinho branco seco
• noz moscada, pimenta do reino
e sal à gosto
• óleo para regar

Deixe de véspera o peru limpo no tempero. Ferva a lingüiça, tire a pele e pique em
pedacinhos, junte o lombo moído, as castanhas (reserve algumas para decorar), 1
pitada de noz moscada, sal e pimenta. Misture com as mãos e recheie o peru.
Costure as extremidades para que o recheio não vaze. Disponha sobre uma assa-
deira untada. Espalhe a manteiga sobre o peru, regue com um pouco de óleo e o
vinho e salgue a gosto. Leve ao forno em temperatura média por aproximadamente
2 horas, virando sempre para que doure por igual todos os lados e regando com o
molho que se formar na assadeira. Retire com cuidado e coloque sobre uma traves-
sa. Decore à gosto usando também as castanhas reservadas.

TEMPERO:
• 2 xícaras de vinho branco seco   • 8 dentes de alho amassados,

• 1/2 xícara de vinagre,   • 1 folha de louro
• sal e pimenta à vontade

Palestra sobre Reserva Legal Florestal

Da esquerda p/ a direita “Marco Antonio dos Santos
Presidente do sindicato Rural, Luís Carlos Silva de

Moraes (palestrante) e Eduardo Henrique Moutinho
(presidente da OAB Taquaritinga)”

Aspecto geral da Palestra realizada no
Auditório da Casa do Advogado

Sindicato Rural de
Taquaritinga, em parce-
ria com a 75ª subsecção

da Ordem dos Advogados do
Brasil realizou, no último dia 14
do mês de novembro, no auditó-
rio da Casa do Advogado, loca-
lizado no bairro Talavasso, uma
importante palestra, proferida
pelo doutor Luiz Carlos Silva de
Moraes, consultor de meio am-
biente da Federação da Agricul-
tura do Estado de São Paulo e
autor de diversas obras literári-
as, entre as quais o “Código Flo-

restal Comentado” e “Curso
de Direito Ambiental”.

O tema abordado pelo
palestrante foi a polêmica Reser-
va Legal Florestal no Estado de
São Paulo, ocasião em que fo-
ram debatidas inúmeras questões
relacionadas com assunto que
desperta grande interesse na atu-
alidade, haja vista que todos os
agricultores estarão obrigados a
se enquadrarem nessa exigência
legal.

Participaram da palestra inú-
meros agricultores , bem como

advogados e agrimen-
sores da cidade  e re-
gião que, face à grande
variedade de assuntos,
acabou por se estender
até o meio da tarde.

Naquela ocasião, o
Presidente do Sindica-
to Rural, Dr. Marco An-
tonio dos Santos e o
Presidente da Subsec-
ção da OAB de Ta-
quaritinga,  Dr. Eduar-
do Henrique Mou-
tinho, ressaltaram a im-
portância da palestra e
enalteceram a didática
do palestrante que, por
contar com grande co-
nhecimento da área,
elucidou inúmeras dúvi-
das das pessoas que ali
se encontravam.

O


