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O Informativo

O Greening é o fim ou a solução para a citricultura do Brasil?

GGGGG
reening ou Huanglongbing
(HLB), doença dos citrus cau-
sada por uma bactéria da espé-
cie Candidatus Liberibacter

africanus, Candidatus Liberibacter asiáticus
e Candidatus Liberibacter americanus, que
ataca os citrus provocando o entupimento
dos vasos liberianos, condutores da seiva
elaborada nas plantas (vasos estes que
podem ser comparados às artérias de um
corpo humano que levam alimentos para
as diversas partes da planta), apresentando
como sintomas o amarelecimento
mosqueado das folhas, frutos defeituosos,
queda prematura das folhas, definhamento
e conseqüente morte das plantas
infectadas. Sendo as duas ultimas espéci-
es constatadas no Brasil.

A presença do Greening no Brasil, foi
descoberta no ano de 2004, em vários
pomares do estado de São Paulo, mas se
espalhou rapidamente e hoje se encontra
por quase todo o estado. E a nossa re-
gião já esta enquadrada oficialmente como
uma das regiões mais afetadas.

Essa doença apresenta um vetor (agen-
te transmissor) que é um inseto conheci-
do popularmente como Psilídeo
(Diaphorina citri), inseto esse que ataca
folhas e ramos novos, que no ato de su-
gar a seiva para se alimentar, transmite a
bactéria de uma planta doente para outra
sadia e assim por diante. Tanto a doença

(Greening) como o vetor (psilídeo) além dos
citrus, também pode ser encontrado em nos-
so meio numa árvore ornamental conhecida
como falsa murta (Murraya paniculata) que é
um hospedeiro natural, e fonte de dissemina-
ção da doença para os pomares.

Essa doença vem tirando o sono dos
citricultores da China, África, USA e mais
recentemente dos brasileiros, por ser de dis-
seminação rápida, calcula-se que aparecen-
do uma árvore doente e não se tomando ne-
nhuma medida de controle, em 6 anos o po-
mar estará totalmente contaminado.

A pesquisa tem avançado muito, e reco-
menda que o produtor faça vistorias constan-
tes dos pomares (mensais); o controle ime-
diato do Psilídeo com pulverizações, assim
que notada a sua presença; a erradicação

das plantas contaminadas; eliminação da fal-
sa murta se tiver em sua propriedade ou ar-
redores.

Só que de nada adianta serem feitos con-
troles isolados, ou seja, apenas alguns pro-
dutores fazerem o controle e outros não, por-
que o inseto transmissor não respeita divisas,
nem cercas, migrando de um pomar para
outro levando a doença, mesmo que esse
outro tenha feito o controle.

É nesse ponto que procuramos justificar
o título deste texto, uma vez, que tendo co-
nhecimento das dificuldades que vem enfren-
tando os citricultores principalmente os peque-
nos, com a política de preços baixos pagos
pela indústria de suco, sem falar dos nossos
governantes, que nada fazem para reverter
esse quadro, que quando solicitados para

intermediar uma negociação se esquivam
falando que é de competência de outro de-
partamento e vão empurrando com a barri-
ga. Como poderemos cobrar desse peque-
no produtor, que este faça 15 a 20 pulveri-
zações anuais para controle do psilídeo em
seu pomar, se o que ele ganha hoje nem
dá para cobrir as despesas já existentes.

Podemos criticar ou chamar de negli-
gente esse produtor que está tentando so-
breviver a duras penas e que tem o direi-
to a um lugar ao sol e a um preço justo
pela sua caixa de laranja!!!

Será que devemos deixar morrer a ga-
linha de ovos de ouro para reconhecer
isto?

SÉRGIO ANTONIO BELLENTANI
engenheiro agrônomo do Sindicato

s e c a
do se-
g u n d o
semestre

de 2007 alterou o
calendário de
floradas da safra
2008/09, sobretu-
do das precoces. A
colheita das varie-
dades hamlin e
westin começou na
segunda quinzena
de fevereiro, mas a
oferta dessas frutas
ainda é bastante li-
mitada. Segundo
produtores, as precoces que estão sendo disponibilizadas
no mercado in natura ainda apresentam aparência ver-
de e pouca concentração de suco. A previsão de alguns
produtores é que a colheita de precoces inicie em um nú-
mero maior de propriedades em maio.

Colheita de precoces
começa devagar

AAAAA
SERÁ REALIZADO NO DIA 10

DE ABRIL DE 2008, ÀS 9:00 HORAS,
NA SEDE DO SINDICATO RURAL,
UMA IMPORTANTE REUNIÃO PARA
CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS.

A EMPRESA WQS (WORLD
QUALITY SERVICES)  DA CIDADE
DE BOTUCATU, CONVIDADA PELO
SINDICATO RURAL ESTARÁ INFOR-
MANDO SOBRE A CERTIFICAÇÃO
DE LIMÃO E OUTROS PRODUTOS,
E  EXIGÊNCIAS DO MERCADO EU-
ROPEU PARA COMERCIALIZAÇÃO.

OS PRODUTORES INTERESSA-
DOS PODERÃO  INSCREVER-SE NA
SEDE DO SINDICATO RURAL.

(EUREPGAP)

CERTIFICAÇÕES
DE PRODUTOS
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Contribuição por caixa de laranja
é mantida por mais 2 anos
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Medida Provisória  nº 417
prorrogou para 31 de dezem-
bro de 2008 o prazo para re-

novação do registro de propriedade de
armas de fogo, expedidos pelos órgãos
estaduais, para a solicitação de regis-
tro de armas de fogo de fabricação

nacional e uso permitido e não registradas, bem como para a solici-
tação de registro de armas de fogo de procedência estrangeira de uso

Medida Provisória nº 417 prorroga
prazo para renovação do

Registro de Armas

AAAAA
DESPACHANTE

rodutores de cebola do
Sudeste, Centro-Oeste e
Nordeste afirmam que o

custo de produção em 2008 está sen-
do maior que o registrado nos anos
anteriores. O preço dos insumos teve
aumento considerável em relação a
2007. De acordo com cebolicultores, o
adubo, por exemplo, valorizou cerca
de 30% neste ano. O aumento do uso
de diesel, devido às chuvas irregula-
res no período, também resultou em
maior investimento na lavoura. Assim,
o valor mínimo necessário para cobrir
os gastos com a cultura nessas regi-

Custo de produção aumenta neste ano

PPPPP

ões subiu cerca de 22% na tempora-
da de 2008, sobre a anterior.

Estatudo Nacional da
Microempresa e da Em-
presa de Pequeno Porte

foi aprovado pela Lei Complemen-
tar nº 123 de 14 de dezembro de
2006, estabelecendo normas ge-
rais e tratamento diferenciado a
essas categorias de empresas,
principalmente no que se refere a
apuração e recolhimento de im-
postos, cumprimentos de obriga-
ções trabalhistas e previdenciárias,
acesso a crédito e a mercados, in-
clusive quanto à preferência nas
aquisições de bens pelos Poderes
Públicos, à tecnologia, a
associativismo e às regras de in-
clusão.

Além desses, a Lei Geral tam-
bém os beneficiam com a garantia
de preferência na compra de bens
e serviços  pelo setor público em

Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas
licitações. Paralelamente, as

OOOOO

queno porte, também poderão ser
beneficiadas.

Desse modo, pode-se conside-
rar que a maior possibilidade de
integração dos produtores rurais é

a do atendimento aos refeitórios,
creches e escolas públicas, princi-
palmente, no fornecimento de ali-
mentos para elaboração de me-
renda escolar.

Biocombustível de frutas
esquisadores da Univer-
sidade de Wisconsin-
Madison (EUA) criaram um

novo processo de extração, em 2007,
que torna possível converter a frutose
– açúcar encontrado nas frutas- em
combustível.

O combustível  é chamado pelos
pesquisadores de DMF (2,5
dimetilfuran) e já é considerado pelos
especialistas como um produto de se-
gunda geração.

A pesquisa diz que o combustível
deito a partir dessas frutas apresenta
inúmeras vantagens sobre o etanol.

Além de poder armazenar 40% mais
energia que o etanol, esse combustível
é menos propenso a absorver água.
Outra característica positiva é que é me-

nos volátil que o etanol, o que confere
uma octanage superior, fazendo os mo-
tores dos carros funcionarem melhor.

No futuro, pode ser que fruticultores
tenham seu próprio combustível a partir
do descarte das suas produções.

No entanto, muitas pesquisas ainda
são necessárias para avaliar a sua via-
bilidade econômica e ambiental. O gran-
de passo é obter o DMF da glicose (ex-
tração da celulose da madeira, por
exemplo), ao invés da frutose, por esse
ser mais abundante na natureza,
viabilizando a produção em grande es-
cala e a custos menores.

PPPPP

propriedades rurais, que
têm forte relacionamento
comercial com as micro-

empresas e empresas de pe-

CEBOLA:

Aqueles que tinham poupança
entre os anos 1989, 1990 e 1991
devem procurar pelo Fábio para

que ele consulte se há algo a
receber.

NO MÊS DE ABRIL COMEÇA O
LICENCIAMENTO COM FINAL DE

PLACA UM.
 MAIORES INFORMAÇÕES 3252-2175. permitido, desde que fabricadas

antes de 1997. Ao menor de 25
anos de idade foi vetado o direi-
to de adquirir armas de fogo,
ressalvados os integrantes dos
órgãos de segurança ou ocu-
pantes de cargos públicos de
que tratam os incisos I a VII e X
do artigo 6º do Estatuto do De-
sarmamento.

As formas e condições de
credenciamento pela Polícia Fe-
deral para a comprovação de
aptidão psicológica e da capaci-
dade técnica para o manuseio
de arma de fogo passou a ser do
Ministério da Justiça.

OOOOO

DECISÃO FOI TOMADA APÓS
CONSULTA AOS CITRICULTORES

Fundo de Defesa da
Citricultura (Fundecitrus)
acatou a sugestão do
PENSA - Centro de Conhe-

cimento em Agronegócio da Universida-
de de São Paulo (USP) de manter, por
mais dois anos, a forma atual de con-
tribuição dos citricultores, que é por cai-
xa de laranja.

De acordo com os estudos realiza-
dos pelo Pensa a pedido do
Fundecitrus, nos meses de novembro e
dezembro de 2007, o período de dois
anos para a implantação do novo siste-
ma de contribuição – por pé de laranja
– ajudará a assimilação de uma nova
forma de contribuição pelo setor. O pe-
ríodo sugerido faz com que a mudança
possa ser assimilada por toda a cadeia
citrícola. E também contribuirá para a
construção de um inventário das árvo-
res.

Para viabilizar novas ações de com-
bate às doenças e pragas dos citros, o
Fundecitrus irá propor às indústrias de
suco convênios individuais, nos mes-
mos moldes que feitos recentemente
com o greening, para garantir a contri-
buição por caixa de laranja dos produ-
tores e com complemento das indústri-
as, durante os dois anos de transição.
O Fundecitrus também está aberto para
convênios com outras entidades.

(site Nossa Laranja)



SINDICATO RURAL DE TAQUARITINGA ANO XVII • Nº 170 • ABRIL 2008 PÁG. 3

ExpedienteExpedienteExpedienteExpedienteExpediente
Dr. Marco Antonio dos Santos
Luiz Ricardo Freire de Mattos Barreto
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João Decio Romanholi
Edmilson Davóglio
Antonio Geraldo Bueno de Miranda
Orlando João Previdelli
Agnaldo Sebastião Bombarda
Francisco Osvaldo Hideo Ogata
Hermogenes Fernandes
Jaime Rissi
Telma Regina Gibertoni
Geni Constancio dos Santos Iria
Luis Carlos Ariolli
Nelson Petrulis Petrusiunas
José do Carmo Mazzini
Dorival Gibertoni
Dr. Marco Antonio dos Santos
José da Silva
Lindolfo Rodrigues Santos Filho
Shiromu Kawasaki
Roberto Ogata
Urbano Nogueira
Glaucio Gibertoni
Sebastião Flavio Agostinho
Francisco Carlos Aquaroni

Presidente:
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2º Vice-Presidente:

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

Suplentes:

Conselho Fiscal:

Suplente Conselho Fiscal:
Delegados Representantes:

Suplentes Del. Repres.:

Diretores Adjuntos:

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

PABX (16) 3252-4768

Parceria do
Sindicato Rural

e Auto Posto Ipiranga
sorteiam óleo diesel

SINDICATO RURAL
A serviço do ProdutorA serviço do ProdutorA serviço do ProdutorA serviço do ProdutorA serviço do Produtor

Rural de Taquaritinga eRural de Taquaritinga eRural de Taquaritinga eRural de Taquaritinga eRural de Taquaritinga e
RegiãoRegiãoRegiãoRegiãoRegião

CURSOS e EVENTCURSOS e EVENTCURSOS e EVENTCURSOS e EVENTCURSOS e EVENTOSOSOSOSOS

O Sindicato Rural em parceria com o AUTO POSTO
IPIRANGA, promoveu dia 24 de março de 2008, o 19º

sorteio de 100 litros de óleo diesel entre seus associados,
cuja ganhadora foi a Sra. Amélia Lavrador.

Sra. Amélia Lavrador, ganhadora do mês

Sindicato Rural
e Senar

Curso de Eletricista - Motores

Ocorreu entre os dias 03 à 07/03 o curso de eletricista
(acionamento de motores elétricos) ministrado pelo Enge-
nheiro Elétrico João Manuel dos Santos.

Na foto, o instrutor e os participantes do curso em aula prática

Curso de Aplicação de Agrotóxicos

Entre os dias 11 a 13 de março o instrutor José Pedro
Mazi ministrou-se o curso de Aplicação de agrotóxicos por
com a parceria da Coopercitrus-SENAR-Sindicato Rural.

Na foto, os participantes após realização da aula prática

ASSOCIADO:
Quite suas mensalidades para

participar das promoções
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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
Abril/2008

foto ilustrativa

BOLO CASEIRO DE LIMÃO
INGREDIENTES:
  150g de margarina
  150g de açúcar
  3 ovos
  250g de farinha de trigo
  1 colher (sopa) de fermento em pó
  ¾ de xícara (chá) de leite
  Suco e raspas de ½ limão
  1 pitada de sal

MODO DE PREPARO
Com a batedeira, trabalhe a margarina e o açúcar e as
gemas, colocadas uma a uma, até obter um creme homo-
gêneo. Peneire a farinha com o fermento e junte à massa,
alternando com o leite e o suco do limão. Adicione as ras-
pas e o sal. Bata as claras em neve firme e misture à mas-
sa com delicadeza e movimentos de baixo para cima. Dis-
ponha a massa em fôrma untada e enfarinhada e leve ao
forno preaquecido a 180º por cerca de 205 minutos.

CURIOSIDADES
Por que os peixes
morrem de barriga
para cima?

A grande maioria dos peixes possui um órgão cha-
mado bexiga natatória, que é um a bolsa de ar que ele
infla ou murcha, respectivamente para subir ou descer,
nas diferentes pressões do ambiente aquárico em que
vive. Quando o peixe morre, esta bexiga natatória fica
com um pouco de ar, e como este órgão se localiza na
barriga, faz com que o peixe fique virado. Podemos pen-
sar também no seguinte: a coluna vertebral do peixe é
mais pesada que os órgãos que estão na sua barriga,
e este fato, somado à presença da bexiga natatória,
contribuem para que o peixe fique de barriga para cima.
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ARMANDO PASTRELO

FRANCISCO JOSMAR AQUARONI

DONALDO SANTO PASSAFARO

JOAO FERMINO TURRA

GENI CONSTANCIO IRIA

JANDYRA EIKO MORI KAWASAKI

MARCO AURELIO FERRARO

MARIA DO CARMO PINSETTA

NECLETO ZANIBONI

DOLAR ANTONIO GIBERTONI

IRACEMA BORGES LOTTI

IRMA CHIAROTTI MICALI

ANTONIO G. BUENO DE MIRANDA

NOEMIA PIRES MORAES

DELSIO GUISSONI

ANTENOR DOLCI

WANDERLEI MILSONI

ZEPHERINO PEDRASSOLI

WALDOMIRO BERTOLDO

NELSON MARTINS

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA

MARIO WILLIAN LEMOS

IZAURA FERNANDES BELLENTANI

JOSE MARIA MARTINELLI

SINDICATO RURAL
A serviço do ProdutorA serviço do ProdutorA serviço do ProdutorA serviço do ProdutorA serviço do Produtor

Rural de Taquaritinga e RegiãoRural de Taquaritinga e RegiãoRural de Taquaritinga e RegiãoRural de Taquaritinga e RegiãoRural de Taquaritinga e Região

CHEFIA E LIDERANÇA
Dois funcionários e o gerente de uma empresa saem para almoçar

e na rua encontram uma lâmpada antiga. Eles esfregam a lâmpada e
dela sai um gênio.

O gênio deiz: "Eu só posso conceder três desejos, então, concede-
rei um a cada um de vocês".

"Eu primeiro, eu primeiro", grita um dos funcionários. "Eu quero
estar nas Bahamas dirigindo um barco, sem ter nenhuma preocupação
na vida!" Puf! E ele se foi.

O outro funcionário se apressa a fazer o seu pedido: "Eu quero
estar no

Havaí, com o amor da minha vida e um provimento interminável de
pinas coladas!" Puf e ele se foi.

"Agora você", diz o gênio para o gerente. "Eu quero aqueles dois de
volta ao escritório logo depois do almoço", diz o gerente.


