
A decisão da Comis-
são de Comércio 
Internacional dos 

Estados Unidos de retirar a 
cobrança indevida de uma 
taxa sobre o suco de laran-
ja brasileiro foi comemora-
da por lideranças do setor.

A exemplo da Orga-
nização Mundial do Co-
mércio, o governo norte-
-americano reconheceu 
no último dia 14/03, que 
o Brasil não pratica dum-
ping, ou seja, não exporta 
o produto com preço abai-
xo do praticado no merca-
do interno.

Agora, a cadeia pro-
dutiva espera o ressarci-

Revisão da taxa obrigatória ao suco brasileiro nos EUA
mento por essa cobrança 
de sobretaxa – de US$ 50 
por tonelada de suco – que 
era aplicada desde 2006. O 
valor total a ser pago é de, 
aproximadamente, US$ 40 
milhões.

O presidente da Câmara 
Setorial da Citricultura e do 
Sindicato Rural, Dr. Marco 
Antônio dos Santos, acredi-
ta que o momento é propí-
cio para que também seja 
negociada com os Estados 
Unidos a revisão da taxa 
obrigatória para a entrada 
do suco de laranja brasileiro 
no país, que é de US$ 416 
por tonelada de suco.

–  Acho importante ha-

ver uma redução dessa taxa, 
que está prevalecendo por 
muitos e muitos anos – afir-
ma Santos.

Na opinião do presiden-
te, os recursos arrecadados 
pelos Estados Unidos de-
vem ser devolvidos ao Brasil 
e aplicados principalmente 
em pesquisa.

– Precisamos investir 
em novas variedades e no 
controle de doenças, pois a 
pesquisa na citricultura não 
recebe tanta atenção como 
outros ramos da agropecu-
ária brasileira.

O dirigente afirmou que 
a retirada da sobretaxa não 
deve aumentar a entrega 

de suco brasileiro no mer-
cado norte-americano. Ele 
lembra que o consumo 
recuou 16% nos Estados 
Unidos e que também 
existe a questão dos resí-
duos do fungicida carben-
dazim, encontrados em 
algumas cargas brasileiras 
que chegaram aos Esta-
dos Unidos. Isso resultou 
na suspensão das vendas 
de suco concentrado para 
aquele mercado, que ago-
ra só recebe o suco fresco.

Os Estados Unidos são 
o segundo maior com-
prador do nosso suco de 
laranja, atrás apenas da 
União Européia.

O Sindicato Rural está 
organizando pool de 
produtores de laranja 
para comercialização da 
safra deste ano, a inten-
ção do Sindicato é orga-
nizar um volume signi-
ficativo de laranja onde 
o pequeno e o médio 
produtor sejam bene-
ficiado em negociação 
com as industrias pro-
cessadoras. Sendo que 
este ano poderão exis-
tir algumas dificuldades 
em negociar individual-
mente de acordo com a 
variedade plantada. Por 
outro lado o Sindicato 
informa aos produtores 
para reduziram as des-
pesas em seus pomares 
e só realizarem investi-
mentos necessários, não 
contrariem dividas, só 
manterem os tratos no 
controle do greening, fi-

Pool de Laranja e Redução de
 Investimentos

O programa AgroSebrae 
é uma metodologia elabo-
rada pelo Sebrae-SP, com o 
objetivo de melhorar a com-
petitividade dos pequenos 
empreendimentos rurais. 

O produtor pode ser aten-
dido pelo Programa através 
de sua inserção em Projetos 
ou via Atendimentos.

A estratégia de ação dos 
projetos é promover a me-
lhoria do produto, a melho-
ria do processo e o mercado 
e as ferramentas disponibi-
lizadas para que os objeti-
vos sejam alcançados são: 
Sebratec (Consultoria tec-
nológica), Qualidade Total 
Rural ( que visa melhoria da 
qualidade de vida, melhoria 
da renda da empresa rural 
e melhoria do ambiente de 
trabalho), Central de Negó-
cios (processo coletivo com 
o objetivo de promover e 
ampliar o acesso a merca-
dos através de negociações 

conjuntas), Dias de Campo, 
Oficinas de Gestão, Missões 
Técnicas e Feiras.

As cadeias prioritárias da 
região de Araraquara para a 
participação na forma de 
Projetos são: Olericultura, 
Fruticultura e Leite e deri-
vados.

Para que o produtor te-
nha acesso aos Projetos, é 
necessária a formação de 
um grupo de, no mínimo, 
15 produtores de um mes-
mo setor agropecuário, ou 
seja, fruticultura, olericul-
tura ou leite. O projeto tem 
duração de até 42 meses 
e a contrapartida do pro-
dutor rural é de R$ 50,00 
(Cinqüenta Reais) mensais 
durante todo o período de 
vigência do Programa.

O Sindicato Rural, custe-
ará os 15 primeiros inscritos 
em qualquer programa, nos 
03 primeiros meses. 

Programa AGROSEBRAE
carem alerta com o can-
cro cítrico, dificultando 
o transito em suas pro-
priedades. Os interessa-
dos poderão procurar o 
Sindicato a partir deste 
mês para participar do 
pool e obter mais infor-
mações sobre situação 
real que poderá ocorrer 
nesta safra de
laranja.  
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LDC vence Cutrale em disputa 
por fábrica de suco da Cocamar

A aquisição da unidade 
processadora de suco de 
laranja em Paranavaí (PR) 
junto à Cocamar, pela Louis 
Dreyfus Commodities (LDC), 
finalizou a disputa entre a 
multinacional de origem 
francesa e a brasileira Cutrale. 
Segundo fontes, o principal 
fator para a vitória da LDC, 
após meses de negociação, 
foi a parceria firmada com a 
Cocamar que garante a com-
pra da fruta dos cooperados 
por dez anos. “A proposta da 
Cutrale era mais agressiva, 
mas a companhia não aceita-
va a intermediação e a parce-
ria da Cocamar na compra da 
fruta; queria negociar direta-
mente com os produtores”, 
disse uma fonte. “Com isso, 
a preferência da cooperativa 
ficou com a LDC”, completou. 
Com o acordo, a LDC adqui-
riu a fábrica com capacida-
de de processar 7 milhões 

de caixas de 40,8 quilos de 
laranja por safra e já anun-
ciou a intenção de criar uma 
estrutura logística para trans-
formar o sistema de exporta-
ção, hoje feito por tambores, 
para granel, em caminhões-
-tanque. Em entrevista, Henri-
que Freitas, diretor da Divisão 
de Citros da LDC, citou várias 
vezes a parceria com a Coca-
mar. “É um relacionamento de 
várias décadas em várias áre-
as da companhia com a Co-
camar, como café e insumos, 
que se ampliará agora”, disse 
o executivo. Com a aquisição 
da unidade no Paraná, a LDC 
chega a quatro unidades pro-
dutoras de suco de laranja no 
País - as três outras ficam nas 
cidades paulistas em Matão, 
Bebedouro e Engenheiro Coe-
lho. A companhia atinge uma 
capacidade de processar em 
torno de 80 milhões de caixas 
de laranja por safra.

IMPOSTO DE RENDA
PRAZO 01/03/2012 A 30/04/2012

trazer nome, CPF, data e valor,
• Escritura, se comprou 

ou vendeu no ano de 2011,
• Carnes de INSS, Extra-

tos Bancários base 31/12/2011, 
Plano de Saúde

• Escola Particular ou Fa-
culdade dos filhos,

• Despesas e Receitas, e 
Talões de Notas. 

Pedimos a colaboração, 
para não deixarem para os últi-
mos dias.

OBS: Informamos também 
que a declaração será preenchi-
da no Sindicato, com o nosso 
Contador Valmir.

Informamos aos associados 
para providenciarem a docu-
mentação necessária para o 
IRPF - 2012 (Imposto de Ren-
da de Pessoa Física), ano base 
2011. Já estamos recebendo os 
documentos com antecedên-
cia, pois o prazo para transmi-
tir para receita federal termina 
no dia 30/04/2012. Os docu-
mentos necessários são:

•  Imposto de Renda 
2011, 

• Notas Fiscais de Com-
pra e Venda 2011,

• Veículo, se comprou 
ou vendeu no ano de 2011, 

Foi firmado um convênio 
entre o Sindicato Rural e Cai-
xa Federal, trata-se do Crédito 
Aporte Caixa que é uma linha 
de crédito sem destinação 
específica para pessoas físi-
cas e que apresentem garan-
tia real representada por um 
bem imóvel urbano ou rural, 
podendo ser residencial ou 
comercial, aceitando-se inclu-
sive terreno.
Garantia 
Você pode oferecer com ga-
rantia, Alienação Fiduciária 
de terreno urbano, imóvel co-
mercial, imóvel residencial ur-
bano no valor mínimo de ava-
liação de R$ 30.000,00 em seu 
nome, ou rural (valor mínimo 
diferenciado) também em seu 

Convênio Caixa Econômica Federal 
para financiamento

Tiago de Souza, Gerente de Atendimento, Isvander Pazini, Ge-
rente de Atendimento PF, Dr. Marco Antonio dos Santos, Presi-

dente do Sindicato, Dr. Arnaldo Modelli, Advogado do Sindicato.

nome, no valor mínimo de 
avaliação de R$ 250.000,00.

Sistema de amortização
O sistema de amortiza-

ção utilizado é o Sistema de 
Amortização Constante (SAC), 
podendo o prazo ser de até 
180 meses. 
Quota

A quota de financiamento 
pode chegar a até 70% do va-
lor de avaliação do bem imó-
vel dado em garantia, limita-
da à quota estabelecida em 
função da sua capacidade de 
pagamento.

Para maiores informações 
procurar Isvander, Gerente de 
Atendimento ou Silvia de Sou-
za, Gerente Geral da Caixa Fe-
deral. 

Informamos aos associados, que os serviços de dentista, es-
tão sendo realizados nos seguintes dias da semana, Segunda e 
Terça (08:00 ás 11:00) e na Sexta-Feira (13:00 ás 16:00), os in-
teressados nos serviços ligar no Sindicato no telefone (3252-
2175) para agendar o seu atendimento. 

AVISO

Foram comercializadas as 
últimas mangas de Taqua-
ritinga. Entre Novembro e 
Dezembro/11, a Tommy, que 
estava em pico, teve média 
de R$ 0,33/kg. Já de Dezem-
bro/11 a Fevereiro/12, perío-
do de maior oferta de Palmer, 

a variedade foi negociada a 
R$ 0,42/kg, em média. Quan-
to à Keitt, esta foi cotada em 
torno de R$ 0,45/kg nos me-
ses de Fevereiro a Março. Em 
geral, nesta safra, os preços 
da manga paulista foram 
maiores do que na passada.

Encerra safra de Manga em 
Taquaritinga
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Processamento Artesanal de Milho
Data: 15/03/12 á 16/03/12

Intrutora: VÂNIA ARAUJO LOURENÇON
Este curso teve a participação de 20 pessoas 

(Entre produtoras e familiares de trabalhadores 
rurais), realizado na sede do sindicato rural com 
aulas teóricas e práticas e certificado de SENAR-

-SP, onde puderam aprender várias receitas entre 
doces e salgados (croquete, pamonha, torta, 
suflê, pizza, strognoff, rissoles, polenta, curau, 
sorvete, pudim, broá, bombocado, bolo e ou-

tros) todos derivados do milho.

Tomate Orgânico
Data: 19/03/12 e 26/03/12

Intrutor: MARCELO FABIANO SAMBIASE
Este programa que esta sendo realizado na pro-
priedade do Sr. Francisco Carlos Muzatti, no sítio 

Santa Inês, com a duração de 5 meses, e com 
a participação de 15 produtores rurais, e onde 

neste primeiro módulo, tem por finalidade mos-
trar a ecofisiologia dos cultivares do tomateiro, 

nutrição, irrigação e solo, produção das mudas e 
compostos orgânicos e que no final a área deve 

estar preparada para o próximo módulo.

Orquídea
Data: 27/03/12 á 30/03/12 

Intrutor: ADOLFO RICARDO MOLINA
Este curso realizado na sede do Sindicato Rural, 
parceria com o SENAR-SP, com a participação de 

20 pessoas, no qual foi mostrado tudo sobre o 
plantio e cuidados dessas flores, tanto a quanto 
a pragas e doenças, adubação, replante, comer-
cialização e utilizando as técnicas apropriadas e 

no final certificado do SENAR-SP.

CURSOS 2012

Obs: Para o mês de abril, teremos os cursos de 
Aplicação de Agrotóxicos com Turbo Pulveri-
zado de Barras (NR 31, para funcionários que 
trabalham com produtos químicos), com 15 

vagas (Incrições já abertas) e Processamento 
de Frutas (Doces, compotas e conservas) com 
20 vagas (incrições à partir do dia 26/03/12).

Uma senhora entrou em uma avicul-
tura e viu um papagaio com uma correntinha 
em cada pé.

Muito curiosa, chamou o balconista e foi logo perguntan-
do:

- Ei, moço qual a função das duas correntinhas do pé do papa-
gaio?

O balconista respondeu:
- Quando eu puxo a da direita, ele me diz bom dia, e quando 

eu puxo a da esquerda, ele me diz boa tarde.
Então a senhora perguntou: - E se eu puxar as duas ao mesmo 

tempo?
E o papagaio, já louco da vida, respondeu:
- AI, EU CAIO NÉ. 

DONA CURIOSA



Sindicato Rural de 
Taquaritinga completa 

6.900 litros de óleo diesel 
sorteados entre seus 

associados

A 66ª edição do sorteio de 100 litros de óleo diesel ocorreu dia 20 
de Março de 2012, cujo ganhador foi o Sr. Laerte Aparecido Escola, 
totalizando 6.900 litros em parceria com o AUTO POSTO IPIRANGA

Pág. 4 ANO XXI • N° 218 • ABRIL/2012 SINDICATO RURAL DE TAQUARITINGA

Receita Colomba
Pascal

O que se colhe no mês de Abril

Aipim, amendoim, arroz, banana, batata-inglesa, 
feijão, figo, laranja, mandioca, milho, pêssego, uva.

Parceria entre 
Sindicato Rural e 

AUTO POSTO IPIRANGA
sorteiam óleo diesel INGREDIENTES

½ kg de farinha de trigo peneirada
1 ½ envelope de fermento biológico seco (16g)
½ xícara (chá) de leite morno
1 clara
3 gemas
¾ xícara (chá) de açúcar
2 colheres (sopa) de margarina
1 colher (sobremesa) de raspas de casca de laranja
1 colher (café) de raspas de casca de limão
1 colher (café) de sal
1 pitada de noz-moscada
150 g de chocolate ao leite picado
100 g de castanha de caju picadas (sem sal)
4 colheres (sopa) de margarina
1 ovo batido 

CALDA:
1 ½ xícara (chá) de açúcar de confeiteiro
½ xícara (café) de leite
1 colher (sopa) de rum

MODO DE PREPARO: 
Em uma tigela, coloque 2 colheres (sopa) de farinha de trigo, o 

fermento, o leite, misture e deixe descansar até que dobre de volu-
me. Acrescente o restante da farinha de trigo, a clara, as gemas, o 
açúcar, a margarina, as raspas, o sal, a noz moscada e misture bem 
até que fique homogêneo.

Em seguida, acrescente o chocolate, a castanha, misture bem e 
deixe descansar por 15 minutos. Abra a massa com o auxílio de um 
rolo formando um retângulo, espalhe metade da margarina sobre 
2/3 de massa e dobre em 3 partes.

Repita a operação. Dobre-a e corte-a em 3 pedaços. Coloque em 
fôrmas para colomba. Deixe descansar por 20 minutos ou até que 
dobre de volume.

Pincele a colomba com o ovo e leve ao forno preaquecido (220 
ºC) até que esteja dourada. Retire-a do forno e deixe esfriar. Em uma 
tigela, misture o açúcar de confeiteiro, o leite, o rum e espalhe sobre 
a colomba. Deixe secar

O Sindicato Rural parabeniza os 
aniversariantes do mês de Abril 2012

ARMANDO PASTRELO 06/04
JOAO FERMINO TURRA 09/04
GENI CONSTANCIO IRIA 10/04
JANDYRA EIKO MORI KAWASAKI 10/04
MARCO AURELIO FERRARO 10/04
JOSE ZEPHERINO LOTTI 10/04
MARIA DO CARMO PINSETTA 11/04
NECLETO ZANIBONI 11/04
EDUARDO HENRIQUE MOUTINHO 13/04
DOLAR ANTONIO GIBERTONI 13/04
IRACEMA BORGES LOTTI 13/04
IRMA CHIAROTTI MICALI 15/04
ANTONIO G. BUENO DE MIRANDA 17/04
MARCO ANTONIO PREVIDELLI ORRICO 18/04
NOEMIA PIRES MORAES 18/04
ANTENOR DOLCI 21/04
WANDERLEI MILSONI 21/04
ZEPHERINO PEDRASSOLI 22/04
WALDOMIRO BERTOLDO 25/04
MARIA APARECIDA ROMANO 25/04
NELSON MARTINS 25/04
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA 26/04
MARIO WILLIAN LEMOS 29/04
IZAURA FERNANDES BELLENTANI 29/04
JOSE MARIA MARTINELLI 30/04


