
Protesto de produtores de laranja
A safra 2012/2013 da 

laranja produzida por 
citricultores indepen-
dentes está se perdendo 
nos pomares de todo o 
estado de São Paulo por-
que as indústrias estão 
se negando a comprar a 
fruta e processar o suco, 
alegando estarem com 
estoques altos. A medi-
da visa segurar o preço 
do suco no mercado in-
ternacional e garantir a 
lucratividade, mas o cus-
to social desta estratégia 
é alto. São Paulo possui 
300 municípios citricolas, 
são quase 6 mil produto-
res independentes afe-
tados por esta decisão, 

mas o governo do esta-
do trata a situação com 
descaso. São pessoas 
que investiram tempo e 
dinheiro, acreditando na 
citricultura brasileira, e 
que estão sendo punidas 
por trabalharem de for-
ma honesta e organizada 
pelo desenvolvimento 
do país. Toda uma cadeia 
sustentada pela ativida-
de também já está so-
frendo os reflexos desta 
crise – são 40 mil traba-
lhadores parados (colhe-
dores e caminhoneiros) 
-, além de fornecedores 
de insumos, escritórios 
de contabilidade, postos 
de combustíveis, entre 

outros, todos direta e in-
diretamente afetados. A 
estimativa é de que, até 
Fevereiro de 2013, cerca 
de 83 milhões de caixas 
de laranja sejam perdidas 
nos pomares por falta de 
processamentos pela in-
dústria nacional de suco. 
Um prejuízo que deve 
ultrapassar R$ 1,2 bilhão. 
Abandonadas pelas au-
toridades, a mercê de 
uma estratégia de mer-
cado nociva, que leva ao 
endividamento de milha-
res de produtores.      

Em decorrência des-
ses fatos citricultores de 
toda região realizaram 
um protesto em Taqua-

ritinga para a chamar 
atenção especialmente 
do Governador de São 
Paulo sr. Geraldo Alckmin 
que não fez nada para o 
setor até momento “para 
o governador parece que 
a laranja esta plantada 
em outro estado” diz o 
presidente do Sindicato 
Rural, Marco Antonio dos 
Santos. Foram distribuí-
dos a população 12 tone-
ladas de laranja e mais de 
150 litros de suco foram 
despejado na praça pú-
blica, sendo que só nos 
pomares da cidade mais 
de 1 milhão de caixas de 
laranja de excelente qua-
lidade serão perdidas. 
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Nos meses de Agosto e 
Setembro, terá que ser feita 
a declaração do ITR (Impos-
to Territorial Rural) de todas 
as propriedades rurais. Os 
proprietários deverão trazer 
cópia dos seguintes docu-
mentos: 

- ITR -2011
- Declaração do Impos-

to de Renda do ano de 
2012

Para os proprietários que 
adquiriram propriedades 
rurais, ou fizeram retificação 
de área, inventário, formal 
de partilha, ou doação, a 
partir de 01 de outubro de 
2011 aos dias atuais, deve-
rão fazer o preenchimento 
dos formulários no Sindi-
cato Rural, e na Receita Fe-
deral de Araraquara, para 
transferir o imóvel em seu 

ITR-2012
IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA: 20/08/2012 A 28/09/2012
nome, e fazer as alterações 
necessárias. Para o preen-
chimento deverão trazer os 
seguintes documentos:

- Cópia da declaração do 
ITR 2011 do ex-proprietário, 
Escritura da propriedade 
ou certidão de matrícula, 
CCIR ano 2006, 2007, 2008 e 
2009, CPF da esposa(o). 

 A não entrega da de-
claração implica em vários 
problemas ao proprietário, 
desde o pagamento de mul-
ta de R$ 50,00, por envio em 
atraso, e mais multa e juros 
do valor a pagar, até a não 
emissão de Certidões Ne-
gativas de Débito. Para que 
não ocorra nenhum proble-
ma é importante que o as-
sociado não deixe para fazer 
esta declaração nos últimos 
dias do mês.

Nesta edição vamos tra-
tar do procedimento ad-
ministrativo para regulari-
zação ambiental junto ao 
CBRN-Regional e ou Secre-
tária do Meio Ambiente. 

  De acordo 
com a nova legislação o 
primeiro passo para esta 
regularização será inscre-
ver a propriedade rural no 
CAR (Cadastro Ambiental 
Rural), via internet, no âm-
bito do Sistema Nacional 
de Informações sobre Meio 
Ambiente (SINIMA). Este 
procedimento é obrigató-
rio a todas as propriedades 
e posses rurais, e para isso, 
o proprietário deve provi-
denciar os seguintes docu-
mentos: Certidão de Matrí-
cula atualizada, CCIR, ITR, 
CIC, RG, planta e memorial 
descritivo.

  Após a ins-
crição no CAR, a proprie-
dade rural com passivo 
ambiental será convocada 
para adesão ao Programa 
de Regularização Ambien-
tal (PRA), onde o proprie-

tário ou possuidor deverá 
assinar um termo de com-
promisso com o órgão am-
biental para regularizar-se. 

  Nesse perí-
odo são suspensas às san-
ções decorrentes do dano 
ambiental e o proprietário 
rural não poderá ser puni-
do por infrações cometidas 
antes de julho de 2008. Po-
rém, somente com a efe-
tiva regularização estará 
suspensa qualquer punibi-
lidade ao proprietário ou 
possuidor do imóvel rural.

  Para regu-
larizar ambientalmente a 
propriedade rural, o pro-
prietário ou possuidor tem 
duas opções: recompor a 
Reserva Legal na proprie-
dade ou compensar em 
outra área.

  Na recom-
posição na propriedade 
será permitido o plantio 
intercalado de espécies 
exóticas (50%) com es-
pécies nativas (50%), ou 
a regeneração natural da 
vegetação. Na compen-

sação em outra área exis-
tem as seguintes opções: 
1ª - aquisição de Cotas de 
Reserva Ambiental (titulo 
nominativo representativo 
de área de vegetação nati-
va); 2ª - Servidão Florestal 
perpétua ou temporária, 
desde que localizada no 
mesmo bioma, que deve-
rá ser averbada na matri-
cula de todos os imóveis 
envolvidos; 3ª - Doação 
ao Poder Público da área 
localizada no interior de 
Unidade de Conservação; 
4ª - Compensar em imóvel 
com área equivalente e ex-
cedente de Reserva Legal 
da mesma titularidade, 
desde que localizada no 
mesmo bioma.

  Como po-
demos observar a nova 
legislação trouxe poucas 
mudanças, e a principal 
delas foi de ordem buro-
crática, uma vez que a re-
serva legal somente será 
averbada na matricula do 
imóvel quando a opção do 
proprietário for pela com-

pensação através de servi-
dão temporária ou perma-
nente.  

  Para finalizar, 
aconselhamos aos proprie-
tários rurais que não tem 
TAC assinado ou Ação Civil, 
e que desejam tomar provi-
dências no sentido de efeti-
var a regularização ambien-
tal de sua propriedade rural, 
que somente providenciem 
o andamento da documen-
tação exigida, como por 
exemplo, a retificação da 
área de imóvel, pois a plan-
ta e memorial descritivo 
são documentos essenciais 
e demandam certo tempo 
para estar pronto. Entretan-
to, devemos aguardar a vo-
tação da Medida Provisória 
571, que alterou o Novo Có-
digo Florestal, e está previs-
ta para acontecer em outu-
bro de 2012, pois havendo 
mudança, estas deverão ser 
acatadas.

Carlos Alberto Grigolli
OAB/SP: 268.219

Especialista em Direito 
Ambiental e Urbanístico

Reserva Legal Parte II

Foi encerrado o Pro-
grama Tomate Orgânico 
com o início da colheita 
do tomate, programa que 
iniciou em Março, com se-
meadura de 500 plantas, 
programa que ocorreu 
sem maiores dificuldades, 
a partir do mês de Maio 
as condições climáticas fi-
caram desfavoráveis para 
o cultivo do tomate (frio 
e chuva), porém o tomate 
resistiu a todas adversida-
des, sendo a primeira plan-
tação de tomate orgânico 
na cidade. Um trabalho em 
parceria com o produtor 
Francisco Carlos Muzatti e 
sua família que foi exem-
plar, não descuidando do 
manejo, produtor que tra-
balha com produção orgâ-

PROGRAMA TOMATE 
ORGÂNICO

nica a cerca de 6 anos, com 
produção de Berinjela, Pe-
pino, Pimenta, entre outras 
culturas. “Chegamos ao 
final feliz pelo resultado fi-
nal, a lavoura desenvolveu 
bem e com resistências a 
doenças. Para o Senar o 
objetivo foi atingindo de-
monstrando e transferindo 
conhecimento ao produtor 
rural e trabalhador rural”, 
diz o instrutor do Progra-
ma (Marcelo Sambiase). 

O produtor Carlos Anto-
nio Luque, que participou 
do Programa, diz que ad-
quiriu conhecimentos im-
portantes para o pequeno 
agricultor permanecer na 
agricultura, visando o seu 
alto sustento e a preserva-
ção do meio ambiente. 
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CURSOS 2012

Eletricista – Acionamento de Motores 
Elétricos em Baixa Tensão

Instrutor: João Manoel dos Santos Reis 
Data: 01, 07, 08, 14 e 15/07/2012

Este curso foi realizado em parceria com o Sindicato Rural, 
Senar e a Prefeitura do municipio de Fernando Prestes 

(base territorial), onde foram 80 horas de curso realizado 
no Crás (Centro de Referencia de Assistência Social) no 
municipio de Fernando Prestes, aos finais de semana, 

com a participação inicial de 16 alunos, sendo trabalha-
dores rurais. Neste curso receberam material, apostila, 

refeição e puderam ter aulas téoricas e práticas, desde  o 
curso de eletricista instalações elétricas (primeiro curso) e 

o de motor (segundo curso).
Na foto os participantes com o prefeito de Fernando Pres-
tes, o Sr. Bento Luchetti Junior, o vereador João Carlos da 
Silva, a coordenadora do Crás Elizabeti, a coordenadora 

do sindicato, Adriana e o instrutor do Senar João Manoel.

Operação e Manutenção de Tratores 
Agrícolas

Data: 16/06, 17/06, 23/06, 24/06 e 30/06/2012.
Intrutor: Hermes Sousa Dos Anjos

Foi realizado na fazenda São Jose, propriedade do Sr. Fernando 
Manaia Escaroupa, e na sede do sindicato, mais um curso de 

tratorista, onde produtores e  funcionários rurais, aprenderam 
toda parte de manutenção (técnicas, acidentes de trabalho, 

funcionamento das peças, troca de óleo) e a operação (apren-
dizagem, aperfeiçoamento) ou seja toda parte mecânica dos 
tratores usados na região assim como os novos, no qual  visi-

taram a empresa Coopercitrus,  através do gerente da Valtra, o 
sr. Edivaldo Aparecido do Amaral, aprofundando todos os seus 

conhecimentos.  

Programa Tomate Orgânico 
Colheita e Beneficiamento - Modulo V

Instrutor: Marcelo Sambiase
Data: 16/07/2012 e 23/07/2012

Finalmente o último módulo do programa de tomate, onde os 
produtores rurais tiveram desde a preparação do solo, plantio, 
condução da planta, frutificação e colheita e beneficiamento 

(ao total 05 módulos) totalizando 88 horas, desde março a 
julho. E neste último mês foi identificado, o momento ideal da 

colheita, onde os participantes aprenderam os cuidados neces-
sários para se obter um produto de boa qualidade, toda a forma 

de prepara-lo nas embalagens e transporte, e todo os custos 
diretos do cultivo orgânico.

Visite o nosso site www.srtaq.com.br , para 
ver informações sobre o Meio Rural, Cota-

ções Agrícolas, Previsão do Tempo, Serviços 
Prestados e a História do Sindicato.

Cavalgada Rural
Instrutor: Luiz Carlos Serrano

Data: 28/07/2012
Foi realizada a cavalgada rural em grupo, entre produtores e 
trabalhadores rurais, percorrendo cerca de 20 km,  onde no 

trajeto foram resgatando as tradições culturais de nossa região, 
bem como a orientação quantos as técnicas adequadas da 

cavalgada, segurança e ainda promovendo uma ação social no 
campo.  Na chegada foi apresentado todo trabalho do senar, 

com uma confraternização entre os cavaleiros.
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Receita Picanha do
Avesso

O que se colhe no mês de Agosto

Tangerina, banana, cana-de-açúcar, 
laranja, milho, uva, jiló, rabanete, chuchu.

INGREDIENTES
1 peça de picanha
200g de bacon
200g de azeitonas
 verdes (opção)
350g de queijo parmesão
1 cenoura grande
2 tomates grandes
1 cebola
4 dentes de alho (opção)
Sal grosso

MODO DE PREPARO: 
Tirar o excesso de gordura, cortar a picanha no meio como 

se fosse um saco, virar a picanha ao avesso. Pré-cozinhar a ce-
noura, fritar (pouco) a cebola, o alho e o bacon no azeite.

Cortar o tomate em rodelas, e a cenoura após pré-cozidas 
em palitos. Colocar tudo dentro da peça de picanha e costurar 
com barbante a “boca” da carne.

Temperar a carne apenas com sal grosso e assar no forno 
ou na churrasqueira.

O jovem inconformado por não dar sorte com mulher bonita, vai 
procurar um grande sábio japonês (claro!!!) 
- Mestre, o que é preciso para um cara conseguir um mulher linda?
E o sábio responde: - É preciso caratê, né? 
O jovem discípulo não entendendo direito, pergunta: - Caratê, 
mestre?? 
- Sim. É preciso o caratê beleza,o caratê cabeça, o caratê carro, o 
caratê grana...

Japonês Sábio

O Sindicato Rural parabeniza os 
aniversariantes do mês de Agosto 2012

REGINA AUREA L. D. AMBROSIO 01/08
HELIO BOMBARDA 01/08
JAIR PAULO AQUARONI 01/08
ADEMAR YOSHIO OGATA 01/08
VALENTIM OCIMAR GAVIOLI 04/08
JOAO CLAUDENOR ARIOLI 05/08
LAERTE APARECIDO ESCOLA 08/08
CARLOS ALBERTO DIAN 08/08
FRANCISCO CARLOS MUZATTI 10/08
AGIDE GIBERTONI 11/08
JOSE REYNALDO LIBANORI 12/08
THEREZA A. POLETTI GRIGOLLI 12/08
ADELINO MALAMAN 12/08
JUNICHI KAJITANI 15/08
DEVAIR APARECIDO RESTANI 15/08
ANTONIO MARTINES LOPES 16/08
JOSE DO CARMO MAZZINI 16/08
PAULO CESAR COLETI 17/08
ANTONIO MARUCCA DE CARVALHO 19/08
IDALINA P. P. PINHEIRO 20/08
JOAO DA COSTA CARVALHO 24/08
RENATO CESAR DAVOGLIO 28/08
FRANCISCO NUCCI 30/08

A 70ª edição do sorteio de 100 litros de óleo diesel ocorreu dia 20 de 
Julho de 2012, cujo ganhador foi o Sr. Francisco Carlos de Paula Ferreira, 
totalizando 7.300 litros em parceria com o AUTO POSTO IPIRANGA.

Sindicato Rural de 
Taquaritinga completa 

7.300 litros de óleo diesel 
sorteados entre seus 

associados

Parceria entre 
Sindicato Rural e 

AUTO POSTO IPIRANGA
sorteiam óleo diesel

FOTO GANHADOR



No dia 02 de Agosto o Conselho Monetário Na-
cional aprovou algumas medidas de ajuda os citri-
cultores essas medidas certamente beneficiaram 
parcialmente os produtores sendo as frutas preco-
ces de acordo com as informações das indústrias 
não serão colhidas. Essas resolução C.M.N foi um 
trabalho junto ao Governo da Câmara Setorial da 
Citricultura presidida pelo Sr. Marco Antonio dos 
Santos juntamente com outras entidades segue 
abaixo o que foi definido:   

 
1. Prorrogação das dívidas dos produtores de 

laranja 

Prorrogação, para 15 de fevereiro de 2013, do 
vencimento das parcelas vencidas e vincendas en-
tre 1º de janeiro de 2012 e 14 de fevereiro de 2013 
das operações de custeio da safra 2011/2012, das 
safras anteriores a 2011/2012, bem como das par-
celas de operações de investimento, em situação 
de adimplência em 31 de dezembro de 2011. Para 
efeito das prorrogações aqui previstas, as institui-
ções financeiras ficam dispensadas da análise caso 
a comprovação da incapacidade de pagamento do 
mutuário por dificuldades de comercialização da 
laranja.

Possibilidade de reembolso, em até 5 anos, das 
parcelas anuais do saldo devedor das operações de 
custeio da safra 2011/2012.

Prorrogação, em até 100%, das parcelas das ope-
rações de investimento e das de custeio de safras 
anteriores à safra 2011/2012, para até 1 ano após 
o vencimento da última parcela prevista no crono-
grama de reembolso vigente.

Em resumo, os bancos ficam autorizados a 
prorrogar, automaticamente, para 15/02/2013 as 
parcelas vencidas e vincendas entre 01/01/2012 
e 14/02/2013 das operações de custeio da safra 
2011/2012 e de safras anteriores, bem como das de 
investimento.

Por solicitação do mutuário e a critério do ban-
co, o saldo devedor do custeio da safra 2011/2012 
pode ser negociado para pagamento em até 5 par-
celas anuais.

Da mesma forma, por solicitação do mutuário e 
a critério do banco, poder-se-á prorrogar até 100% 
das parcelas de investimento e das de custeio de 
safras anteriores à 2011/12 para até 1 ano após o 
vencimento da última parcela prevista no crono-
grama de reembolso vigente.

 
2. Apoio à comercialização de laranja: definição 

de preço mínimo e autorização de EGF

Preço Mínimo de R$ 10,10 por caixa com 40,8Kg 
de laranja, em São Paulo e Minas Gerais.

A definição desses preços mínimos tem caráter 
excepcional, com vigência até 28 de dezembro de 
2012.

Os preços mínimos fixados serão utilizados em 
operações de Financiamento para Garantia de Pre-
ços ao Produtor (FGPP), leia-se EGF, e de subvenção 
econômica, na forma de equalização de preços (PEP 
e PEPRO).

Ficam autorizadas operações de Financiamento 
para Estocagem de laranja, leia-se EGF, aos produ-
tores, beneficiadores e agroindústrias, e sob as se-
guintes condições:

Regiões ou unidades da federação amparados: 
os estados de São Paulo e Minas Gerais;

Período de contratação: até 28/12/2012;
Prazo máximo de vencimento: 180 dias;
Taxa de juros: 5,5% ao ano.
 

3. Financiamento para manutenção de pomares 
de laranja

Autorização, até 28/12/2012, da contratação de 
operação de crédito de custeio para a manutenção 
de pomares de laranja, observadas as seguintes 
condições:

a)    Beneficiários: produtores rurais de laranja ou 
suas cooperativas de produção;

b)    Limite de crédito: até R$ 150.000,00 por be-
neficiário;

c)    Prazo de reembolso: até 5 anos, incluído 1 
ano de carência;

d)    Taxa de juros: 5,5% ao ano.
Neste caso, o produtor poderá pleitear, até 

28/12/2012, um financiamento, a título de custeio, 
com um limite de R$ 150 mil e até 5 anos de prazo 
de pagamento, para manutenção dos pomares de 
laranja.

Segundo o Secretário-Executivo do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, José Carlos 
Vaz, essas medidas representam o reconhecimento, 
por parte do Governo Federal, da complexidade da 
crise de renda por que passa a citricultura nacional. 
“Mais medidas estão sendo estudadas, como, por 
exemplo, alongamento do prazo de pagamento 
das operações de estocagem de suco contratadas 
em 2011, conjugado com a formalização de contra-
tos de compra da laranja por parte da indústria”. 

Por outro lado o Governo do Estado de São Paulo 
ate o momento não esta fazendo nada para mini-
mizar os problemas dos citricultores paulista.

GOVERNO FEDERAL AJUDA CITRICULTORES
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O Sindicato Rural irá reali-
zar este mês uma distribui-
ção de laranja de maneira 
gratuita em toda rede en-
sino municipal de Taqua-
ritinga, serão distribuídos 
5 kg de laranja por aluno, 
que abrangerá 5.700 es-
tudantes, num total de 
aproximadamente de 30 
toneladas da fruta. Essa 
distribuição será feita em 
parceria entre o Sindicato 
Rural, produtores, cooper-
citrus e patrocinadores, 
onde vão custear todas 
as despesas. Taquaritin-
ga produz mais de 2.500 
milhões de caixas de 40,8 
kg mais da metade se-
rão perdidas nas árvores 
em decorrência da não 
comercialização. Todos 
os interessados em fazer 
qualquer promoção social 
como distribuir mais laran-
jas á entidades sociais, po-
dem procurar o Sindicato 
Rural, que disponibilizará 
a propriedade onde as la-
ranjas poderão ser colhi-
das.

Projeto para
distribuição

de laranja

Informamos aos associados, 
que os serviços de Dentista e 
Acupuntura com Dr. Rodrigo 
Valério, está em novo horário 
de atendimento, nos seguin-
tes dias da semana, de Terça 
e Quinta, na Terça-Feira (08:00 
ás 11:00) e na Quinta-Feira o 
dia todo, os interessados en-
trar em contato com Sindi-
cato Rural, para agendar seu 
atendimento.

AVISO


