
Leilão de Laranja
Nos leilões realizados pela 
Companhia Nacional de Abas-
tecimento, Pepro e Pep foram 
ofertados mais de 36 milhões de 
caixas de laranja e arrematadas 
mais de 26 milhões de caixas, 
com subsídio de 120 milhões de 
reais. Os produtores começam 
a receber os pagamentos após 
comprovar a venda e a entrega 
para às indústrias processado-
ra e o escoamento para fora do 
estado, o preço mínimo foi es-
tabelecido em R$ 10,10.
Ocorreram até Dezembro dez 
leilões, onde mais de 1300 pro-
dutores foram beneficiados por 
esse programa que começou no 
dia 28/09. Muitos produtores 
não puderam ser beneficiados 
em decorrência de não poder 
retroagir as laranjas entregues 
após a data do leilão, por emis-
são da nota fiscal da indústria 
e outros não conseguiram as 
documentações exigidas para 
participar do programa. 

Marco Antonio dos San-
tos, presidente do Sindi-
cato Rural de Taquaritin-
ga e da Câmara Setorial 
de Citricultura, vinculada 
ao Ministério da Agricul-
tura, explicou que este 
programa realizado pelo 
governo federal foi um 
trabalho muito intenso 
onde o secretario executi-
vo do Ministério da Agri-
cultura Jose Carlos Vaz se 
empenhou para viabilizar 
os recursos necessários 
para esse programa, na 
parte técnica Gustavo 
Firmo também do MAPA 
trabalhou bastante para 
acontecer os leiloes. O 
Presidente completou que 
foram mais de 15 via-
gens a Brasília para viabilizar 
este beneficio aos produtores 
de laranja. Neste mês a pedido 
da Câmara Setorial através do 
seu Presidente foi prorrogado 

o preço mínimo da caixa de la-
ranja até 30 de Março de 2013, 
onde também foi solicitado 
mais recursos para realização 
de leilões nos meses de Janeiro, 
Fevereiro e Março, sendo que a 

safra de laranja se estendeu até 
este período, “eu acredito que 
certamente o governo aportará 
mais recursos aos produtores” 
disse o Presidente Marco Anto-
nio dos Santos.



sejam cancelados. A multa pode 
chegar a R$ 100 mil por infração. 
Sem voz. Ruiz avaliou que a criação 
de empresas gigantes no setor dilui 
o poder de barganha dos produto-
res e que há fortes indícios de que 
os citricultores não têm voz no Con-
secitrus. Para o conselheiro Marcos 
Veríssimo, se não houver consenso 
para a criação do Consecitrus, as 
indústrias tendem a se tornar um 
cartel institucionalizado.
O advogado do Consecitrus, Ono-
fre Carlos de Arruda Sampaio, disse 
que não foram assinados contratos 
citando a entidade. “O que existe é 
uma prática de mercado: contratos 
de compra e venda de laranja, com 
preços diferentes.”
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TRADIÇÃO

Uma tradição que a cada dia que 
se passa está mais difícil de se ver 
em meio a tanta tecnologia na agri-
cultura, trata-se do arado de tração 
animal, ainda tem produtor rural 
fazendo este modo para cultivar o 
solo, um desses produtores é o se-
nhor Antonio Barão, de 49 anos, 
produtor no distrito de Jurupema, 
ele que conta que faz esse tipo de 
serviço desde seus 6 anos de idade, 
neste modo ele cultiva Milho, Berin-
jela entre outras hortaliças. Isso é 
uma demonstração que as velhas 
tradições ainda resiste passando de 
geração a geração. 

O Conselho Administrativo de De-
fesa Econômica (Cade) fez um aler-
ta ontem aos executivos da maior 
produtora de suco de laranja do 
mundo. Se a criação do conselho 
que vai unir fabricantes e produto-
res não sair do papel, as gigantes 
Citrosuco e Citrovita podem ser 
multadas e o acordo assinado com 
o órgão antitruste, no fim do ano 
passado, revisto.

CADE pode rever união de Citrosuco e Citrovita
Mesmo sendo uma das condições 
do Cade para aprovar a operação 
entre as produtoras de suco dos 
grupos Votorantim e Fisher, o Con-
secitrus ainda não existe. O órgão 
será responsável por estabelecer 
diretrizes para a cadeia produtiva, 
a exemplo do que ocorre no setor 
de cana-de-açúcar, com a Unica. 
A constituição do conselho faz par-
te do Termo de Compromisso de 
Desempenho (TCD) assinado em 
2011 com o Cade.
Segundo Ricardo Ruiz, conselhei-
ro do Cade e relator do caso, se 
o Consecitrus não for criado, há 
descumprimento do termo. Essa 
falta pode gerar multa e revisão do 
acordo. Ruiz identificou uma série 
de práticas enganosas dos repre-
sentantes da indústria do setor em 
relação ao conselho, como a divul-
gação de que o órgão estaria em 

operação. O objetivo seria pressio-
nar produtores a aceitar os termos 
das fábricas.
Por isso, Ruiz determinou que a As-
sociação Nacional dos Exportado-
res de Sucos Cítricos (Citrus BR) e 
a Sociedade Rural Brasileira (SRB), 
que estão à frente da composição 
do Consecitrus, divulguem que 
o conselho ainda não entrou em 
operação e que o Cade ainda não 
aprovou sua constituição.
As entidades terão de fazer divul-
gações em seus sites, nas emis-
soras de rádio em que houve a 
difusão da informação incorreta 
e em jornais locais de 30 cidades 
do interior paulista, que represen-
tam 50% da produção nacional 
de laranja. O relator também de-
terminou que contratos não sejam 
fechados em nome do Consecitrus 
e que os documentos existentes 

Produção de cana pode chegar a 
600 milhões de toneladas

O terceiro levantamento da 
safra de cana-de-açúcar reali-
zado pela Companhia Nacio-
nal de Abastecimento (Conab) 
para a temporada 2012/13 
indica um aumento de 6,2% 
na produção, passando de 
560,36 milhões de toneladas 
na safra passada para 595,13 
milhões t na nova safra. O 
anúncio foi feito pelo no Minis-
tério da Agricultura, em Bra-
sília. Também houve elevação 
da área de corte de 8.356,1 
mil hectares para 8.520,5 mil 
ha. O percentual de recupe-
ração da produtividade média 

das lavouras ficou estimado em 
4,2%.
Os números ainda não estão to-
talmente fechados, o que só deve 
ocorrer em abril do próximo ano 
com a participação da produ-
ção nordestina que está em an-
damento. São também menos 
expressivos do que os do último 
levantamento de abril passado, 
mas continuam superiores aos 
apresentados na safra 2011/12. 
O motivo é a normalização das 
condições climáticas que favore-
ceram sobretudo os canaviais da 
região Centro-Sul.
Em relação à produção de açú-

car, espera-se um aumento de 
4,72% e deve passar de 35,97 
milhões de toneladas para 
37,66 milhões. Por outro lado, 
a produção total de etanol di-
minuirá 5,22%, passando de 
24,93 bilhões de litros para 
23,62 bilhões. A produção do 
etanol anidro, que se desti-
na à mistura com a gasolina, 
deve reduzir 0,88%, mudando 
de 9,75 bilhões de litros para 
9,66 bilhões. Já o etanol hi-
dratado, utilizado nos veículos 
“flex-fuel”, caiu 8% e alterou 
de 15,18 bilhões de litros para 
13,96 bilhões. 

Incidência de cancro cítrico aumenta 39% no Estado de São Paulo
A incidência de cancro cítrico aumen-
tou 39% em um ano no Estado de São 
Paulo. Segundo o último levantamen-
to amostral, realizado pelo Fundo de 
Defesa da Citricultura - Fundecitrus, a 
doença está presente atualmente em 
1,39% dos talhões de citros, contra 
1%, em 2011. Inspetores do Funde-
citrus vistoriaram 2.090 talhões dos 
cerca de 87 mil existentes no parque 
citrícola paulista. Desde o encerra-
mento do convênio com a Secretaria 
da Agricultura, ocorrida em 2009, e a 
interrupção das inspeções realizadas 
pelo Fundecitrus, o número de focos 
apresenta um rápido crescimento. 

“Embora ainda se encontre em baixa 
incidência no Estado de São Paulo, o 
cancro cítrico teve um crescimento de 
893% em relação a 2009, quando 
apenas 0,14% dos talhões apresenta-
vam a doença”, diz o pesquisador do 
Fundecitrus José Belasque Junior. 
A região com maior incidência de 
talhões contaminados é a Noroeste, 
com 11,5%, um aumento de 62,6% 
aos 7,07% registrados em 2011. Em 
seguida, está o Oeste Paulista, onde a 
doença infectou 2,7% dos talhões. No 
ano passado, o índice do cancro na 
região era de 2,2%, o que representa 
um aumento de 22,7% ao longo do 

último ano.  O Centro Paulista apre-
sentou a maior evolução da doença, 
com um aumento de 1.183% de ta-
lhões doentes. Em 2011, o cancro 
cítrico atingia 0,06% e, neste ano, al-
cançou 0,77% dos talhões da região.  
As regiões Sul e Norte apresentaram 
0,17% e 0,11% de talhões contami-
nados, respectivamente. Os índices 
são menores do que os registrados 
em 2011, de 0,27% e 0,51%, mas de 
acordo com os pesquisadores, não é 
possível afirmar que houve redução 
da doença nessas regiões. “O levan-
tamento é baseado em amostras e, 
em alguns pomares, o produtor não 

permitiu que fizéssemos a inspeção”, 
explica Belasque.   A região Leste não 
apresentou talhões com sintomas de 
cancro cítrico no levantamento de 
2012.  O levantamento amostral é 
realizado desde 1999 para identificar 
a incidência e distribuição de cancro 
cítrico no parque citrícola paulista. Os 
dados são analisados sob a coordena-
ção do Prof. Dr. José Carlos Barbosa, 
do Departamento de Ciências Exatas 
da Faculdade de Ciências Agrárias e 
Veterinárias da Unesp de Jaboticabal. 
O objetivo é avaliar a eficácia das me-
didas de controle e traçar estratégias 
que evitem a expansão da doença.
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CURSOS 2012

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

Rural, Cotações Agrícolas, Previsão do 
Tempo, Serviços Prestados e a História 

Em 20 anos foram realizados 395 cursos, 8224 trabalhadores e produtores, desde de 1993.

HIDRAULICA II, REDE DE ESGOTO
DATA: 03,04,10 E 11/11/2012

Tendo em vista, a necessidade de reparos e manutenções, assim 
como também as instalações novas em áreas de hidráulica, foi re-
alizado no município de Fernando Prestes mais este curso. Parceira 
entre o Sindicato Rural de Taquaritinga e o CRÁS (Centro de Re-
ferencia da Assistência Social). Com a participação de 12 alunos, 
no qual receberam material didático, aula teórica, aula pratica, 
refeição e certificação do SENAR-SP.

OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 
TRATORES AGRÍCOLAS

DATA: 05/11/2012 A 09/11/2012

Como hoje o mercado de trabalho é muito exigente, é necessário 
mão-de-obra qualificada, para aperfeiçoar-se cada vez mais, foi 
realizado mais um curso de Formação Profissional, onde os par-
ticipantes aprenderam sobre manutenção, operação, acidentes de 
trabalho, funcionamento e utilização de cada peça, aprofundando 
mais seus conhecimentos, e no final receberam certificação. As au-
las teóricas foram realizadas na sede do Sindicato Rural e as aulas 
praticas na empresa Coopercitrus, e na propriedade denominada 
Estância Alvorada, do Associado o Sr. Milton Arruda de Paula Eduardo.

ARTESANATO EM FIBRAS VEGETAIS, 
MILHO/DECORATIVOS 

DATA: 19/11/2012 A 21/11/2012

Com a participação de 20 alunas, neste curso, puderam aprender 
como confeccionar artesanalmente várias peças, tanto para uso de-
corativo, como para obter uma fonte de renda opcional. Com a 
duração de 03 dias foram feitas várias peças como bonecas, cestas, 
lenços, bolsas, anjos, espantalhos, argolas, embalagens para doces 
e balas, entre outros, tudo com a palha do milho. 

APLICAÇÃO DE AGROTÓXICOS COM 
PULVERIZADOR DE BARRAS

DATA: 26/11/2012 A 28/11/2012

D.M.G
Informamos a todos os produtores rurais que possuem gado, que a 
partir de 17 de Dezembro a 07 de Janeiro de 2012, estaremos fazen-
do o preenchimento do D.M.G. (Demonstrativo de Gado). Portanto é 
preciso trazer o ultimo demonstrativo, Deca, CNPJ, e Talonários de 
Nota e Notas Fiscais de entrada. Esses formulários serão entregues ao 
Posto Fiscal de Araraquara, portanto não deixem para os últimos dias.

Mais um curso realizado de acordo com a NR 31, no qual 15 tra-
balhadores rurais, puderam aprender sobre o uso correto dos agro-
tóxicos respeitando normas técnicas previstas, meio ambiente e o 
principal saúde e o bem estar de cada um. Este curso foi realizado 
com aulas teóricas na sede do Sindicato rural e aulas práticas na 
propriedade denominada Estância Alvorada do Sr. Milton Arruda de 
Paula Eduardo.
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Receita Torta crocante
de Amendoim

O que se colhe no mês de Dezembro

Jambo, manga, umbu, abacaxi, chuchu, 
mandioca e amendoim.

A BACTERIA
A BACTERIA QUATRO AMIGOS BEBENDO 

UM DOS AMIGOS JÁ MEIO BÊBADO POR 
NOME DE CHICO NÃO FALAVA MAIS SÓ          ESCUTAVA 

O QUE ESTAVA MAIS SADIO COMECOU CONTAR QUE A SUA 
ESPOSA MORREU NO HOSPITAL PORQUE FOI CONTAMINADA 
COM UMA BACTERIA SEM ESCUTAR DIREITO, CHICO PERGUN-

TOU: - ELES FORAM PRESOS? OS OUTROS PERGUNTARAM - 
QUEM CHICO? - ESSE CASAL SÃO MEUS VIZINHOS. - QUE CASAL 

CHICO? - BA E QUITERA

O Sindicato Rural parabeniza os 
aniversariantes do mês de Dezembro 2012

A 74ª edição do sorteio de 100 litros de óleo diesel ocorreu dia 20 de 
Novembro de 2012, cujo ganhador foi o Sr. Mario Katsuya Ozaki, totali-
zando 7.700 litros em parceria com o AUTO POSTO IPIRANGA.

Sindicato Rural de 
Taquaritinga completa 

7.700 litros de óleo diesel 
sorteados entre seus 

associados

Parceria entre 
Sindicato Rural e 

AUTO POSTO IPIRANGA
sorteiam óleo diesel

CLAUDIO ARIOLI 03/12

JOSE OSVALDO MICHILINO 08/12

AMERICO VIESI 10/12

LUZIA APARECIDA RESTANI  13/12

NIVALDO EVARISTO DAVOGLIO 13/12

SERGIO PINSETTA 23/12

DENILSON DONIZETI MARTINELI 23/12

INGREDIENTES
1 xícara (chá) de açúcar cristal
1 xícara (chá) de amendoim torrado e sem pele
Manteiga para untar a superfície

Massa:
3 xícaras (chá) de farinha de trigo
1 xícara (chá) de manteiga gelada
½ xícara (chá) de açúcar
1 gema
1 ovo
1 pitada de sal
Recheio:
2 xícaras (chá) de leite
1 ½ xícara (chá) de creme de leite
1 ½ xícara (chá) de leite condensado
½ xícara (chá) de farinha de trigo
1 colher (chá) de essência de baunilha

Cobertura: 
Em uma panela, aqueça o açúcar e deixe derreter. Acrescente 
o amendoim, misture e deixe caramelizar. Despeje e espalhe-o 
sobre uma superfície lisa e untada. Deixe esfriar bem e quebre-
-o em pedaços menores. Reserve.
Massa: Misture bem os ingredientes da massa até que fique ho-
mogêneo e não grude nas mãos. Forre o fundo e as laterais de 
uma forma de aro removível. Faça furos com o auxílio de um 
garfo e leve para assar no forno médio (180 ºC) preaquecido 
por 20 minutos ou até que fique crocante e dourada. Reserve.
Recheio: Em uma panela, coloque o leite, o creme de leite, o 
leite condensado, a farinha de trigo e misture bem. Leve ao 
fogo e, mexendo sempre, deixe apurar até que engrosse. Junte 
a essência e misture.
Montagem: Despeje o recheio sobre a massa, cubra com o 
crocante reservado e deixe no refrigerador por 2 horas. 


