
Um líquido branco e espesso 
vem causando polêmica na citri-
cultura. O carbendazim evita a 
pinta preta.

O mercado americano bar-
rou o suco brasileiro porque não 
aceita o fungicida. No fim do ano 
passado, a agência que contro-
la a qualidade dos alimentos foi 
avisada pela coca-cola, sobre a 
presença do produto químico e 
desde então faz testes na merca-
doria que chega do Brasil.

O carbendazim é usado na 
lavoura brasileira há mais de 20 
anos com autorização do Minis-
tério da Agricultura, mas diante 

Produtores de laranja de SP planejam suspender carbendazim

da proibição dos Estados Unidos, 
citricultores do estado de São 
Paulo já suspenderam a aplica-
ção do carbendazim. Os ameri-
canos sempre receberam o suco 
com este produto que nunca fez 
mal a saúde.

O agricultor deve gastar mais 
na compra de outros fungicidas. 
Segundo o engenheiro agrôno-
mo e Diretor do Sindicato Rural, 
Luiz Ricardo Barretto, as opções 
que existem no mercado preci-
sam ainda ser usadas com orien-
tação técnica.

Para o Dr. Marco Antônio 
dos Santos, Presidente do Sindi-

cato Rural e da Câmara Setorial 
da Citricultura, órgão ligado ao 
Ministério da Agricultura, já co-
meçou a orientar para substituir 
imediatamente o carbendazim. 
Algumas pulverizações já estão 
sendo feitas com outros produ-
tos. “Como o mercado americano 
é um tradicional e é um mercado 
formador de opinião do suco do 
mundo, nós temos que atender 
às exigências”, diz ele.

O suco brasileiro é de melhor 
qualidade e esta restrição muitos 
entendem que é comercial.

Esse assunto teve repercus-
são muito grande, sendo que a 
emissora CNN dos Estados Uni-
dos esteve em nossa cidade para 
uma entrevista com Presidente 
do Sindicato Rural para buscar 
informações sobre esse assun-
to. Matéria que foi divulgada 
pela emissora levando o nome 
de Taquaritinga para o mundo, 
mostrando os laranjais de boa 
qualidade. Em Brasília, represen-
tantes da indústria de suco de 
laranja discutiram com o Minis-
tério da Agricultura as exigências 

do mercado norte-americano. 
Vários carregamentos do produ-
to brasileiro vêm sendo barrados 
por apresentarem resíduos de 
carbendazim.

O presidente da Associação 
Nacional dos Exportadores de 
Sucos Cítricos, Christian Loh-
bauer, discutiu em Brasília o as-
sunto com o governo.

O presidente da Associação 
dos Exportadores comunicou ao 
Ministério da Agricultura que pe-
diu um prazo ao governo norte-
-americano para que os laranjais 
brasileiros deixem de usar o fun-
gicida.

De acordo com Christian, se 
os americanos quiserem levar a 
lei ao pé da letra, deve haver pro-
blemas com o abastecimento de 
suco. Cerca de 56% do que eles 
importam vêm dos laranjais bra-
sileiros.

As autoridades norte-ame-
ricanas prometeram responder 
se aceitam ou não o prazo de 18 
meses, pedido pelos produtores 
brasileiros para acabar com o uso 
do carbendazim nos pomares.

Valor bruto da produção agrícola cresce 12% em 2011
O Valor Bruto da Produção 

(VBP) agrícola apresentou ele-
vação de 11,9% em 2011 em 
comparação com o ano ante-
rior, o melhor desempenho 
desde 1997, quando o VBP 
começou a ser acompanhado 
pelo Ministério da Agricultura. 
Com o resultado, o VBP refe-
rente às 20 principais lavou-
ras do País alcançou R$ 205,9 
bilhões no ano passado. Em 
comunicado, o coordenador 
geral de Planejamento Estraté-
gico do Ministério, José Garcia 
Gasques, atribui o bom de-
sempenho aos preços favorá-
veis e à boa produção no ano. 
Os produtos que mais contri-
buíram para o resultado foram 

o algodão, café, laranja, cana-
-de-açúcar, milho, soja e uva.

A região Centro-Oeste li-
derou o crescimento, com au-
mento de 30,7% no período, 
favorecida pelo desempenho 
de Mato Grosso. Em seguida 
está a região Nordeste (17,3%); 
o Sul (8,3%); e o Sudeste (7,6%). 
A região Norte encerrou 2011 
com crescimento negativo do 
valor da produção (-8,9%).

O VBP das principais lavou-
ras previsto para 2012 é de R$ 
216,2 bilhões, 5% superior ao 
de 2011. Os técnicos do Minis-
tério ponderam, no entanto, 
que a projeção para este ano 
considera uma safra de 160 mi-
lhões de toneladas e não inclui 

os efeitos da seca no Sul do 
País, decorrentes do fenôme-
no La Niña. “Como esse resul-
tado refere-se a um acompa-
nhamento mensal dos preços 
e quantidades, seus valores 
vão sendo revisados mensal-
mente a partir de informações 
mais atualizadas”, explicam os 
técnicos. O VBP corresponde 

à renda dentro da proprieda-
de e considera as plantações 
de soja, cana-de-açúcar, uva, 
amendoim, milho, café, ar-
roz, algodão, banana, batata-
-inglesa, cebola, feijão, fumo, 
mandioca, pimenta-do-reino, 
trigo, tomate, cacau, laranja e 
mamona.
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Informamos aos associados que tenham funcionários, que a 

partir de 1 de Janeiro de 2012, as rescisões terão que ser agen-
dadas e não poderão ser feitas no dia sem agendamento, essas 
novas regras é devido às exigências da Caixa Federal, Ministé-
rio do Trabalho e Receita Federal e também sobre a nova lei do 
Aviso Prévio, por isso que pedimos a compreensão de todos e 
nos comuniquem com antecedência para não gerar constran-
gimento. Para maiores informações procurar o Departamento 
Pessoal do Sindicato Rural.

AVISO IMPORTANTE

Mesmo antes de ini-
ciar a safra da região 

Centro-Sul, o kg do ATR da 
cana apresentou uma leve 
valorização no estado de 
São Paulo, segundo Índice 
Quadrissemanal de Preços 
Recebidos pela Agropecuá-
ria Paulista (IqPR). Mas essa 
será uma tendência para o 
próximo ciclo do Centro-Sul, 
de acordo com o professor 
titular de planejamento e es-
tratégia na FEA/USP Campus 
Ribeirão Preto e coordena-
dor científico do Markestrat, 
Marcos Fava Neves. “Com os 
preços mais altos do açúcar 
e etanol já no início da safra, 
provavelmente o preço da 
cana será melhor em 2012. A 
safra deverá remunerar mais 
apesar de ter que observar 
os custos de produção. Será 
um bom ano principalmente 

para o fornecedor”, lembra.
   Segundo o Índice, que 

mede os preços pagos ao 
produtor rural, produzi-
do pelo Instituto de Eco-
nomia Agrícola da Agên-
cia Paulista de Tecnologia 
dos Agronegócios, o valor 
do kg do ATR passou de 
R$ 0,50 da segunda qua-
drissemana de dezembro 
para R$ 0,5027, na segunda 
quadrissemana de janeiro, 
uma valorização de 0,54%. 

Mas, de acordo com o 
IEA, sem considerar a cana-
-de-açúcar, o índice geral se 
tornou negativo em 0,02%. 
“Quando a cana é excluída 
do cálculo do índice devido 
a sua importância na ponde-
ração dos produtos, o IqPR 
fecha negativo em 0,02% 
e IqPR-V sobe para 4,67%”, 
afirmam os pesquisadores.

D ados da Secretaria de 
Agricultura de São Pau-

lo apontam que somente 
em 2011 os citricultores do 
Estado erradicaram 5,2 mi-
lhões de pés de laranja por 
causa do greening. No pri-
meiro semestre do ano pas-

sado foram eliminados 2,9 
milhões de pés e, no segun-
do, 2,3 milhões de plantas. 
Segundo reportagem, a eli-
minação  de plantas conta-
minadas com greening é 
obrigatória por lei e a visto-
ria nos pomares responsa-
bilidade do citricultor. Nos 
últimos seis meses de 2011, 
foram entregues quase 18 
mil relatórios com relatos 
sobre as vistorias e as er-
radicações das plantas ao 
CDA (Coordenadoria de De-
fesa Agropecuária).

São Paulo perde mais de 5 mi-
lhões de pés de laranja em 2011

Cana deve remunerar mais 
em 2012; na entressafra já 
tem leve valorização

Informamos aos associa-
dos para providenciarem a 
documentação necessária 
para o IRPF - 2012 (Imposto 
de Renda de Pessoa Física), 
ano base 2011. Já estamos 
recebendo os documentos 
com antecedência, pois o 
prazo para transmitir para 
receita federal termina no 
dia 30/04/2012. Os docu-
mentos necessários são:

Imposto de Renda 2011,
Notas Fiscais de Compra 

e Venda 2011,
Veículo, se comprou ou 

vendeu no ano de 2011, tra-
zer nome, CPF, data e valor,

Escritura, se comprou ou 
vendeu no ano de 2011,

Carnes de INSS, Extratos 
Bancários base 31/12/2011, 
Plano de Saúde

Escola Particular ou Fa-
culdade dos filhos,

Despesas e Receitas, e 
Talões de Nota

Trazer a última declara-
ção ou disquete e recibo.

Pedimos a colaboração, 
para não deixarem para os 
últimos dias.
OBS: Informamos também 
que a declaração será pre-
enchida no Sindicato, com 
o nosso Contador Valmir.

IMPOSTO DE RENDA
Prazo de 01/03/2012 à 30/04/2012
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Sindicato Rural de Taquaritinga e Senar
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural

Listagem de Cursos 2012

MÊS CURSO DATA CUR-
SO

INSCRIÇÃO 
CURSO

FEVEREIRO

PROGRAMA TOMATE ORGÂNICO (FEVEREIRO A JULHO)
idade acima de 16 anos, limite até 30 pessoas, 06 meses de duração.

27/2/2012
(sensibilização) 02/02 a 17/02

PROCESSAMENTO ARTESANAL DE PÃES
idade acima de 16 anos, limite até 20 pessoas, 02 dias

28/02/12 a 
29/02/12 02/02 a 17/02

MARÇO

PROCESSAMENTO ARTESANAL DE MILHO
idade acima de 16 anos, limite até 20 pessoas, 02 dias

15/03/12 a 
16/03/12 15/02 a 08/03

ORQUÍDEA
idade acima de 16 anos, limite até 20 pessoas, 04 dias

27/03/12 a 
30/03/12 27/02 a 20/03

ABRIL

APLICAÇÃO DE AGROTÓXICOS COM TURBO PULVERIZADOR
idade acima de 18 anos, limite até 15 pessoas, 03 dias

11/04/12 a 
13/04/12 12/03 a 04/04

PROCESSAMENTO ARTESANAL DE FRUTAS
idade acima de 16 anos, limite até 20 pessoas, 03 dias

25/04/12 a 
27/04/12 26/03 a 18/04

MAIO

OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO  DE TRATORES AGRÍCOLAS
idade acima de 18 anos, limite até 15 pessoas, 05 dias. XÉROX CNH

07/05/12 a 
11/05/12 09/04 a 30/04

CAVALGADA RURAL
idade acima de 18 anos, limite até 50 pessoas, um sábado de lazer. 

Cada participante deverá ir com seu animal.
19/5/2012 02/04 a 07/05

ARTESANATO EM FIBRAS VEGETAIS-MILHO/DECORATIVOS
idade acima de 14 anos, limite até 20 pessoas, 03 dias

21/05/12 a 
23/05/12 23/04 a 14/05

JUNHO

PROCESSAMENTO ARTESANAL DE MANDIOCA
idade acima de 16 anos, limite até 20 pessoas, 02 dias

14/06/12 a 
15/06/12 14/05 a 06/06

ELETRICISTA  - instalações elétricas em baixa tensão 
idade acima de 18 anos, limite até 16 pessoas, 05 dias

(Continuação desse curso e certificação nos dias 01, 07,08,14 e 15 de julho)
OBS: Este curso será realizado no Município de Fernando Prestes-SP

16,17,23,24 e 30/06 02/05 a 04/06

JULHO

ELETRICISTA  - Acionamento de motores elétricos em baixa tensão
idade acima de 18 anos, limite até 16 pessoas, 05 dias

OBS: Só poderá fazer este,  se tiver feito o curso de Eletricista Instalações
OBS: Este curso será realizado no Município de Fernando Prestes-SP

01,07,08,14 e 15/07 02/05 a 04/06

OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO  DE TRATORES AGRÍCOLAS
Idade acima de 18 anos, limite ate 15 pessoas, 05 dias. XÉROX CNH

02/07/12 a 
06/07/12 04/06 a 25/06

AGOSTO

APLICAÇÃO DE AGROTÓXICOS COM TURBO PULVERIZADOR
idade acima de 18 anos, limite até 15 pessoas, 03 dias

06/08/12 a 
08/08/12 06/07 a 30/07

PROCESSAMENTO ARTESANAL DE CARNE SUÍNA
idade acima de 16 anos, limite até 20 pessoas, 03 dias

29/08/12 a 
31/08/12 30/07 a 22/08

SETEMBRO

OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO  DE TRATORES AGRÍCOLAS
idade acima de 18 anos, limite até 15 pessoas, 05 dias. XÉROX CNH

10/09/12 a 
14/09/12 10/08 a 03/09

ARTESANATO EM ARGILA, UTILITÁRIOS E DECORATIVOS
Idade acima de 16 anos, limite até 20 pessoas, 05 dias, 36 horas

24/09/12 a 
28/09/12 24/08 a 17/09

OUTUBRO

HIDRÁULICA I - REDE DE ÁGUA   
Idade  acima de 18 anos, limite até 16 pessoas, 04 dias

(Continuação desse curso e certificação nos dias 03,04,10 e 11 de novembro)
OBS: Este curso será realizado no Município de Fernando Prestes-SP

06,07,13 e 14/10 03/09 a 24/09

CAVALGADA RURAL
idade acima de 18 anos, limite até 50 pessoas, um sábado de lazer. 

Cada participante deverá ir com seu animal.
20/10/2012 03/09 a 08/10

APLICAÇÃO DE AGROTÓXICOS COM PULVERIZADOR DE BARRAS
idade acima de 18 anos, limite até 15 pessoas, 03 dias

22/10/12 a 
24/10/12

21/09 a 15/10

NOVEMBRO

HIDRÁULICA II - REDE DE ESGOTO 
idade acima de 18 anos, limite até 16 pessoas, 04 dias

OBS: Só poderá fazer este, se tiver feito o curso de Hidráulica I
OBS: Este curso será realizado no Município de Fernando Prestes-SP

03,04,10 e 11/11 03/09 a 24/09

OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO  DE TRATORES AGRÍCOLAS
idade acima de 18 anos, limite até 15 pessoas, 05 dias. XÉROX CNH

05/11/12 a 
09/11/12

05/10 a 29/10

Nota Fiscal
Eletrônica
Produtor

Estará em vigor a par-
tir de 01 de Janeiro 2012, o 
novo modelo de nota fiscal 
de produtor, a partir de ago-
ra os produtores rurais que 
tenham nota fiscal, terão 
que emitir essas notas ele-
tronicamente por meio de 
certificação digital. Só terão 
que emitir essas notas aque-
les produtores que vendem 
mercadorias para prefeitu-
ras e para fora do Estado. 
Para maiores informações 
procurar o departamento 
fiscal do Sindicato.

A Prefeitura Municipal de 
Taquaritinga, terá até o dia 
31/03/2012, para enviar a 
DIPAM 2011, de acordo com 
o artigo 6, da Lei Comple-
mentar LC-63/90, declaração 
para o índice de participação 
dos municípios, de todos os 
produtores rurais, que ven-
deram suas mercadorias. Por-
tanto deverão levar os talões 
de nota (se tiver notas ref. ao 
ano de 2011), as N.F. de ven-
da, e extratos das vendas para 
as Usinas (ano base 2011), 
para ser feito o preenchimen-
to na Prefeitura Municipal, na 
praça Dr. Horácio Ramalho, 
160, com o Elias no Setor de 
Planejamento, no horário das 
12:00 às 18:00 horas. Caso não 
for entregue, o produtor será 
autuado pelo Posto Fiscal.

ENTREGA DA 
DIPAM PRAZO

 ATÉ 31/03/2011

LOCAL : Sindicato Rural de Taquaritinga: Rua da Republica, nº 1197, centro.
MAIORES INFORMAÇÕES PELOS TELEFONES: (16) 3252.2175 - 3252.2190 - 3252.2463, Ramal 31. Coordenadora



Sindicato Rural de 
Taquaritinga completa 

6.700 litros de óleo diesel 
sorteados entre seus 

associados

A 64ª edição do sorteio de 100 litros de óleo diesel ocorreu dia 
20 de Janeiro de 2012, cujo ganhador foi o Sr. Devair Aparecido 
Restani, totalizando 6.700 litros em parceria com o AUTO POSTO 
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Receita Torta Cremosa 
de Banana

O que se colhe no mês de Fevereiro

Acelga, banana, chicória, escarola, 
limão, pêra, repolho

Parceria entre 
Sindicato Rural e 

AUTO POSTO IPIRANGA
sorteiam óleo diesel

INGREDIENTES
½ litro de leite
1 ½ xícara (chá) de leite condensado
3 gemas
3 colheres (sopa) de farinha de trigo
1 colher (sobremesa) de essência
de baunilha
6 bananas cortadas em rodelas
2 xícaras (chá) de açúcar
1 xícara (chá) de água
1 pedaço de casca de laranja
3 claras
6 colheres (sopa) de açúcar
Raspas de casca de limão a gosto

MODO DE PREPARO: 
Em uma panela, coloque o leite, o leite condensado, a farinha 

de trigo, a essência e, mexendo sempre, deixe cozinhar no fogo 
médio até que engrosse.

Despeje em um refratário. Reserve. Misture em outra panela 
a banana, o açúcar, a água, as raspas de casca de laranja e, assim 
que começar a ferver, retire do fogo e despeje sobre o primeiro 
creme. Reserve.

Bata as claras em neve e, sem parar de bater, acrescente o 
açúcar e as raspas de casca de limão.

Coloque sobre as bananas carameladas e leve ao forno mé-
dio (180 ºC) preaquecido por cerca de 10 minutos.Gago no bar

O gago estava passeando quando de repente um dos amigos do 
dono do bar fala para ele:
-Avise ao dono do bar que a mãe dele morreu.
-Ce-certo!
O gago foi até o bar e falou:
-O cê pre-precisa sa...
O dono do bar responde:
-Oh,Oh!Dizem que gago quando canta não gagueja.
O gago se prepara e canta:
-Olê,olá sua mãe morreu amanhã vai enterrar!

O Sindicato Rural parabeniza os 
aniversariantes do mês de Fevereiro 2012

CLODIA M. DI PIETRO DA SILVA 01/02
LOURDES GESSOLO FORMICI 02/02
CLEUZA T. DI PIETRO RAMPAZO 04/02
PAULO C. DA ROCHA TRINDADE 04/02
GILBERTO FELIPE 04/02
AUTA TRAMONTI FORMICE 05/02
EDSON GONDIN 05/02
ARNALDO MODELLI 07/02
ADAIR VIEIRA RIBEIRO 07/02
GILSON JOSE FORMICI 08/02
ELVIDE MICHELIN MONTEIRO 09/02
MAMOLU KOBA 11/02
NEUSA HELENA LEMOS PARISE 14/02
JOSE ORLANDO GARAVELLO 14/02
ITARU OGATA 15/02
ODISSIR GAVIOLI 15/02
OSMAR MARIA CALANCA 16/02
FRANCISCO MORSELLI 17/02
ALBERTO SADALLA 21/02
LUIS CARLOS ARIOLI 21/02
ADAO APARECIDO MADURO 25/02
ARVELINO A VINCENZZI 27/02
NICOLAU JULIANI 27/02
FRANCISCO CARLOS P. FERREIRA 28/02
ORACIO VELLO 28/02


