
Governo e citricultores negociam medidas de auxílio
 para escoar excedente de laranja

O governo e o setor 
produtivo de citrus avan-
çaram nas negociações 
sobre um acordo para 
evitar que 80 milhões de 
caixas de laranja deixem 
de ser colhidas e processa-
das, em função da falta de 
mercado e da perspectiva 
de o estoque de suco su-
perar a capacidade de ar-
mazenagem da indústria 
ao final da safra. Segundo 
o presidente da Câmara 
Setorial da Citricultura do 
Ministério do Agricultura e 
do Sindicato Rural, Marco 
Antonio dos Santos que 
está coordenado os traba-
lhos, em reunião realizada 
no dia 29 de Junho, no 
Ministério da Agricultura, 
o governo mostrou dispo-
sição em adotar medidas 
que garantam preços que 
dêem sustentação aos 
produtores. As ações anali-
sadas passam pela prorro-
gação dos financiamentos 
de estocagem concedidos 
em 2011 e pela liberação 
de novos créditos, além de 
isenções e desonerações 
sobre a produção exce-
dente, que corre o risco de 
apodrecer nos pomares. 
Houve um compromisso 
de prorrogar as dividas 
dos citricultores de cus-
teio e investimento para 
2013 e a proibição de no-
vos plantios com os finan-
ciamentos do BNDES

Ele explicou que as 
indústrias assumiram o 
compromisso de proces-
sar 30 milhões de caixas 
de laranjas tardias, as ne-
gociações agora giram 
em torno das 50 milhões 
de caixas restantes, princi-
palmente as precoces, que 
estão se perdendo nos po-

mares. O Ministério da Agri-
cultura indicou o Secretário 
Executivo José Carlos Vaz 
para fazer interlocução en-
tre as partes e disponibilizou 
500 Milhões de Reais para 
aquisição desta safra através 
da Linha Especial de Crédito 
(LEC), sendo que este recur-
so já está disponibilizado.  
As indústrias ficaram de de-
cidir se irão usar esses recur-
sos ou não disse Santos.

Os negociadores se reu-
niram com dirigentes da 
Companhia Nacional de 
Abastecimento (Conab) 
para estudar proposta de 
escoamento da produção 
excedente. No entanto, não 
houve avanços devido às 
dificuldades do poder públi-
co em operar com a laranja 
in natura e também com o 
suco, que conta com uma lo-
gística própria da indústria 
para tancagem e transporte.

Santos afirmou que os re-
presentantes do governo de 
São Paulo anunciaram que, 
em breve, serão anunciadas 
medidas de apoio ao setor 
para garantir o processa-
mento da laranja excedente, 
como a inclusão do suco de 
laranja em programa sociais. 

Ele disse, ainda, que a 
maior preocupação é garan-
tir o escoamento da laranja 
precoce, pois como as in-
dústrias estão priorizando 
as frutas próprias o citricul-
tor está sem mercado e sem 
referência de preços. Santos 
calcula que cerca de cinco 
milhões de caixas de laranja 
precoce já se perderam nos 
pomares. Para o produtor, 
isso representa um duplo 
prejuízo. Primeiro por não 
ter a receita com a venda da 
produção. Segundo porque 
terá de gastar para derrubar 

as frutas que permanecem 
nas árvores, esta medida é 
necessária para reduzir o 
risco de pragas e doenças, 
além de evitar danos à pró-
xima florada, que resultará 
na safra de 2013. O Presi-
dente da Câmara Setorial 
argumentou que as nego-
ciações estão muitos difíceis 

e as percas serão inevitá-
veis é uns dos priores anos 
que a setor citrícola está 
passando e se senão exis-
tir posicionamento rápido 
das indústrias, do governo 
federal e estadual os pre-
juízos serão incalculável 
sendo que é um produto 
perecível.   

Marco Antonio dos Santos em sua propriedade, 
olhando as laranjas caídas no chão

Em decorrência da grave situação que os produtores 
de laranja estão enfrentando o Sindicato encaminhou 
ofícios ás agencias bancárias de Taquaritinga para que 
prorroguem a data de vencimentos de custeio e investi-
mento com base no Manual de Crédito Rural. 

Orientamos aos produtores que tenha interesse na 
prorrogação da data do vencimento dos financiamen-
tos que procure o Sindicato Rural para obter maiores in-
formações sobre o procedimento a ser adotado.

Prorrogação de Dívidas
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Já estão em vigor a Lei 
12.651/12 e a Medida Provisó-
ria 571/12 que dispõem sobre 
a proteção da vegetação nati-
va. 

O noticiário tem divulgado 
amplamente tal situação, e 
devido aos vetos da Presiden-
te Dilma Rousseff ao projeto 
aprovado pelo Congresso Na-
cional, fez-se necessário à edi-
ção de uma Medida Provisória 
com validade de 60 dias pror-
rogáveis por mais 60, quando 
enfim será conhecido o texto 
definitivo. Portanto, deve-se 
ficar atento, pois neste perí-
odo, a legislação vigente é o 
texto da Lei 12.651/12 e a Me-
dida Provisória 571/12.

O Novo Código Florestal 
promoveu várias modifica-
ções na proteção à vegetação 
nativa das propriedades ru-
rais. Neste sentido, o Sindicato 
Rural de Taquaritinga firmou 
convênio com o Escritório Gri-
golli & Cestari Sociedade de 
Advogados para esclarecer as 
principais mudanças na Lei, 
com a finalidade de orientar 
todos seus associados quanto 
aos procedimentos para regu-
larização ambiental dos imó-
veis rurais. 

Nesta edição, vamos dis-
cutir sobre as Áreas de Preser-
vação Permanente e Reserva 
Legal. Porém, vamos começar 
pontuando algumas observa-
ções sobre as mudanças nos 
procedimentos administrati-
vos referentes às queimadas 
criminosas e informando aos 
leitores que a responsabili-
dade deixa de ser objetiva. 
Isso significa dizer que no 
momento da apuração da 
responsabilidade o órgão am-
biental deverá comprovar o 
nexo de causalidade, ou seja, 
quem deu causa ao incêndio. 
Desse modo, quando o pro-
dutor verificar que houve este 
tipo de queimada é importan-
te comunicar a Polícia através 
de um Boletim de Ocorrência, 
municiando-se de provas, 
como fotos e/ou qualquer 
vestígio que possam demons-
trar que a ação não foi provo-
cada por ele.

Após breve explanação 
sobre procedimentos em re-
lação às queimadas, vamos 
nos ater ao assunto desta edi-
ção : os Institutos da Reserva 
Legal e Área de Preservação 
Permanente, que terão a par-
tir da nova Lei um tratamento 
diferenciado de acordo com o 

tamanho da propriedade.
Diante disso, a Pequena 

Propriedade rural, aquela cuja 
área total não ultrapasse os 4 
módulos fiscais (no caso de Ta-
quaritinga propriedades com 
até 56 hectares), constituirão 
sua reserva legal com a área 
ocupada pela vegetação nati-
va existente em julho de 2008 
(APP e/ou Reserva Legal). Os 
imóveis que se enquadrarem 
nesta situação estarão isentos 
de recompor a Reserva Legal.

Em relação às áreas conso-
lidadas em APP até julho de 
2008, o que vigora é a Medi-
da Provisória 571/12. Nestas 
condições, os produtores que 
possuem imóveis rurais com 
área de até 1 módulo fiscal (no 
caso de Taquaritinga proprie-
dades com até 14 hectares), 
serão obrigados a recuperar 
suas respectivas faixas mar-
ginais em 5 metros, indepen-
dentemente da largura do rio. 
E, ainda neste caso, a recom-
posição torna-se obrigatória 
no entorno de nascentes e 
olhos d’agua perenes em um 
raio mínimo de 5 metros. 

Os imóveis rurais com área 
superior a 1 módulo fiscal e 
de até 2 módulos fiscais (no 
caso de Taquaritinga proprie-
dades com área entre 14 e 28 
hectares), que possuam áreas 
consolidadas em APP, serão 
obrigados a recuperar as res-
pectivas faixas marginais em 
8 metros independentemente 
da largura do rio. Neste caso, 
as nascentes e olhos d’agua 
perenes devem ter a recupe-
ração em um raio mínimo de 
8 metros.

Para os imóveis rurais com 
área entre 2 e 4 módulos fis-
cais a recuperação obrigatória 
será de 15 metros indepen-
dentemente da largura do rio, 
e o raio mínimo para recupe-
ração de nascentes e olhos 
d’agua perenes também de-
verá ser de 15 metros.

Fica garantido, ainda, ao 
pequeno proprietário rural 
que a recomposição florestal 
se somada todas as APP e/ou 
Reserva Legal não ultrapasse 
10% de sua área total, quan-
do este imóvel possuir até 2 
módulos fiscais, e 20% de sua 
área total quando o imóvel ti-
ver área entre 2 e 4 módulos 
fiscais.   

A Média Propriedade é 
configurada por uma área to-
tal entre 4 módulos fiscais e 
10 módulos fiscais (no caso 

de Taquaritinga propriedades 
com área total entre 56 e140 
hectares) computados até ju-
lho de 2008. O produtor que 
possuir área nesta configura-
ção deverá manter no míni-
mo 20% de sua área como Re-
serva Legal. No entanto, será 
admitido o cômputo das Áre-
as de Preservação Permanen-
te no cálculo desta Reserva, 
desde que a área a ser com-
putada esteja conservada ou 
em processo de recuperação.

Em relação às áreas con-
solidadas em APP, a recupe-
ração obrigatória será de 20 
metros para os rios com lar-
gura de até 10 metros. Nos 
outros casos, a recomposição 
será correspondente a meta-
de da largura do rio, observa-
do o mínimo de 30 metros e 
o máximo de 100 metros. No 
entorno de nascentes e olhos 
d’agua perenes, serão admiti-
das a manutenção de ativida-
des agrossilvipastoris, sendo 
obrigatória a recomposição 
em um raio mínimo de 15 
metros.

A Grande Propriedade, 
ou seja, aquela com área 
acima de 10 módulos fiscais 
(no caso de Taquaritinga pro-
priedades com mais de 140 
hectares), até julho de 2008, 
O produtor que possuir área 
nesta configuração deverá 
manter, também, no mínimo 
20% de sua área como Re-
serva Legal e somar as Áreas 
de Preservação Permanente 
para o computo deste per-
centual. No caso das áreas 
consolidadas em APP, a re-
composição deverá ter a me-
tade da extensão da largura 
do rio, observando um míni-
mo de 30 metros. Neste caso, 
no entorno de nascentes e 
olhos d’agua perenes, serão 
admitidas a manutenção de 
atividades agrossilvipastoris, 
sendo obrigatória a recom-
posição em um raio mínimo 
de 15 metros.

Importante observar que 
a nova Lei considera como 

Área de Preservação Perma-
nente em zonas rurais e urba-
nas as mesmas faixas margi-
nais do antigo Código, ou seja, 
30 metros para rios com até 
10 metros de largura, 50 me-
tros de raio para as nascentes 
e olhos d’agua perenes, etc. E, 
sendo assim, somente as pro-
priedades que possuem áreas 
consolidadas em APP, devem 
recuperar as faixas marginais 
nos limites da Medida Provisó-
ria 571/12, como acima descri-
to.        

Em linhas gerais, este tex-
to apresenta alguns esclare-
cimentos sobre as principais 
mudanças que envolvem Re-
serva Legal e APP no Novo Có-
digo Florestal. Os produtores 
rurais devem ficar atentos para 
o percentual de 20% da Re-
serva Legal em propriedades 
localizadas em nossa região, 
pois a nova Lei determina ou-
tros percentuais para imóveis 
localizados na Amazônia Legal 
e no Cerrado.      

 O Sindicato Rural de Ta-
quaritinga firmou esta parce-
ria com o objetivo de orientar 
o associado em questões am-
bientais. Serão disponibiliza-
dos advogados preparados 
para realizar todos os atos ine-
rentes à regularização ambien-
tal dos imóveis rurais nos pro-
cedimento administrativo e 
contencioso judicial, prezando 
pela agilidade e ética. O aten-
dimento será realizado à Rua 
Prudente de Moraes nº 660, 
sala 8, telefone 3253-6022, (em 
frente a Credicitrus), no horá-
rio das 9:00 às 12:00h.

No próximo Informativo ire-
mos discutir os procedimentos 
administrativo e judicial para 
regularização ambiental junto 
ao CBRN-Regional e ou Secre-
tária do Meio Ambiente. 

Carlos Alberto Grigolli
OAB/SP: 268.219

Especialista em Direito 
Ambiental e Urbanístico

Código Florestal
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CURSOS 2012

Processamento Artesanal de Mandioca
Instrutora: Vânia A. Lourençon

Auxiliar: Eliana O. M. Teixeira
Data: 14/06/2012 á 15/06/2012

Neste curso as participantes (produtoras e familiares de 
trabalhadores rurais), puderam aprender várias receitas 
entre doces e salgados, como bolinho de queijo, quibe, 

pure, escondidinho de carne seca, nhoque, costela, 
sopa de creme, risoles, rocambole, sonho, manjar, bolo, 
pudim, tapioca, entre outras receitas, tanto para consu-

mo próprio ou para renda familiar.

Eletricista 
Instalações Elétricas em Baixa Tensão
Data: 16/06, 17/06, 23/06, 24/06 e 30/06/2012.

Intrutor: João Manoel dos Santos Reis
Este curso está sendo realizado no municipio de Fernando 

Prestes, através da parceria com o Senar, no qual estão tendo 
aulas teóricas e aula práticas, e para o próximo mês terão a 

continuação desse curso sendo o de eletricista motor. 

Encerra - se no dia 15 
de Julho o prazo para a 
entrega do relatório do 
Greening, relatório que 
sendo preenchido no 
site da Coordenadoria 
de Defesa Agropecuária 
da Secretaria de Agri-

Relatório do Greening

A agricultura foi respon-
sável pela criação de 46.261 
vagas formais em maio, fi-
gurando como destaque da 
geração de empregos com 
carteira assinada e superando 
o setor de serviços, que cos-
tuma liderar as contratações, 
segundo o Cadastro Geral de 
Empregados e Desemprega-
dos (Caged) divulgado pelo 
Ministério do Trabalho e Em-
prego (MTE). 

De acordo com o MTE, o 
bom dinamismo do setor está 
associado a fatores sazonais 
que incidiram sobre a Região 
Sudeste em maio, principal-
mente em relação ao cultivo 
de café e de cana-de-açúcar. 
O resultado geral do merca-
do, porém, foi influenciado 
negativamente pela indús-
tria, que desacelerou as con-
tratações. 

Agricultura lidera geração de em-
pregos formais em Maio

Apenas a plantação de 
café foi responsável pela 
criação de 25.995 postos 
de trabalho em maio, com 
destaque para Minas Gerais 
(17.338), São Paulo (4.187) 
e Espírito Santo (2.909). Já a 
cana-de-açúcar contratou 
12.250 trabalhadores com 
carteira assinada no mês pas-
sado, dos quais 8.893 postos 
foram em São Paulo. No cul-
tivo de laranja, a absorção 
de mão de obra ficou positi-
va em 5.281 postos, a maio-
ria também em São Paulo 
(4.218).

Por outro lado, o cultivo 
de frutas de lavouras perma-
nentes demitiu 2.932 pesso-
as a mais do que contratou. 
Os estados que mais senti-
ram o movimento foram Rio 
Grande do Sul (-2.076) e San-
ta Catarina (-1.866).

cultura e Abastecimento 
do Estado de São Paulo 
(CDA), por isso pedimos 
aos associados que pro-
curem o Sindicato para 
preencher o relatório 
com o Agrônomo Sergio 
Bellentani.

Programa Tomate Orgânico 
Modulo IV - Frutificação

Instrutor: Marcelo Sambiase
Data: 18/06/2012 e 25/06/2012

Mais um módulo do programa foi realizado neste mês na pro-
priedade do associado o  Sr. Francisco Carlos Muzati, Sitio Santa 

Inês. Nesta fase continua o controle das plantas invasoras, a 
irrigação, o desbaste e os tratos culturais.

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.
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Receita Cachorro Quente 
de Forno

O que se colhe no mês de Julho

Abacate, Uva, Maracujá, Cacau, Milho, Café,
 Cana-de-Açúcar, Cebola, Laranja, Batata-

Doce, Mandioca e Soja.

INGREDIENTES
3 colheres (sopa) de azeite de oliva
1 dente de alho picado
1 cebola média picada
½ kg de salsicha cortada em fatias
3 tomates sem pele e sem sementes picados
½ xícara (chá) de molho de tomate
1 colher (sopa) de catchup
1 colher (sopa) de mostarda
1 cubo de caldo de carne
½ xícara (chá) de salsinha picada
Massa:
3 xícaras (chá) de farinha de trigo
1 colher (sopa) de fermento em pó
3 xícaras (chá) de leite
1 xícara (chá) de óleo
4 ovos
Sal a gosto
2 colheres (sopa) de farinha de rosca
2 colheres (sopa) de queijo tipo parmesão ralado
Margarina e farinha de rosca para untar e polvilhar a assadeira

MODO DE PREPARO: 
Aqueça o azeite em uma panela e refogue o alho e a cebola. Acrescente 

a salsicha, o tomate, o molho de tomate, o catchup, a mostarda, o caldo de 
carne, misture e deixe apurar por 10 minutos no fogo médio. Por fim, acres-
cente e misture a salsinha. Reserve.

Misture em uma tigela a farinha de trigo e o fermento. Reserve. Bata no 
liquidificador o leite, o óleo, os ovos e o sal. Despeje na tigela e misture até 
que fique homogêneo.

Despeje metade da massa em uma assadeira untada e polvilhada. 
Cubra com o recheio e, em seguida, despeje o restante da massa.

Misture a farinha de rosca com o queijo tipo parmesão e polvilhe a mas-
sa. Leve para assar no forno médio (180 ºC) preaquecido por cerca de 40 
minutos ou até que esteja dourado.

Três horas da tarde. Dois baianos encostados numa 
árvore à beira da estrada.

Passa um carro em alta velocidade e deixa voar 
uma nota de cem reais, mas o dinheiro vai cair do 
outro lado da estrada.

Passados cinco minutos, um fala para o outro:
Rapaz, se o vento muda, a gente ganha o dia…

Papo Baiano

O Sindicato Rural parabeniza os 
aniversariantes do mês de Julho 2012

SHIROMU KAWASAKI 05/07
EUGENIA MICALI ACQUARONE         05/07
BENEDITO TROIANO 07/07
PALIMERCIO CARLOS REGATIERI 08/07
ENEAS JOSE BELODI 08/07
EDUARDO BONFANTE 09/07
CELSO F. DE CAMARGO SALLUM             11/07
ANTONIO CARLOS REGATIERI 13/07
LUIZ ANTONIO COLETTI 18/07
ADEMIR  PINELLI                                           18/07
TAKAO SAKAGAMI 20/07
DOMINGOS FERRETI 20/07
CLAUDIO W. BRASSALI 20/07
SIRO INOUE 20/07
MARIA APARECIDA M. PAVARINA 22/07
MARIA DIRCE PREVIDELLI ZACHARIAS 24/07
MARIA PIVETTA 24/07
MARCELINO MUDELAO 25/07
MARCO ANTONIO DOS SANTOS              28/07

A 69ª edição do sorteio de 100 litros de óleo diesel ocorreu dia 20 
de Junho de 2012, cujo ganhador foi o Sr. Fernando Manaia Escaroupa, 
totalizando 7.200 litros em parceria com o AUTO POSTO IPIRANGA.

Sindicato Rural de 
Taquaritinga completa 

7.200 litros de óleo diesel 
sorteados entre seus 

associados

Parceria entre 
Sindicato Rural e 

AUTO POSTO IPIRANGA
sorteiam óleo diesel


