
Em uma nova reviravolta, a 
indústria processadora de suco 
de laranja e a Sociedade Rural 
Brasileira (SRB) assinaram, o es-
tatuto de formação do Conseci-
trus e excluíram a Federação da 
Agricultura e Pecuária do Estado 
de São Paulo (Faesp) da entida-
de. A decisão ocorre dois dias 
depois de a SRB deixar as nego-
ciações - em represália à posição 
da Faesp de exigir uma represen-
tatividade maior no conselho - e 
menos de 24 horas depois de a 
federação vetar o ex-secretário 
de Agricultura João Sampaio 
como superintendente do Con-
secitrus. O acordo firmado en-
tre a Associação Nacional dos 
Exportadores de Sucos Cítricos 
(CitrusBR) e a SRB selou o esta-
tuto e confirmou Sampaio como 
superintendente do Consecitrus, 
conselho entre citricultores e a 
indústria de suco de laranja para 
estabelecer políticas e diretrizes 
para a cadeia produtiva de ci-
tros. “A meta agora é trazer para 
o conselho mais representantes 
dos produtores de laranja, cada 
um com a mesma representati-

vidade da SRB”, disse Sampaio. 
Pelo estatuto, a SRB irá indicar, 
inicialmente, três representantes 
dos produtores rurais, e a indús-
tria, outros três, para formarem 
o Consecitrus. O presidente da 
SRB, Cesário Ramalho da Silva, 
afirmou que o “órgão será o mais 
pluralista possível e irá agregar o 
maior número de representan-
tes do setor produtivo”, e disse 
também que “O citricultor esta-
rá representado no Consecitrus 
pela SRB, que é uma entidade 
próxima e alinhada à Confedera-
ção da Agricultura e Pecuária do 
Brasil (CNA) e de sua presidente, 
a senadora Kátia Abreu (PSD-
-TO)”, completou Silva. Já o presi-
dente da CitrusBR, Christian Lo-
hbauer, informou, por meio de 
sua assessoria de comunicação, 
que “o Consecitrus é um impor-
tante passo para a citricultura 
brasileira, e a idéia agora é tra-
zer para o conselho produtores 
interessados em somar forças”. 
Entre esses produtores, estariam 
representantes da Cooperativa 
de Produtores Rurais (Cooperci-
trus) e também dissidentes da 

própria Faesp. Reviravoltas após 
dois anos de negociações, a cria-
ção do Consecitrus, um conse-
lho para pacificar e normatizar 
o setor citrícola passou por uma 
série de reviravoltas nos últimos 
dias. No dia 16/04, a SRB deixou 
as negociações após o presi-
dente da Faesp, Fábio Meirelles, 
exigir que sua entidade tivesse 
dois representantes no conse-
lho, por parte dos produtores, 
e a Sociedade Rural Brasileira 
apenas um. Ramalho, presidente 
da SRB, chegou a ceder e propôs 
que as entidades dos produto-
res tivessem dois votos cada no 
Consecitrus e que, em caso de 
divergências entre as duas, ca-
beria à Faesp o voto de Minerva. 
A proposta não foi aceita, e a SRB 
abandonou as conversas. No dia 
17/04, quando o estatuto do 
Consecitrus iria ser assinado, a 
Faesp vetou a indicação de Sam-
paio para a superintendência do 
conselho. O ex-secretário, que 
intermediou as negociações por 
quase dois anos, também aban-
donou as conversas. A decisão 
isolou a Faesp e fez com que a 

indústria, representada pela Ci-
trusBR, se aliasse à SRB e assinas-
se, no dia 18/04, o estatuto do 
Consecitrus. O documento será 
encaminhado agora ao Conse-
lho Administrativo de Defesa 
Econômica (Cade), órgão que 
já avalia processos de concen-
tração econômica no setor de 
produção de suco de laranja. So-
mente após a avaliação do Cade, 
o Consecitrus deve começar a 
operar. Está previsto que o Con-
secitrus tenha, além de Sampaio 
como superintendente, uma 
equipe operacional para exe-
cutar as decisões do conselho. 
Apesar da divisão de votos entre 
indústria e produtores, qualquer 
proposta só será realizada se 
houver unanimidade. O Brasil 
é o maior produtor de citros do 
mundo, e segundo levantamen-
to da citrus br a estimativa de 
safra deste ano divulgado no dia 
03 de Maio é de 364 milhoes de 
caixas no estado de São Paulo e 
incluindo o Triangulo Mineiro. 
A previsão da CONAB, órgão do 
governo será divulgado no dia 
10 de Maio. 

No último dia 11 de Abril, parti-
ciparam em Brasília no Ministério da 
Agricultura de uma reunião o pre-
sidente do Sindicato Rural, Marco 
Antonio dos Santos, juntamente os 
associados Nivaldo Davoglio, Carlos 
Gavioli e o Vereador Gilmar de Aze-
vedo. Nesta reunião o presidente 
do Sindicato convidou o Sindicato 
Rural de Araraquara, Itápolis e Mogi 
- Mirim, para participar. O Assun-
to em pauta era a safra de Laranja 
deste ano, o secretario executivo do 
ministério o Sr. José Carlos Vaz que 
atendeu ao pedido de uma audiên-
cia solicitada pelo presidente San-
tos. Nesta reunião ele foi informado 
da preocupação dos produtores 
para a comercialização da safra e 
qual seria a participação do gover-
no na linha especial de crédito (LEC) 
para que os produtores possam ter 
uma rentabilidade pela caixa de la-

Indústria e SRB assinam Consecitrus

Reunião em Brasília
ranja, foi informado dos custos de 
produção que variam de R$ 12 a R$ 
14 Reais a caixa, de problemas tra-
balhistas que o produtor enfrenta 
na época da colheita, problemas de 
fitossanitárias como cancro cítrico e 
greening. Enfatizaram também que 
a participação do gover-
no de extrema impor-
tância nessa negociação 
para viabilizar o preço 
mínimo de garantia. O 
secretário informou que 
o governo só participa-
ra se tiver um entendi-
mento entre produtores 
e indústrias e após esse 
entendimento onde 
que entre as partes de-
cidirem qual o preço 
mínimo o governo libe-
ra o dinheiro da LEC e 
publica no Diário Oficial 

o preço mínimo estabelecido. O 
governo a pedido do produtor ou 
da indústria individualmente não 
fará nada só intermediara a situa-
ção depois do entendimento. Fico 
marcada para as próximas semanas 
novas reuniões para tentar chegar 

em algum acordo. O Presidente do 
Sindicato Rural Marco Antonio dos 
Santos faz um alerta aos produtores 
para contrair em dividas evitar ao 
máximo despesas desnecessárias 
na propriedade sendo que um ano 
muito difícil para os citricultores.             
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A colheita da nova safra 
paulista de laranja começará 
a ganhar ritmo em um mês e 
as negociações sobre os pre-
ços dos contratos de forneci-
mento da fruta entre citricul-
tores e as grandes indústrias 
de suco radicadas no Estado 
(Citrosuco / Citrovita, Cutra-
le e Louis Dreyfus) estão pa-
radas. O volume será nova-
mente grande, e a tendência 
é que a temporada seja uma 
das menos rentáveis dos últi-
mos anos para a cadeia pro-
dutiva.

Os contratos de longo pra-
zo, válidos para uma ou mais 
safras, representam cerca de 
um terço da demanda total 
de laranja dessas empresas, 
que lideram as exportações 
globais da commodity. Os 
pomares próprios das indús-
trias e o mercado spot res-
pondem pela fatia restante.

Não há números precisos 
para medir a “paradeira”, mas 
Marco Antonio dos Santos, 
presidente do Sindicato Ru-
ral de Taquaritinga e diretor 
da Federação da Agricultura 
do Estado de São Paulo (Fa-
esp), estima que 60% do vo-
lume envolvido em contratos 
está descoberto. São acordos 
vencidos e ainda não renova-
dos. “Em anos ruins anterio-
res, esse percentual ficou em 
cerca de 30%”, diz.

Nas contas do dirigente, 
os outros 40% continuam 

Marco Antonio dos Santos 
(Diretor da FAESP)

cobertos por contratos 
mais antigos, a maior parte 
fixada em mais de R$ 12 por 
caixa de 40,8 quilos. “É uma 
estimativa, mas sabemos que 
há contratos fixados em me-
lhores bases, de até R$ 15”.

A explicação para a falta 
de movimento no mercado 
hoje é simples: superoferta. 
Depois de uma produção 
recorde de laranja na safra 
2011/12 em São Paulo, que 
reúne o maior parque citríco-
la do planeta, e no Triângulo 
Mineiro, onde as indústrias 
também se abastecem de 
matéria-prima, os estoques 

de suco das empresas volta-
ram a aumentar e, às véspe-
ras de mais uma safra grande, 
qualquer urgência em garan-
tir matéria-prima caiu por 
terra.

Com isso, o horizonte para 
os preços da laranja é som-
brio, e a tendência é que boa 
parte da colheita da tempo-
rada 2012/13 simplesmente 
caia das árvores e fique no 
chão, sem comprador. Res-
tará o mercado de frutas de 
mesa, onde os preços ten-
dem a desabar caso a oferta 
aumente demais.

No ciclo 2011/12, a colhei-
ta paulista de laranja alcan-
çou 385 milhões de caixas de 
40,8 quilos, 20% mais que em 
2010/11, segundo a Secreta-
ria da Agricultura do Estado. 
Somada a produção do Triân-
gulo Mineiro, onde as indús-
trias de suco radicadas em 
São Paulo também se abas-
tecem, a oferta superou 400 
milhões de caixas, segundo a 
Faesp.

Para 2012/13, com o clima 
menos favorável, as previ-
sões de queda vão de 10% a 
20%, conforme a consultoria 
Informa Economics FNP. Na 
pior das hipóteses, o cruza-
mento das projeções indica 
que a colheita poderá atingir 
320 milhões de caixas.

“Ainda assim será uma 
safra grande. Nas duas tem-
poradas anteriores [2009/10 
e 2010/11], tivemos 290 mi-
lhões e 280 milhões de caixas 
em São Paulo e no Triângu-
lo Mineiro”, afirma Maurício 
Mendes, presidente da Infor-
ma e membro do Grupo de 
Consultores em Citrus (GCon-
si). Com os estoques de suco 
em ascensão, preveem fon-
tes ligadas aos citricultores 
e às indústrias, esse quadro 
pode significar queda livre 
para os preços da fruta para 
processamento.

Se nada de diferente 
acontecer, os pessimistas crê-
em em um tombo para R$ 3, 
ante um “valor mínimo” de R$ 
10 garantido em 2011/12 pe-
los termos de acesso das in-

dústrias à Linha Especial de 
Crédito (LEC) lançada pelo 
governo federal para garan-
tir, com estocagem de suco, 
o escoamento da produção 
recorde. Foram disponibi-
lizados R$ 300 milhões na 
LEC, e em 31 de dezembro 
311 mil toneladas equivalen-
tes ao produto concentrado 
e congelado (FCOJ, na sigla 
em inglês) estavam estoca-
das pelas indústrias como 
garantia para o acesso aos 
recursos.

A LEC prevê um prêmio 
aos produtores de laranja 
depois de efetivamente con-
tabilizadas as exportações 
do volume de suco estoca-
do, em junho. Como os pre-
ços de venda da commodity 
atingiram o mínimo neces-
sário para esse ajuste (US$ 
2,1 mil por tonelada), com 
embarques de 942 mil tone-
ladas equivalentes ao FCOJ 
nesta safra 2011/12 até mar-
ço, por US$ 2 bilhões, o valor 
das caixas para a produção 
do suco estocado com a LEC 
deve subir para R$ 11, valor 
que para a maioria dos citri-
cultores é remunerador. Tra-
ta-se de um nível abaixo do 
estabelecido para a maior 
parte dos contratos em vigor 
- R$ 12, conforme a Faesp -, 
mas muito superior aos R$ 3 
previstos pela alta dos pessi-
mistas em 2012/13.

Christian Lohbauer, presi-
dente da Associação Nacio-
nal dos Fabricantes de Sucos 
Cítricos (CitrusBR), que re-
presenta as quatro grandes 
indústrias processadoras, 
concorda que o horizonte é 
de queda das cotações inter-
nacionais do suco e de pres-
são sobre os preços pagos 
pela fruta no país, e diz que 
está em negociação uma 
nova LEC para 2012/13.

Lohbauer preferiu não fa-
zer previsões para o preço 

  Lohbauer, Presidente da 
Citrus BR

mínimo da caixa de la-
ranja que poderá ser esta-
belecido para uma eventual 
prorrogação da LEC - mas, 

no mercado, ninguém acre-
dita na repetição dos R$ 10. 
“Cerca de R$ 7 é mais realista”, 
opinou uma fonte das empre-
sas. O custo fixo de produção 
da caixa varia de R$ 8 a R$ 
13, conforme a Informa Eco-
nomics FNP, a depender da 
região, da incidência de do-
enças e da produtividade dos 
pomares.

Além das projeções de 
uma nova safra grande em 
São Paulo e no Triângulo Mi-
neiro, Lohbauer realça que 
o consumo global de suco 
sentiu um novo baque com 
a crise do carbendazim nos 
EUA - que barraram a entrada 
de cargas de suco com tra-
ços do fungicida em questão, 
permitido no Brasil e em ou-
tros mercados, e afugentaram 
consumidores.

Com a oferta em alta e a 
demanda em baixa, os esto-
ques de suco poderão crescer 
a ponto de serem suficientes 
para atender até nove meses 
de consumo, de acordo com 
estimativas de mercado.

Assim, não haveria com-
pras suficientes nem com a 
LEC. Conforme Mendes, da In-
forma Economics FNP, o cená-
rio mais negativo sinaliza que 
de 60 milhões a 70 milhões de 
caixas poderão ficar no chão. 
A R$ 10 a caixa, seriam até R$ 
700 milhões a menos no bol-
so dos citricultores.

Assinado na semana pas-
sada pela CitrusBR e pela So-
ciedade Rural Brasileira (SRB) 
- mas não corroborado pela 
Faesp -, que representa uma 
parte dos produtores de la-
ranja que fornecem a fruta 
às indústrias, o Conselho da 
Citricultura (Consecitrus), que 
entre outras missões esta-
belecerá parâmetros para os 
preços da fruta e tentará evi-
tar fortes oscilações como a 
que ocorrerá agora, não será 
estruturado a tempo de in-
fluenciar as negociações da 
safra 2012/13.

Fonte: Valor Econômico

Uma safra de laranja grande e pouco rentável
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CURSOS 2012
Aplicação de Agrotóxicos com

 Turbo Pulverizador
Data: 11/04/12 á 13/04/12

Intrutora: FABIANA DE AZEVEDO SOUZA MARTINS
Este curso for realizado na sede do Sindicato Rural 

com a participação de 15 trabalhadores rurais e as au-
las práticas na propriedade do associado o Sr. Arman-
do Pastrlo, no qual puderam aprender sobre a aplica-
ção correta de produtos agritóximcos, manutenção e 
regulagem de equipamentos, uso correto de Epi, na 

NR 31, prevenção de riscos, e a proncipal atenção com 
a saúde e segurança no trabalho.

Programa Tomate Orgânico
Plantio Módulo II

Data: 16/04/12 e 23/04/12
Intrutora: MARCELO FABIANO SAMBIASE 

Este programa que foi inciado desde o mês de fe-
vereiro, esta sendo realizado na propriedade do Sr. 

Francisco Carlos Muzatti, Sítio Santa Inês, duas vezes 
ao mês e no qual neste módulo, os praticipantes pu-
deram aprender e fazer todo o plantio dos diversos 
tipos de tomate, desde a marcação do carreador em 
nível, preparo dos sulcos, covas, leiras, e finalizando a 

colocação da covertura.

Processamento Artesanal de Frutas
Data: 25/04/12 à 27/04/12

Intrutora: VANIA ARAUJO LOURENÇON
Vários doces, compotas, conservas e frutas cristaliza-
das foram feitas neste curso, que teve a participação 

de produtores e familiares de travalhadores rurais, 
onde ultilizaram várias frutas, e que serviram tanto 
para o consumo próprio e para sua renda familiar.

A estimativa de safra 
da Canaplan, tão aguar-
dada e elogiada pelo se-
tor, acaba de ser divul-
gada e poderá assustar  
muita gente. Isso porque 
a consultoria prevê uma 
moagem de 470 milhões 
de toneladas de cana-de-
-açúcar na safra 2012/13, 
volume que representa 
queda de 4,66% sobre as 
493 milhões de toneladas 

do ciclo anterior. 
O diretor da consulto-

ria, adianta que o número 
poderá variar entre 460 
milhões de toneladas a 
480 milhões de toneladas, 
mas a tendência é de bai-
xa. 

Segundo o especia-
lista, entre os problemas 
que devem impactar a 
queda estão os estrutu-
rais relacionadas a idade 

média do canavial, que 
está alta e, que mesmo 
com insumos, a cana está 
em um nível de estresse 
que não responde aos 
investimentos. “A seca, o 
florescimento e as geadas 
de 2011 também impac-
tam. Hoje 87% da cana do 
primeiro corte e 94% da 
cana a partir do segundo 
corte sofrem com déficit 
hídrico em São Paulo e es-

tão em condições piores 
de desenvolvimento do 
que a safra passada”, lem-
bra.

A queda prevista na 
produção de etanol é de 
2,91% a 3,88% atingindo 
volume de cerca de 20 
bilhões litros e a de açú-
car entre 2,55% e 3,83%, 
chegando a 30,1 milhões 
até 30,5 milhões de tone-
ladas.

Safra de Cana do Centro-Sul deve atingir 470 mi de toneladas
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Receita CUFA

O que se colhe no mês de Maio

Laranja, limão, pêra, pimentão verde, 
repolho, salsa, seriguela e tangerina.

INGREDIENTES
2 ovos inteiros 
2 xícaras (chá) de açúcar refinado
2 colheres (sopa) de margarina
2 xícaras (chá) de leite
4 xícaras (chá) de farinha de trigo
2 colheres (sopa) de fermento biológico

RECHEIO:
6 bananas nanica 
5 colheres (sopa) de açúcar refinado
4 colheres (sopa) de farinha de trigo
1 colher (sopa) cheia de margarina
Canela em pó

MODO DE PREPARO: 
Untar a assadeira com óleo e polvilhar com farinha de trigo e 

despejar a massa e em seguida colocar as fatias de bananas. Depois 
a parte do recheio mistura tudo e coloca sobre o bolo, se quiser 
pode colocar mais canela em pó. Levar ao forno já quente,  por 30 
minutos.

O condenado à morte esperava a hora da execu-
ção, quando chegou o padre: Meu filho, vim trazer a 
palavra de Deus para você. 

- Perda de tempo, seu padre. Daqui a pouco vou 
falar com Ele, pessoalmente. Algum recado?

O CONDENADO
O Sindicato Rural parabeniza os 

aniversariantes do mês de Maio 2012

BENEDITO SANDER CHESTI 01/05
VANDERLEI NUCCI 01/05
ORLANDO JOAO PREVIDELLI 05/05
VALDIR LUIS DE ALMEIDA 08/05
SERGIO N. MATOS BARRETTO 09/05
LINDOLFO R. SANTOS FILHO 10/05
ANTONIO RIBEIRO 12/05
BENEDITO MANOEL MACHADO 13/05
EDISON MORITA 15/05
MARISSOL CAMILLO DEGANE  14/05
ALTINO COLETTI 16/05
JOSEFINA DE MORAES NOGUEIRA 17/05
JOSE MARTINS 19/05
ONADIR AGOSTINHO 20/05
KIOSHI OGATA 20/05
ANSELMO GUANDALINI 21/05
ANTONIO GIBERTONI 21/05
VALDECIR RIZZO 21/05
JOSE JORGE BOVERIO 22/05
NICOLA MARUCCA 22/05
OSCAR NUNES PEREIRA 22/05
GERMANO CARQUI  23/05
MERCEDES MATEUS PEDRASSOLLI  24/05
NOBOR MIURA 27/05
PEDRO SILAS LOURENÇO FILHO 30/05
JOAO DECIO ROMANHOLI 31/05

Sindicato Rural de 
Taquaritinga completa 

7.000 litros de óleo diesel 
sorteados entre seus 

associados

A 67ª edição do sorteio de 100 litros de óleo diesel ocorreu dia 
20 de Abril de 2012, cujo ganhador foi o Sr. Antonio Martines Lopes, 
totalizando 7.000 litros em parceria com o AUTO POSTO IPIRANGA.

Parceria entre 
Sindicato Rural e 

AUTO POSTO IPIRANGA
sorteiam óleo diesel

Homenagem ao
Sr Antonio Nilvo Pivetta

O Sindicato Rural através dos seus 
diretores, funcionários e associados 
prestar uma homenagem ao nosso 
saudoso o Sr. Antonio Nilvo Pivetta 
que faleceu no último dia 05/04. Sr. 
Antonio, vai deixar grandes saudades 
entre seus amigos, por ter sido um 
produtor muito dedicado, responsá-
vel e também pela sua educação.


