
A safra 2011/2012 de 
laranja nos pomares co-
merciais no Estado de São 
Paulo, maior região pro-
dutora mundial da fruta, 
atingiu 375,7 milhões de 
caixas de 40,8 kg, de acor-
do com o levantamento 
final do Instituto de Eco-
nomia Agrícola (IEA). O vo-
lume é 26,3% superior ao 
total de 297,5 milhões da 
safra 2010/2011 e não in-
clui as produções domés-
ticas e as perdas da fruta 
estimadas em 9,1 milhões 
de caixas. Segundo o IEA, 
“as condições climáticas 
da safra 2011/2012 foram 
favoráveis durante todo o 
desenvolvimento da cul-
tura, o que proporcionou 
significativos aumentos 
em relação à safra passa-
da”. O órgão da Secretaria 
de Agricultura de São Pau-
lo informou que 89,1% da 
produção, ou 334,41 mi-

Citrus: SP colhe 375,7 milhões de
caixas em 2011/12, alta de 26,3%

lhões de caixas, foram para 
o processamento da in-
dústria de suco de laranja 
e 41,33 milhões de caixas 
foram comercializadas in 
natura. Como a área colhi-
da atingiu 555,1 mil hecta-
res, a produtividade média 
nesta safra foi de 715 caixas 
por hectare, superior em 
23,2% à obtida na passada, 
de 580 caixas por hectare. 
O IEA informou ainda que 
237,9 mil pessoas foram 
utilizadas na colheita da 
safra 2011/2012, sendo 
52,2 mil permanentes e 
185,7 mil temporários. A 
colheita da laranja no Esta-
do de São Paulo ocorreu de 
maio 2011 a fevereiro de 
2012. O Triângulo Mineiro, 
produziu aproximadamen-
te 14 milhões de caixas. No 
Brasil a produção de laran-
ja na safra de 2011/2012 foi 
de mais de 500 milhões de 
caixas de 40,8 quilos.   

Desde 29 de dezembro de 
2011, por meio da publi-
cação da Instrução Nor-

mativa nº 48/11, da Secretaria de 
Defesa Agropecuária do Ministé-
rio da Agricultura, está proibido o 
uso em bovinos de corte, em fase 
de terminação, de produtos anti-
parasitários que contenham em 
sua formulação princípios ativos 
da classe das avermectinas, cujo 
período de carência ou retirada 
descrito na rotulagem seja maior 
do que 28 (vinte e oito) dias.

A proibição aplica-se ao uso 
em bovinos de corte em regi-
me de confinamentos e semi-
-confinamentos, assim como nos 
bovinos, em terminação, criados 
em regime extensivo. Portanto, 
os bovinos de corte em regime 
de engorda destinados ao abate 
não poderão ser medicados com 
antiparasitários contendo aver-
mectinas. Participam do grupo 
das avermectinas as seguintes 
substâncias, a saber: abamectin, 

doramectin e ivermectin.
Como no Brasil existem dife-

rentes marcas comerciais e perí-
odos de carência, a medida pa-
droniza o uso de antiparasitários, 
evitando equívocos do produtor 
quanto ao período correto de ca-
rência e que resíduos apareçam 
na carne. Ela atende também os 
importadores da carne brasilei-
ra já que os princípios ativos da 
classe das avermectinas, quando 
aplicados na fase de terminação 
podem deixar resíduos na carne.

É importante o produtor rural 
conscientizar-se da importância 
do atendimento dessa exigência, 
lembrando que a responsabilida-
de pelo uso indevido de medica-
mentos, uma vez comprovado, 
contrariando as recomendações 
para seu emprego, contidas na 
rotulagem ou na prescrição do 
médico veterinário, sujeita o ad-
quirente ou usuário às penas do 
Código Penal (artigo 124 do De-
creto nº 5.053/04).

Proibido o uso de avermectinas em 
bovinos em fase de terminação

Produção de açúcar e etanol em 2011

A produção acumulada 
de açúcar desde o início 
da safra até 1º  de feve-

reiro deste ano somou 31,24 
milhões de toneladas, contra 
33,50 milhões de toneladas no 
final da última safra - redução 
de 6,76%.

Já a produção de etanol hi-
dratado alcançou 12,80 bilhões 
de litros, queda de 28,79% fren-
te aos 17,97 bilhões de litros 
verificados no fechamento da 
safra 2010/2011. Em relação ao 
etanol anidro, a produção apre-
sentou crescimento de 5,37% 
quando comparado ao final da 
safra passada: até 1º  de feve-
reiro de 2012 foram produzidos 

7,81 bilhões de litros do produ-
to, comparado aos 7,41 obser-
vados no final da safra anterior. 

Desde o inicio da safra até 
1º de fevereiro deste ano foram 
importados pelos produtores 
da Região Centro-Sul 836,43 
milhões de litros de etanol, am-
pliando a oferta do combustí-
vel no mercado doméstico. 

De acordo com o diretor da 
UNICA, “os preços nessa entres-
safra estão refletindo as condi-
ções de demanda e de oferta 
do produto armazenado nas 
unidades produtoras, que nes-
se ano é superior ao volume 
observado na última entressa-
fra”.
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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

O Valor Bruto da Produ-
ção (VBP) totalizou 
R$ 214,6 bilhões em 

Fevereiro pelo Ministério 
da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Mapa). Esse 
valor é 2,7 % maior do que o 
obtido no ano passado em 
igual período, embora não 
estejam plenamente estima-
dos os efeitos da seca no Sul 
do país, onde principalmen-
te Paraná e Rio Grande do 
Sul foram os estados mais 
afetados, o que ainda pode 
impactar no montante.

O coordenador geral de 
planejamento estratégico do 
Mapa, José Garcia Gasques, 
atribui os dados aos preços 
favoráveis e à boa produção 
no ano. Os produtos que 
mais contribuem para esse 
resultado são: o algodão, 
com aumento real de 36,2% 
no valor; a cana-de-açúcar 
(21,6 %); o milho (20,2%), 
a banana (7,9%); o toma-
te (10,7%); e o café (6,6 %).  
Outros produtos também 
com variação positiva, mas 
em menores percentuais, 
no valor são cebola e feijão.

Vários produtos vêm re-
gistrando redução no va-
lor da produção em 2012. 
As principais reduções do 

valor foram verificadas no 
arroz (-16,8%), na batata 
inglesa (-36,6%), no cacau 
(-8,9 %), no fumo (-19,9 
%), na mandioca (-16,9%), 
na soja (-5,2%), no trigo 
(-20,3%) e na maçã (-6,6%).

As estimativas regionais 
para o VBP mostram que as 
regiões Norte, Nordeste, Su-
deste e Centro-Oeste apre-
sentam estimativas de maior 
valor em relação a 2011. A 
exceção é a redução do va-
lor na região Sul devido às 
quebras de safra de soja 
e milho no Rio Grande do 
Sul e no Paraná. Isso afetou 
acentuadamente a renda 
nesses estados, na avaliação 
do coordenador geral do 
Mapa, José Garcia Gasques.

No Rio Grande do Sul a 
redução no valor em 2012 
está estimada em 21,2 %. No 
Centro-Oeste, o modesto 
aumento do valor da produ-
ção neste ano está relacio-
nado principalmente ao pior 
desempenho do algodão 
em relação à produção e 
ao preço. Deve-se observar 
ainda que o resultado apre-
sentado pelo Mato Grosso 
do Sul se deve à introdução 
neste ano dos valores da 
cana-de-açúcar no estado.

VBP referente aos prin-
cipais produtos soma R$ 

214,6 bilhões

A carteira de crédito 
do agronegócio do 
Banco do Brasil nos 

últimos 12 meses corres-
pondeu a 63,1% de todo o 
crédito bancário ao agro-
negócio no País. O saldo da 
carteira de crédito do agro-
negócio do Banco do Brasil 
somou R$ 89,4 bilhões.
Na safra 2011/2012, foram 
desembolsados até dezem-
bro do ano passado, R$ 26,4 
bilhões em crédito rural, 
alta de 19,4% em relação 
ao mesmo período da sa-

fra anterior. Do total, R$ 5,5 
bilhões foram destinados 
à agricultura familiar e R$ 
20,9 bilhões à agricultura 
empresarial, alta de 6,9% e 
23,2%, respectivamente.
As operações de custeio 
agrícola contratadas nesta 
safra somaram R$ 10,1 bi-
lhões. Do total, 56,8% das 
operações utilizaram mi-
tigadores de riscos, sendo 
51,1% com seguro agrícola 
ou Proagro, 3,4% com pro-
teção de preço e 2,3% com 
seguro faturamento.

Saldo da carteira de crédito do agro-
negócio somou R$ 89,4 bilhões

IMPOSTO DE RENDA
PRAZO 01/03/2012 A 

30/04/2012
Informamos aos associa-

dos para providenciarem a do-
cumentação necessária para o 
IRPF - 2012 (Imposto de Renda 
de Pessoa Física), ano base 
2011. Já estamos recebendo 
os documentos com ante-
cedência, pois o prazo para 
transmitir para receita federal 
termina no dia 30/04/2012. 
Os documentos necessários 
são:

• Imposto de Renda 2011;
• Notas Fiscais de Compra e 

Venda 2011;
• Veículo, se comprou ou 

vendeu no ano de 2011, trazer 
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 Facul-
dade dos filhos;

• Despesas e Receitas, e Ta-
lões de Notas.

Trazer a última declaração 
ou disquete e recibo 

Pedimos a colaboração, 
para não deixarem para os úl-
timos dias.

OBS: Informamos também 
que a declaração será preen-
chida no Sindicato, com o nos-
so Contador Valmir.

ENTREGA DA DIPAM
PRAZO ATÉ 31/03/2012

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 Complementar LC-
63/90, declaração para 
o índice de participação 
dos municípios, de todos 
os produtores rurais, que 
venderam suas mercado-
rias. Portanto deverão le-
var os talões de nota (se 

tiver notas ref. ao ano de 
2011), as N.F. de venda, e 
extratos das vendas para 
as Usinas (ano base 2011), 
para ser feito o preenchi-
mento na Prefeitura Muni-
cipal, na praça Dr. Horácio 
Ramalho, 160, com o Elias 
no Setor de Planejamen-
to, no horário das 12:00 às 
18:00 horas. Caso não for 
entregue, o produtor será 
autuado pelo Posto Fiscal.
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CURSOS 2012

PROGRAMA: Tomate Orgânico
DATA DA SENSIBILIZAÇÃO: 27/02/2012 às 
08:00
PROGRAMA: Março à Julho (Sendo dois dias por 
mês, Com intervalo de 15 dias)
INSTRUTOR: Marcelo Fabiano Sambíase
Esta palestra foi realizada na sede do Sindicato 
Rural, com a presença de produtores e traba-
lhadores rurais, onde foi explicado tudo sobre a 
preparação do solo, plantio, colheita, comercia-
lização, e formado um grupo de pessoas interes-
sadas na realização do mesmo.

CURSO: Processamento Artesanal de Pães
DATA: 28/02/2012 à 29/02/2012
INSTRUTORA: Vânia Araújo Lourençon
Curso realizado na sede do Sindicato Rural, 
com a participação de 20 participantes (Sendo 
produtoras e familiares de trabalhadores rurais) 
com material, apostila, aula teórica e prática 
onde elas puderam aprender todas as receitas, 
entre doces e salgados (Pão de Aveia, Hambúr-
guer, Alho, Italiano, Enrolado, Queijo, Batata, Tor-
resmo, Espinafre, Atum, Maçã, Iogurte, Miniso-
nho, Mel, Chocolate Carolinas) e muitos outros.

USDA prevê queda nas exportações 
americanas de produtos agropecuários

O Departamento de Agri-
cultura dos Estados Unidos 
(USDA) revisou para baixo suas 
previsões de exportações de 
produtos agropecuários do país 
em 2012. Em relatório divulga-
do pelo órgão previu que esse 
segmento será responsável por 
embarcar US$ 131 bilhões no 
ano fiscal 2012, queda de US$ 
1 bilhão na comparação com a 
previsão feita em novembro e 
US$ 6,4 bilhões abaixo do ano 
fiscal de 2011.

Comparado com o realizado 
o ano anterior, as exportações 
de grãos e rações estão previs-
tas para cair US$ 3,9 bilhões, to-
talizando US$ 34 bilhões. O re-
sultado vem do recuo do trigo, 
do milho, do arroz e da ração 
que devem ser afetados pela 
competição vinda especial-
mente da região do Mar Negro.

O USDA prevê que as ex-
portações de óleos vegetais e 
de outros itens desse segmen-
to vão cair US$ 4,2 bilhões, 
alcançando US$ 25 bilhões, 
principalmente devido aos for-
tes embarques antecipados da 
América do Sul. As exportações 

de algodão estão previstas para 
recuar US$ 2,7 bilhões, chegan-
do a US$ 6,2 bilhões com a me-
nor produção americana e os 
preços mais baixos.

As exportações de itens da 
horticultura devem bater recor-
de, atingindo US$ 28 bilhões, 
US$ 2,1 bilhões acima de 2011. 
A previsão de embarques para 
pecuária, avicultura e laticínios 
subiu US$ 1,9 bilhão.

A projeção de importações 
subiu para US$ 106,5 bilhões, 
o que representa um aumento 
de 13% em relação a 2011. Es-
tão sendo estimados ganhos 
na importação de açúcar e pro-
dutos tropicais, principalmen-
te, que devem avançar US$ 5,5 
bilhões em relação a 2011. As 
importações de produtos da 
horticultura devem subir US$ 
3,9 bilhões.

Dado que a previsão para 
exportações é de queda e a de 
importações, de incremento, 
a balança comercial da agro-
pecuária americana em 2012 
deve ter um superávit de US$ 
24,5 bilhões, queda em relação 
aos US$ 43 bilhões de 2011. 

FDA nega pedido de flexibilização 
do carbendazim

A Administração de Alimen-
tos e Medicamentos dos Estados 
Unidos - FDA - negou o pedido da 
Associação Nacional dos Exporta-
dores de Sucos Cítricos, a Citrus 
BR, de flexibilizar os limites do 
carbendazim até junho de 2013 
e informou ainda que manterá os 
testes nas amostras de suco para 
verificar resíduos do fungicida. 

A FDA divulgou essas infor-
mações por meio de uma carta 
encaminhado ao advogado da Ci-
trusBR, Melvin Drozen, onde todas 
as considerações e sustentações 
feitas pela associação brasileira 
foram derrubadas e os pedidos, 
negados. 

Uma dessas sustentações era 
a existência de outros contami-
nantes em alimentos, como tra-
ços de metais pesados em sucos 
de frutas importados pelos EUA. 
Porém, a resposta dos norte-
-americanos é de que a diferença 
é que o carbendazim é aplicado 
pelo homem, enquanto os metais 
pesados estão no meio ambiente. 

Um dos pedidos feitos pela Ci-

trusBR é a avaliação diferenciada 
para o suco concentrado e conge-
lado (FCOJ) e o suco fresco (NFC), 
já que o segundo contém mais 
água e o pesticida acaba se diluin-
do mais também. O requerimento 
também foi negado pela FDA. 

Segundo a associação norte-
-americana, os apelos foram nega-
dos com base nos estudos do pro-
fessor especializado em comércio 
internacional Thomas Pursa, da 
Rutgers University. 

“Sem a fiscalização, não po-
deríamos garantir que a oferta de 
alimentos está protegida contra 
os resíduos químicos ilegais de 
pesticidas em alimentos importa-
dos e, se nossa ação é inconsisten-
te, haveria uma vantagem injusta 
aos que não tomaram as medidas 
necessárias para garantir que a co-
mida oferecida para a venda nos 
Estados Unidos está em conformi-
dade com a lei”, informa a FDA. 

O número atualizado de car-
gas de suco de laranja rejeitadas 
pelos Estados Unidos é de 24 e 12 
delas são do Brasil



Sindicato Rural de 
Taquaritinga completa 

6.800 litros de óleo diesel 
sorteados entre seus 

associados

A 65ª edição do sorteio de 100 litros de óleo diesel ocorreu dia 
17 de Fevereiro de 2012, cujo ganhador foi o Sr. José Jorge Boverio, 
totalizando 6.800 litros em parceria com o AUTO POSTO IPIRANGA
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Receita Pão de Mel 
com Sorvete

O que se colhe no mês de Março

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

Parceria entre 
Sindicato Rural e 

AUTO POSTO IPIRANGA
sorteiam óleo diesel INGREDIENTES

2 xícaras (chá) de leite
2 xícaras (chá) de farinha de trigo
1 xícara (chá) de açúcar mascavo
1 xícara (chá) de chocolate em pó
6 colheres (sopa) de mel
1 colher (chá) de canela em pó
1 colher (café) de cravo da Índia em pó
1 colher (sopa) de fermento em pó
3 xícaras (chá) de sorvete de creme
400 g de chocolate meio amargo picado
1 xícara (chá) de leite
4 colheres (sopa) de manteiga
1 pitada de sal
Manteiga e farinha de trigo para untar e enfarinhar a fôrma 

MODO DE PREPARO: 
Misture em uma tigela o leite, a farinha de trigo, o açúcar masca-

vo, o chocolate, o mel, a canela, o cravo e, por fim, fermento em pó 
até que fique homogêneo.

Despeje em uma fôrma untada e enfarinhada e leve para assar 
no forno médio (180 ºC) pré-aquecido por cerca de 20 minutos ou 
até que fique dourado.

Deixe esfriar. Em seguida, corte o pão de mel em 3 fatias iguais 
no sentido do comprimento. Forre o fundo e as laterais da mesma 
fôrma utilizada com plástico filme, coloque a primeira camada de 
pão de mel e cubra com uma camada de sorvete de creme.

Repita a seqüência finalizando com a camada de pão de mel. 
Deixe no congelador. Enquanto isso, derreta o chocolate em 
banho-maria, acrescente o leite, a manteiga, o sal e misture até 
que fique homogêneo. Despeje sobre o pão de mel e leve-o no-
vamente ao congelador. É importante deixar o pão de mel na 
geladeira 15 minutos antes de servir.

Dois baianos que eram primos vão servir o Exército. 
Chegando lá, são entrevistados pelo sargento: Qual o seu 

nome? - pergunta ao primeiro.
- É Tonho, meu rei.
- Negativo. De agora em diante, você será Antônio. E o que 

você está fazendo aqui?
- Tô dando um tempo. 
- Negativo. Você está servindo à Pátria. E o que é aquilo? - per-

gunta, apontando para a Bandeira do Brasil.
- É a bandeira.
- Negativo. De agora em diante, ela é a sua Mãe.
Vira-se para o segundo e pergunta:
- Qual o seu nome?
- É Pedro. 
- E o que você está fazendo aqui?
- Servindo à Pátria.
- E o que é aquilo (apontando para a bandeira)?
- É minha tia. Mãe de Tonho...

O Sindicato Rural parabeniza os 
aniversariantes do mês de Março 2012

ANTONIO PIROVANI 01/03
SERGIO NONIS 03/03
LUIZ RICARDO F. M. BARRETO 05/03
JURANDIR RISSI 05/03
EUCLIDES MAZZINI 07/03
ONELIO GIBERTONI 09/03
TADEU L. ARIOLI 12/03
URBANO NOGUEIRA 12/03
MARCO ANTONIO GOMES 14/03
TOMIJI MINEHIRA 15/03
NAIR PINI MACHADO 18/03
JOSE PEDRO F CAMARGO SALLUM 18/03
DIVA STRACCINI GIBERTONI 19/03
JOSE NELSON PREVIDELLI 19/03
JOSE WAGNER CROZERA 19/03
BENTO MIRA 21/03
LUIS FERNANDO CAZARI 25/03
ALCEU PERUCHETTI 25/03
CARLOS ALBERTO GRIGOLLI 26/03
CLAIR CASONI BENTO 31/03


