
De acordo com os dados 
divulgados  pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE), a área culti-
vada no Brasil, em 2011, au-
mentou em 2,8 milhões de 
hectares em relação a 2010, 
registrando um crescimento 
de 4,3% e atingindo um to-
tal de 68,1 milhões de hec-
tares. As informações fazem 
parte da pesquisa Produção 
Agrícola Municipal (PAM), 
que investiga 64 culturas em 
5.565 municípios brasileiros.

Entre os produtos pes-
quisados, 48 apresentaram 
variação positiva de produ-
ção e 36, variação da área 
positiva plantada – com dez 
dos produtos analisados re-
gistrando melhor produtivi-
dade, na comparação com 
2010. Os dados do levanta-
mento indicam, ainda, que 

Dilma veta nove itens do Código Florestal
A presidente Dilma Rousseff 

vetou a principal mudança feita 
no Código Florestal pelo Con-
gresso, a que alterava a chama-
da escadinha e diminuía a área 
de recuperação de florestas nas 
margens dos rios. Um decreto 
presidencial, usado para regu-
lamentar o Cadastro Ambiental 
Rural (CRA) e o Programa de 
Recuperação Ambiental (PRA), 
vai recuperar o texto original 
da Medida Provisória alterada 
pelos parlamentares, o que pro-
mete abrir uma nova frente de 
batalha com a bancada ruralista 
da Câmara dos Deputados.

“Todos os vetos foram fun-
damentados na recuperação 
dos princípios da Medida Pro-
visória de não anistiar, não es-
timular o desmatamento ilegal 
e estimular a justiça social no 
campo”, afirmou a ministra do 
Meio Ambiente, Izabella Teixei-
ra. “Foi vetado tudo aquilo que 
leva ao desequilíbrio social e 
ambiental”. Os vetos incluem, 
ainda, a proibição de usar árvo-
res frutíferas para recuperação 
de áreas degradadas dentro das 

Áreas de Preservação Permanente 
e um artigo que definia uma área 
de cinco metros na recuperação 
nas margens de rios intermitentes 
de até dois metros de largura em 
propriedades de qualquer tama-
nho.

A maior questão para os rura-
listas, no entanto, é mesmo o ta-
manho das áreas de preservação 
em margens de rios. A versão final 
que saiu do Congresso, em uma 
enorme derrota para o governo, 
diminuiu a obrigação da recom-
posição para médias e grandes 
propriedades.

Nas médias propriedades, de 
4 a 10 módulos fiscais, o governo 
quer a recuperação de 20 metros 
em cada margem em rios com até 
10 metros de largura. Em proprie-
dades com até 10 módulos fiscais, 
se o rio for maior que 10 metros, 
e em áreas maiores do que essas, 
com rios de qualquer tamanho, a 
recuperação terá que ser equiva-
lente à metade da largura do rio, 
com um mínimo de 30 metros e 
máximo de 100 metros. A mesma 
regra vale para as grandes pro-
priedades. Essa é a versão que 

será recuperada com o decreto 
presidencial publicado amanhã 
no diário oficial.

Na versão do Congresso, a 
área a ser recuperada nas médias 
propriedades seria de 15 metros 
em qualquer caso e, nas grandes 
propriedades, a faixa mínima pas-
saria a ser de 20 metros e o tama-
nho máximo passaria a ser regu-
lado pelos Estados. Na avaliação 
do governo federal, as alterações 
tinham potencial de reduzir signi-
ficativamente o tamanho das ma-
tas ciliares.

A edição de um decreto pre-
sidencial para substituir o que 
estavam em uma lei promete criar 
um enorme atrito com a bancada 
ruralista, que já ameaça entrar na 
Justiça alegando a inconstitucio-
nalidade da lei. O Advogado Geral 
da União, Luiz Inácio Adams, ale-
ga que as mudanças feitas pelos 
parlamentares permitiram a edi-
ção do decreto quando passaram 
a regulamentação do Cadastro 
Ambiental Rural e o Programa 
de Recuperação Ambiental para 
as disposições transitórias da lei. 
“Essa previsão não existia na ver-

são anterior, por isso não foi fei-
ta”, explicou.

O chamado CAR é um ca-
dastro em que todos os pro-
dutores precisarão se inscrever 
para regularizarem sua situação 
ambiental. Depois de inscritos, 
o governo federal avaliará as 
propriedades para ver quais pre-
cisarão estar no PRA e definir o 
que precisa ser feito de recupe-
ração. É nesse ponto que a AGU 
viu a brecha para tratar a escadi-
nha como parte da regulamen-
tação do CAR e do PRA.

O outro ponto vetado foi a 
inclusão, na Câmara, da possibi-
lidade da recuperação das áreas 
ser feita com árvores frutíferas 
não nativas. De acordo com a 
ministra do Meio Ambiente, a 
possibilidade do uso de frutífe-
ras nativas intermitentes com 
outras árvores das regiões está 
prevista. O que o governo não 
quer é ver as APPs transforma-
das em pomares.

No total, a presidente vetou 
nove de 84 itens da MP aprova-
da em setembro pelo Congres-
so.

Área cultivada no Brasil alcança 68 milhões de hectares
o valor da produção agrícola 
alcançou R$ 195,6 bilhões, 
um crescimento de 27,1% 
em relação ao ano anterior.

De acordo com o minis-
tro da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento, Mendes 
Ribeiro Filho, os números re-
fletem o esforço dos produ-
tores em aumentar a produ-
tividade ao invés da área de 
cultivo, graças à tecnologias 
como as desenvolvidas pela 
Empresa Brasileira de Pes-
quisa Agropecuária (Embra-
pa). “Apesar do incremento 
nos preços das commodities 
no mercado internacional, é 
preciso reconhecer o esforço 
do produtor rural e dos pes-
quisadores da Embrapa no 
auxílio à elevação produti-
va”, afirmou.

De acordo com o estu-
do, a soja foi a cultura com 

o maior valor da produção, 
respondendo por 25,7% do 
valor total dos produtos agrí-
colas brasileiros, no período. 
A produção da oleaginosa, 
em valores, ficou em R$ 50,3 
bilhões. Em 2011, ano-base 
da pesquisa, essa cultura 
bateu mais um recorde de 
produção, com 74,8 milhões 
de toneladas produzidas em 
uma área de 24 milhões de 
hectares – um aumento de 
8,8 milhões de toneladas em 
relação a 2011 e de 3% em 
relação à área plantada.

Em seguida, vêm as cul-
turas de cana-de-açúcar 
(20,1% do valor total ou 
R$ 39,2 bilhões) e o milho 
(11,4% ou R$ 22,2 bilhões). 
Apesar de registrar uma re-
dução na produção, o café 
também se destacou ao ob-
ter uma valorização absolu-

ta da produção, de 40,1%. 
Estimulado pelos bons pre-
ços do produto na época do 
plantio, o algodão herbáceo 
se destacou com um aumen-
to da produção de 76,2%, 
em decorrência da elevação 
do volume plantado.

Ainda de acordo com o 
estudo do IBGE, a ocorrência 
de boas condições climáti-
cas, principalmente do final 
de 2010 para o primeiro tri-
mestre de 2011, foi um fator 
determinante para o desem-
penho superior de algumas 
culturas. Isso fez com que, 
entre as 64 culturas pesqui-
sadas, 23 apresentassem 
recordes de produtividade 
média nacional, com desta-
que para a soja, o arroz e o 
feijão, produtos que com-
põem a cesta básica da po-
pulação.
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O parque citrícola paulista 
apresenta 6,91% das árvores 
com greening,considerada a 
pior doença da citricultura. Os 
dados são do levantamento 
amostral realizado pelo Fun-
do de Defesa da Citricultura 
(Fundecitrus) em 2012. O nú-
mero representa um aumento 
de 82,8% em relação a 2011, 
quando 3,78% das plantas 
estavam com os sintomas da 
doença. 

De acordo com o levanta-
mento do Fundecitrus, 64,1% 
dos talhões têm, ao menos, 
uma planta com greening, o 
que significa uma expansão 
de 20% da doença nos po-
mares, em relação ao ano de 
2011.

O levantamento amostral 
de greening foi realizado por 
80 inspetores, que percorre-

ram 3.371 talhões, inspecionan-
do 10% das árvores de cada. Os 
dados são tabulados sob a co-
ordenação do Prof. Dr. Jose Car-
los Barbosa, do Departamento 
de Ciências Exatas da Faculda-
de de Ciências Agrárias e Veteri-
nárias da Unesp de Jaboticabal. 

A região mais afetada pelo 
greening é a Leste, com 14,8% 
de árvores doentes, seguida 
pelo Centro com 9,89%. A re-
gião Norte apresentou 1,78% 
de plantas contaminadas, a 
Oeste, 1,35%, a Sul, 0,85% e a 
Noroeste, 0,28%. 

Entre as regiões, a Leste foi 
a que apresentou maior au-
mento no número de plantas 
sintomáticas, com um salto de 
7,15%, em 2011, para 14,81%, 
em 2012. 

Desde o ano passado, mais 
da metade dos talhões do Es-

tado de São Paulo têm pelo 
menos uma planta infectada 
com greening. Do total, 35,9% 
dos talhões não têm a doença. 
Dos 64,1% que estão contami-
nados, 21,2% apresentam até 
2% das árvores doentes, índice 
considerado baixo. “Em 57,2% 
dos talhões não há a doença ou 
ela está em níveis muito baixos. 
Esse é o número que devemos 
manter, para a manutenção da 
sanidade do parque citrícola 
no futuro”, afirma o pesquisa-
dor do Fundecitrus José Belas-
que Junior.

De acordo com o especialis-
ta, o aumento linear de talhões 
com greening era previsto des-
de o surgimento da doença, 
em 2004, devido ao fato do 
greening não ter cura. “O citri-
cultor precisa fazer o controle 
adequado da doença. O pacote 

Greening atinge 6,9% das árvores
 dos Pomares Paulistas

O Ministério da Agricultu-
ra, Pecuária e Abastecimento 
(Mapa) mantém as projeções 
otimistas para a produção de 
milho na safra 2012/13, de 
72,5 milhões de toneladas 
(t). As recentes oscilações do 
clima nas regiões produtoras 
não são motivos de preocupa-
ção.

Mesmo que possa haver 

tecnológico para o greening - 
composto pelo plantio de mu-
das sadias, controle do inseto 
vetor e inspeção e eliminação 
das plantas doentes, funciona 
e equivale apenas de 5% a 10% 
do custo de produção de uma 
caixa”, observa. 

A ação mais importante é 
a remoção das plantas doen-
tes. “Se mantidas nos pomares, 
servem de fonte para a con-
taminação de plantas sadias”, 
afirma Belasque. A adoção de 
controle do inseto vetor, por 
meio de pulverizações, tam-
bém é fundamental, mas não 
pode ser adotada isoladamen-
te. “Somente as aplicações de 
inseticidas não são suficientes 
para impedir o crescimento 
da doença, uma vez que não é 
possível zerar a população do 
psilídeo”, afirma.

alguma retração na produ-
ção, o mercado não 
terá problema de 
abastecimento, 
pois inicia-se 
2013 com um 
estoque do 
produto de 
10,5 milhões 
(t), conside-
rado o maior da 

história, e a perspectiva 
de estoque final de 17,6 

milhões (t), mesmo 
com um consumo 

projetado de 50,5 
milhões (t) e ex-
portações de 15 
milhões (t).

Para o secre-
tário substitu-
to de Política 

Agrícola do ministério, Edilson 
Guimarães, diante desse cená-
rio positivo é muito cedo para 
qualquer prognóstico de retra-
ção referente à produção do 
cereal e ao abastecimento do 
mercado. Como o plantio está 
recém no começo, as estimati-
vas estão mantidas, segundo o 
Guimarães. “Estamos tranquilos 
quanto ao abastecimento.

Ministério mantém estimativa para produção de milho
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Com o objetivo de investir 
cada vez mais na agricultura 
paulista e facilitar o acesso 
ao crédito para produtores 
rurais, o Fundo de Expansão  
do Agronegócio Paulista 
(Feap), da Secretaria de Agri-
cultura e  Abastecimento do 
Estado de São Paulo, anun-
ciou mudanças no limite de  
financiamento e adequações 
em 10 das 25 linhas de crédi-
to disponíveis. As  alterações 
foram publicadas no Diário 
Oficial entre os dias 25 e 27 
de  outubro. 

Quanto à obtenção de 
mais de um empréstimo, o li-
mite máximo aumentou para  
R$ 300 mil por produtor, con-
templando inclusive aqueles 
que possuem  contratos em 
andamento. O novo valor 
abrange as 25 linhas. Antes o 
máximo  era R$ 100 mil. Com 

FEAP anuncia novo limite para financiamento e mudanças em 10 linhas de crédito
essa mudança, mesmo quem 
já tem financiamento com o  
Feap pode adquirir novos re-
cursos, sempre respeitando 
o limite que agora é  R$ 300 
mil, disse o secretário-execu-
tivo do Feap, Fernando Pen-
teado.

As linhas que receberam 
modificações foram bubali-
nocultura,  caprinocultura, 
plantio direto na palha, agri-
cultura em ambiente  prote-
gido, pupunha, qualidade do 
leite, sericicultura, máquinas 
e  equipamentos comunitá-
rios, ovinocultura e pecuária 
de leite. 

Entre as alterações, as li-
nhas de pupunha e sericicul-
tura passam a atender  todo 
o território paulista. Antes, 
elas estavam disponíveis 
apenas para  algumas regi-
ões do Estado. 

Novidade também com 
relação aos beneficiários. 
A partir de agora, passam 
a  ter condições de acesso 
aos recursos todos os pro-
dutores rurais  enquadrados 
como beneficiários do Fun-
do. Antes cada linha tinha 
uma  exigência diferente 
nesse item.  

Outras alterações - Oito 
linhas tiveram aumento com 
relação ao teto de  financia-
mento. Para bubalinocultu-
ra, plantio direto na palha, 
agricultura  em ambiente 
protegido, pupunha, quali-
dade do leite e pecuária de 
leite, o  limite passa a ser 
de até R$ 100 mil. No caso 
da sericicultura, o limite  foi 
ampliado para até R$ 50 mil. 
Já para máquinas e equipa-
mentos  comunitários, a par-
tir de agora, poderão ser fi-

nanciados projetos de até  R$ 
200 mil.

O prazo de pagamento das 
linhas de plantio direto na 
palha e de máquinas e equi-
pamentos comunitários foi 
estendido para até 72 meses, 
incluindo a  carência de até 
24 meses. Já na de qualidade 
do leite, o prazo passou de  
48 para 60 meses (incluindo 
12 meses de carência). Com 
relação aos  cronogramas de 
reembolso para máquinas e 
equipamentos e qualidade 
do leite, eles serão feitos de 
acordo com o projeto técnico. 
O mesmo vale  para a linha de 
pupunha.

Para caprinocultura e ovi-
nocultura os reembolsos de-
verão ser feitos preferencial-
mente em parcelas anuais, 
também de acordo com o 
projeto  técnico.
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Apesar da crise do setor 
sucroenergético, o lucro das 
exportações de açúcar para 
a índia praticamente dobrou 
de janeiro a setembro deste 
ano. De acordo com dados 
do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento 
(Mapa), as vendas resultaram 
U$$ 182,7 milhões. No mes-
mo período de 2011, a recei-
ta de importação do produto 
foi de U$$ 92,7 milhões.

Para o coordenador de 
Açúcar e Álcool do Ministé-
rio da Agricultura, Luis Job, 
a estabilidade apresentada 
para a produção de açúcar no 
Brasil é o grande diferencial. 
“Embora a Índia seja o segun-

Açúcar: lucro das exportações de açúcar
para a Índia dobram neste ano

CURSOS 2012

Hidráulica I, Rede de Água
Data: 06,07,13 e 14/10/2012

Este curso foi realizado no municipio de Fernando 
Prestes-SP. Com a participação de 12 alunos, parceria 
entre Sindicato Rural de Taquaritinga, Senar-sp e pre-
feitura municipal (crás) de Fernando  Prestes, no qual 

os participantes receberam material didático, aula 
teórica, aula prática, refeição e certificação do senar.

Segunda Cavalgada Rural de 2012
Foi realizada no dia 20/10/2012, a segunda cavalga-
da rural do Sindicato Rural de Taquaritinga e Senar-
-sp, onde houve a participação de varios produtores 

rurais. A chegada foi no  sitio Bom Jesus, no bairro 
Itagaçaba, propriedade do associados Sr. Jose Jorge 

Boverio, Denilson e Joice .
Este evento teve como objetivo: praticar a cavalgada 
rural em grupo, orientando os participantes quanto 
as técnicas adequadas da cavalgada, e segurança, 
além de uma confraternização entre produtores e 

trabalhadores rurais.

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.

do maior produtor de açúcar 
do mundo, é comum que a 
produção oscile de forma sig-
nificativa de uma safra para 
outra. Da mesma forma, as 
exportações e importações 
também mudam. Quando a 
safra é boa exportam e vice-
-versa”, explicou.

Outro ponto que pode 
interferiri, segundo ele, é 
a expectativa de queda de 
produção de 40% desta sa-
fra com relação à passada e 
a política interna de preços. 
“Atualmente, é remunerador 
para a Índia importar o açú-
car bruto do Brasil e vender o 
produto refinado no merca-
do interno”, enfatizou.

Começou a 2ª etapa de vacinação contra a febre aftosa, que 
vai até dia 30 de Novembro de 2012, essa vacinação será do 
rebanho inteiro, por isso pedimos a todos os associados que te-
nham gado, que compareçam ao Sindicato para preenchimen-
to da declaração da vacinação, com a nota fiscal da compra da 
vacina.

2ª ETAPA DE VACINAÇÃO CONTRA
 A FEBRE AFTOSA

O citricultor do Estado de 
São Paulo já pode lançar as 
inspeções realizadas no pomar 
durante o segundo semestre de 
2012. O processo deve ser reali-
zado até 15 de janeiro de 2013. 
As inspeções e a entrega do 
relatório são obrigatórias para 
qualquer ocupante de proprie-
dade comercial citrícola, situa-
do em território paulista.

O relatório está disponível 

na página online da Coorde-
nadoria de Defesa Agropecuá-
ria, em “Relatório Semestral de 
Inspeção”. Segundo o diretor 
do Grupo de Defesa Sanitária 
Vegetal, Euclides de Lima Mo-
raes Filho, “é preciso realizar 
uma inspeção trimestral, com a 
devida eliminação das plantas 
suspeitas e relatá-las ao órgão 
oficial de Defesa Agropecuária”, 
afirma.

Defesa Agropecuária de SP
 recebe relatório semestral de citricultores

CONVITE
Prezado Associado (a), 

O Sindicato Rural de Taquaritinga convida o associado(a) 
para participar da Assembléia Geral Ordinária que será rea-
lizada no próximo dia 30 de Novembro de 2012 ás 09:00 na 
Sede do Sindicato, sito a Rua da Republica, nº: 1197. 

Assuntos a serem apresentados: 

1º) Ata da Assembléia anterior; 
2º) Apresentação da Proposta Orçamentária referente o 
exercício de 2013 e respectivo parecer do Conselho Fiscal; 
3º) Outros Assuntos de interesse da classe. 

Atenciosamente
A Diretoria.
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ReceitaMousse de chocolate
 com morango

O que se colhe no mês de Novembro

Maracujá, cupuaçu, kiwi, nabo, cará, trigo, 
cebola, almeirão e chicória

INGREDIENTES
½ kg de chocolate meio amargo picado
2 xícaras (chá) de creme de leite (sem soro)
1 envelope de gelatina em pó incolor e sem sabor
½ xícara (chá) de água
1 colher (sopa) de rum
5 claras em neve
2 xícaras (chá) de morango

MODO DE PREPARO: 
Derreta o chocolate em banho-maria e acrescente 

o creme de leite, a gelatina hidratada e dissolvida na 
água, o rum e misture até que fique homogêneo.

Por fim, acrescente e incorpore delicadamente as 
claras em neve e despeje em uma travessa ou em taças. 
Cubra com o morango picado.
Deixe no refrigerador por cerca de 180 minutos ou até 
que a mousse esteja firme.

O sujeito estava no bar e próximo a ele 
um bêbado dormia numa mesa. De vinte 
em vinte minutos o dono do bar chegava 
no tonto, dava uma chacoalhada no infeliz 
e gritava:

- Acordaaaaaa! 
Depois da terceira ou quarta vez, o cara não agüentou e 

chamou o dono:
- Po, que sacanagem eh esta? Porque você tá acordando o 

cara e deixando-o continuar na mesa?
O dono respondeu:
- Neh nada pessoal, não. É que o cara, além de ser chato, 

paga a conta toda vez que eu o acordo...

O Sindicato Rural parabeniza os 
aniversariantes do mês de Novembro 2012

A 73ª edição do sorteio de 100 litros de óleo diesel ocorreu dia 20 
de Outubro de 2012, cujo ganhador foi o Sr. Nicolau Juliani, totalizando 
7.600 litros em parceria com o AUTO POSTO IPIRANGA.

Sindicato Rural de 
Taquaritinga completa 

7.600 litros de óleo diesel 
sorteados entre seus 

associados

Parceria entre 
Sindicato Rural e 

AUTO POSTO IPIRANGA
sorteiam óleo diesel

CARLOS ALBERTO MANSUR ZAQUIA 01/11
NILDE LONGHITANO P. MARQUES                 01/11
MATSUNO KUROIWA 02/11
IRINEU FRARE 07/11
DOMINGOS VICENTE RESTANI 10/11
TERCILIA MICALI MONTEIRO 10/11
ADAIL BENEDITO REGATIERI 10/11
ERNESTO PEDRASSOLLI 15/11
LAERTE STEFANO 17/11
MOACIR APARECIDO CAVALINI 18/11
TERUO TESUJIMOTO 21/11
FERNANDO MANAIA ESCAROUPA 22/11
OSWALDO GARCIA MORATO              22/11
DORIVAL GIBERTONI 23/11
GERALDO CLEMENTE ANGELO 23/11
ESPERANDINA PONGELUPPI BERTOLDO 28/11


