
Em eleição realizada 
em Brasília (DF), no último 
mês de Setembro, o presi-
dente do Sindicato Rural 
de Taquaritinga, Dr. Mar-
co Antônio dos Santos, foi 
reeleito por mais 2 anos 
à presidência da Câmara 
Setorial da Citricultura do 
Ministério da Agricultura. 
Eleito por unanimidade 
por 8 estados e associa-
ções citricolas.

Copersucar investe R$ 125 milhões para
 dobrar embarque em Santos

O Governo Federal disponi-
bilizou R$ 120 milhões para a 
realização de leilões públicos 
de equalização dos preços da 
laranja. A Portaria Interminis-
terial nº 841 – assinada pelos 
Ministérios da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento 
(Mapa), da Fazenda, e do Pla-
nejamento, Orçamento e Ges-
tão –, que define os critérios 
para participação nos pregões, 
foi publicada no Diário Oficial 
da União (DOU).

Os leilões serão realizados 
pela Companhia Nacional de 
Abastecimento (Conab), que 
utilizará como mecanismos 
de apoio à comercialização o 
Prêmio Equalizador Pago ao 
Produtor (Pepro) e o Prêmio de 
Escoamento de Produto (Pep), 
para laranja in natura, da safra 
2012. A fruta negociada deverá 
ser dos estados de São Paulo e 
Minas Gerais. A diferença bási-
ca entre as duas modalidades 
está em quem participa dos 
leilões como arrematantes dos 
prêmios. No Pep, os participan-

tes serão os compradores de 
laranja in natura diretamente 
do produtor rural que dispu-
tam o prêmio em leilão. No 
Pepro, os próprios produtores 
é que participam dos leilões 
como arrematantes do prêmio.

Segundo o ministro da 
Agricultura, Pecuária e Abaste-
cimento, Mendes Ribeiro Filho, 
a medida faz parte das ações 
do Governo Federal para au-
xiliar o setor. “O Governo tem 
trabalhado para amenizar a si-
tuação que o segmento passa. 
Além das ações emergenciais, 
recentemente, o ministério pu-
blicou uma instrução norma-
tiva que eleva dos atuais 30% 
para 50%, no mínimo, o con-
teúdo de suco de laranja nas 
bebidas com o néctar da fruta, 
o vai permitir distribuição adi-
cional de 10 mil toneladas a 
mais do produto no mercado 
interno”, lembrou.

Até o final deste ano, serão 
realizados vários leilões no in-
tuito de escoar o excedente 
de produção, estimado, atual-

mente, em 15 a 20 milhões de 
caixas. Por meio das operações 
de Pep, será pago um prêmio 
para quem se dispuser a ga-
rantir o pagamento do preço 
mínimo ao produtor e retirar o 
produto dos estados produto-
res, garantindo, assim o escoa-
mento do excedente de safra. 
Além da supersafra, as indús-
trias divulgaram a existência 
de 662,4 mil toneladas de suco 
de laranja em estoque, o que 
provoca queda nos preços pa-
gos aos produtores.

Para amenizar a situa-
ção, o Governo já re-
negociou as dívidas 
dos produtores, 
criou uma linha 
de crédito para 
manutenção de 
pomares, além de 
renegociar as par-
celas vincendas em 
dezembro de 2012, 
janeiro e fevereiro 
de 2013 das opera-
ções contratadas por 
meio da Linha Especial 

de Crédito (LEC) de 2011, fi-
nanciando, assim, por mais um 
ano, o carregamento de parte 
dos estoques de suco de laran-
ja, e permitindo que as indús-
trias comprem e processem 
mais dessas frutas.

Os produtores de laranja in-
teressados em participar leilão 
devem procurar o Sindicato 
Rural para obter maiores infor-
mações para se ca-
dastrar no leilão.  

A Copersucar, maior comer-
cializadora de açúcar e etanol 
do país, dobrará sua capacida-
de de embarque no porto de 
Santos (SP) para dez milhões 
de toneladas ao ano a partir da 
safra 2013/14. Os investimen-
tos estão sendo feitos no Ter-
minal Açucareiro Copersucar 
(TAC) e somam R$ 125 milhões. 
O aporte faz parte do plano de 
investimentos da companhia, 
que prevê aplicar R$ 2 bilhões 
em logística até 2015. 

No terminal, está sendo 
construída uma mega rodo-
ferroviária, estrutura adaptada 
para ampliar a capacidade de 

recepção de açúcar e melhorar 
o fluxo de armazenagem. Ain-
da, um armazém graneleiro está 
sendo erguido para aumentar 
de 110 mil toneladas para 330 
mil toneladas a capacidade de 
armazenagem fixa do TAC.

As obras de expansão tive-
ram início em junho de 2011, 
após a renovação da concessão 
de uso do terminal até 2036. A 
primeira fase da obra deverá ser 
concluída no primeiro trimestre 
de 2013 e estará em operação 
no início da safra 2013/2014, 
programada para abril. O proje-
to todo será concluído em 2014. 

A Copersucar deve comer-

cializar nesta safra 2012/13 
açúcar e etanol equivalentes a 
uma moagem de 148 milhões 
de toneladas de cana, o que 
representa 24% da produção 
de todo o Centro-Sul. Assim, 
as vendas de açúcar da com-
panhia no ciclo devem atingir 
8,7 milhões de toneladas, ante 
as 7,6 milhões de toneladas da 
safra 2011/12. Já as de etanol 
devem chegar a 4,8 bilhões de 
litros.

A estimativa da empresa 
é de faturar nesta safra US$ 
7,5 bilhões (cerca de R$ 15 bi-
lhões), acima dos R$ 11,2 bi-
lhões da safra passada.

PRESIDENTE 
REELEITO

Governo destina R$ 120 milhões para
 garantir preço da laranja
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Decisão publicada no Di-
ário Oficial da União (DOU) 
autorizou, em caráter ex-
cepcional e temporário, a 
aplicação aérea de produtos 
agrotóxicos que contenham 
os ingredientes ativos Imi-
dacloprido, Fipronil, Tiame-
toxan e Clotianidina. Mas a 
medida, assinada pela Secre-
taria de Defesa Agropecuária 
(SDA) e Instituto Brasileiro 
do Meio Ambiente e dos Re-
cursos Renováveis e (Ibama) 
é válida para as culturas de 
arroz, cana-de-açúcar, soja e 
trigo até o dia 30 de junho de 

Liberação de pulverização aérea para citros
 deverá ser discutida em outubro

2013. A auotização pode ser 
revogada  pelo Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento (MAPA) ou Ibama 
se os órgãos julgarem neces-
sário.

A proibição da pulveriza-
ção aérea ocorreu em julho, 
pelo Ibama, sob a alegação 
de que sua utilização pode-
ria ser prejudicial às colmeias 
de abelhas. A liberação para 
citros ainda deverá ser dis-
cutida ainda em outubro. A 
defesa técnica da matéria foi 
feita pelo Fundecitrus junto 
ao MAPA, em setembro. 
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A Companhia Nacional 
de Abastecimento (Conab) 
em seu primeiro levanta-
mento de intenção de plan-
tio prevê recordes na área 
cultivada e na produção de 
grãos na safra 2012/13. A 
previsão é de aumento en-
tre 80,1 mil (+0,2%) a 1,36 
milhão de hectares (+2,7%) 
na área plantada, estimada 
no intervalo entre 50,93 
milhões e 52,21 milhões de 
hectares.

Segundo a Conab, a 
produção também deve 
alcançar recorde entre 
177,68 milhões e 182,27 
milhões de toneladas, o 
que corresponde a uma 
variação entre 11,96 mi-
lhões (+7,2%) e 16,55 mi-
lhões (+10%) de toneladas 
em relação à safra passada, 
que foi de 165,7 milhões 
de toneladas.

O levantamento de in-
tenção de plantio da Co-
nab foi feito em campo por 
cerca de 50 técnicos, que 
percorreram as principais 
regiões produtoras do País 
entre os dias 17 e 28 de se-
tembro.

Conab pre-
vê área 

cultivada e 
produção 

recorde em 
2012/13

Mesmo tendo consegui-
do retomar nos últimos me-
ses as exportações de suco 
de laranja para os Estados 
Unidos na forma de suco 
concentrado (FCOJ, na sigla 
em inglês), o Brasil deve fe-
char o ano com um volume 
total de vendas para o país 
bem abaixo do que o regis-
trado em 2011.

Balanço da CitrusBR, que 
representa as companhias 
brasileiras produtoras e 
exportadoras, mostra que 
de janeiro a setembro as 
exportações brasileiras de 
suco de laranja concentra-
do para os EUA caíram 25% 
na comparação com o ano 
passado, após polêmica 
envolvendo o fungicida car-
bendazim.

Em janeiro, a Adminis-
tração de Alimentos e Me-
dicamentos dos EUA (FDA, 
na sigla em inglês) barrou 
carregamentos de suco de 
laranja do Brasil que apre-
sentaram resultado positivo 
para a presença do fungici-
da carbendazim, vetado nos 
EUA, e passou a testar todo 
o suco de laranja exportado 
pelo Brasil. O uso do quími-
co tem sido empregado no 
combate à ‘pinta-preta’, um 
tipo de fungo comum em 
pomares de laranja.

Para atender às exigên-

cias da FDA, os produtores 
brasileiros foram então força-
dos a embarcar suco apenas 
na forma não concentrada 
e ficou sem exportar o suco 
concentrado nos primeiros 
meses do ano. Os embarques 
do produto só foram retoma-
das em julho, após o governo 
americano passar a aceitar 
testes privados para o fungi-
cida carbendazim realizados 
pelos próprios produtores 
brasileiros antes de embarcar 
o produto.

“Fizemos uma adaptação 
em toda a cadeia para cum-
prir as exigências americanas 
e o setor já está totalmente 
adaptado. Conseguimos, tec-
nicamente, voltar as padrões 
anteriores um pouco até 
mais cedo do que o imagi-
nado”, afirmou o presidente-
-executivo da CitrusBR, Chris-
tian Lohbauer.

Um total de 47.767 tonela-
das de suco concentrado foi 
enviado até setembro, ante 
63.737 toneladas embarca-
das para os EUA em 2011. Em 
setembro, no entanto, o total 
de suco concentrado envia-
do foi de 16.974 toneladas, 
uma alta de 72% em relação 
as 9.825 toneladas exporta-
das em 2011.

Apesar do resultado exce-
lente de setembro, a CitrusBR 
estima que o total enviado 

pelo Brasil no ano deve fi-
car cerca de 20% abaixo 
das 170 mil toneladas de 
suco concentrado enviadas 
em 2011. “Essa diferença 
na comparação com o ano 
passado deve ser mantida 
porque o que está aconte-
cendo é uma queda genera-
lizada no consumo de suco 
em todo o mundo. Só nos 
Estados Unidos a queda foi 
de 25% na última década”, 
afirma Lohbauer.

Exportações de suco de laranja 
concentrado aos EUA caem 25%
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Para controlar o cresci-
mento gradual das pragas 
conhecidas como mosca-
-das-frutas (Ceratitis capi-
tata e Anastrepha spp), o 
Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento 
(Mapa) autorizou o uso por 
24 meses de defensivos à 
base de Espinosade para as 
culturas da manga, uva, ace-
rola e goiaba. A medida foi 
definida pelo Ato nº 49, pu-
blicado nesta quinta-feira, 4 
de outubro, no Diário Oficial 
da União (DOU).

A necessidade de medi-
das emergenciais se baseia 
em parecer técnico da Em-
presa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária (Embrapa), 
para que leve a redução dos 
níveis populacionais dessas 
pragas na região do Vale do 

São Francisco. As ações en-
volvem controle cultural e 
monitoramento.

As empresas interessadas 
em comercializar os agroquí-
micos deverão requerer o re-
gistro para uso emergencial 
do produto junto aos órgãos 
competentes, acompanhado 
de modelo de rótulo e bula 
e de comprovante de cadas-
tro nos Estados, no Distrito 
Federal e na Coordenação de 
Agrotóxicos e Afins do Mapa.

Também deve ser apre-
sentado termo de com-
promisso para geração e 
apresentação dos estudos 
necessários à realização do 
registro definitivo. A licen-
ça será cancelada caso seja 
constatado problemas de or-
dem agronômica, toxicológi-
ca ou ambiental.

Autorizado uso temprário 
de defensivos para
 controle de pragas

CURSOS 2012

Operação e Manutenção de Tratores 
Agrícolas

Instrutor: Hermes Souza dos Anjos
Data: 10/09/2012 a 14/09/2012

Carga Horária: 40 horas

Mais um curso realizado entre a parceria Sindicato Rural 
e Senar. Ao total serão 04 cursos de máquinas, profissio-
nalizando várias pessoas, entre produtores e trabalhado-
res rurais, neste ano. Este curso teve as aulas práticas na 

propriedade denominada Sitio Santa Maria, da Sra Doraci 
Pongeluppi e na empresa Coopercitrus, onde os partici-
pantes puderam aprender sobre toda manutenção dos 

tratores, peças, evitando acidentes, quebras e também a 
parte de operação. No final todos os participantes recebe-

ram o certificado do senar.

Aplicação de Agrotóxicos com Pulveri-
zados de barras

Data: 17/09/2012 a 19/09/2012
Intrutor: Fabiana de Azevedi Souza Martins

Carga Horária: 24 horas
De acordo com a nr 31, este curso oferece ao trabalhador rural, 
o uso correto dos agrotóxicos, respeitando as normas técnicas 
previstas, afim de evitar contaminação ambiental e aos consu-

midores, e o principal a sáude e o bem estar para os trabalhado-
res. Por isso a preocupação entre os produtores para que todos 

os seus funcionários que aplicam veneno, a obrigatoridade 
desse curso. E foi pensando nisso, a parceria entre o Senar, Sin-

dicato Rural e a empresa Coopercitrus, para oferecerem aos seus 
associados e cooperados a realização do mesmo, com certifica-
ção. As aulas práticas foram realizadas na fazenda Santa Heloisa 

do Sr. Walter Valerio Neto.

Artesanato em Argila,
 Utilitários e decorativos

Data: 24/09/2012 e 28/09/2012
Carga Horária: 36 horas

Neste curso as participantes puderam aprender como confec-
cionar artesanalmente artefatos em argila para uso decorativo 
e utilitario, e várias peças como: bacia, pote, travessa, panela, 
jarro, vaso, moringa entre outros. Todo curso foi realizado na 

propriedade denominada sitio Peria, do Sr. Milton e Milve Peria, 
onde no ultimo dia foi feito a queima das peças, entregue para 

as participantes e o certificado do senar

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 Bolo de 
Mandioca

O que se colhe no mês de Outubro

Banana-prata, jabuticaba, moranga, 
alcachofra, beterraba, brócolis, espinafre e 

rabanete.

INGREDIENTES
1 kg de mandioca crua, descascada e ralada
2 xícaras (chá) de açúcar
1 xícara (chá) de coco ralado
1 xícara (chá) de queijo tipo meia cura ralado
1 xícara (chá) de leite
3 ovos
3 colheres (sopa) de margarina
1 colher (sopa) de fermento em pó
1 xícara (chá) de leite condensado
1 xícara (chá) de leite de coco
1 xícara (chá) de coco ralado
1 colher (sobremesa) de margarina
Margarina para untar a fôrma

O português chegou em casa com a caixinha de mate 
leão em baixo do braço, a esposa vira e fala:

- Querido lhe pedi veneno para matar ratos e você me 
tras um mate leão.

- Po mata até leão você acha que não vai mata um rato.

O portugua e 
o mate leão

O Sindicato Rural parabeniza os 
aniversariantes do mês de Setembro 2012

A 72ª edição do sorteio de 100 litros de óleo diesel ocorreu dia 20 de 
Setembro de 2012, cujo ganhador foi o Sr. Waldomiro Bertoldo, totali-
zando 7.500 litros em parceria com o AUTO POSTO IPIRANGA.

Sindicato Rural de 
Taquaritinga completa 

7.500 litros de óleo diesel 
sorteados entre seus 

associados

Parceria entre 
Sindicato Rural e 

AUTO POSTO IPIRANGA
sorteiam óleo diesel

MODO DE PREPARO: 
Em uma tigela, misture a mandioca, o açúcar, o coco, o queijo tipo meia 
cura, o leite, os ovos, a margarina e, por último, o fermento até que fique 
homogêneo.
Despeje em uma fôrma untada e leve para assar no forno médio (180 ºC) 
pré aquecido por cerca de 40 minutos.
Enquanto isso, em uma panela, misture o leite condensado, o leite de coco, 
o coco, a margarina e deixe cozinhar, sem parar de mexer, por cerca de 15 
minutos no fogo médio ou até que obtenha um creme.
Assim que o bolo sair do forno, desinforme e cubra com o creme.

NELSON GARDEZANI 01/10
JULIO CAMILO  02/10
MITSUNARI OGATA 03/10
LEONIDIO PIVETTA 10/10
JANDOVIR JOSE OLMOS 11/10
FRANCISCO LUIZ FERREIRA 11/10
JOSE ALDIVINO BUENO  12/10
ALTAIR FERREIRA DE MIRANDA 16/10
PRIMO PINSETTA 18/10
CARLOS GIROTTO 19/10
FRANCISCO CARLOS AQUARONI 19/10
LEONEL DO AMARAL 21/10
ANTONIO BORTOLANI  24/10
VLADECIR BRACIALI 24/10
JOSE SIMAO 25/10
VANDERLEI JOSE MARSICO 25/10
LEOPOLDO AQUARONI 26/10
JOSCELINO APARECIDO BIANCHI 28/10
OSVALDO BIONDI 28/10
AKIRA HISAMATSU 30/10
GILMAR DE AZEVEDO 30/10


