
A Companhia Nacional de 
Abastecimento (Conab), vincula-
da do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (Mapa) 
concluiu o 2º Levantamento da 
Safra de Cana-de-açúcar para a 
temporada 2012/13. Os números 
coletados pela Conab indicam um 
aumento na produção de cana-de-
-açúcar de 6,5%, com uma recupe-
ração da produtividade média das 
lavouras de 4,3%, que passará de 

Safra de cana-de-açúcar será de 
quase 600 milhões de toneladas

560,36 milhões de toneladas na 
safra passada para 596,63 milhões 
toneladas na nova safra. A área 
de corte também apresenta uma 
pequena elevação passando de 
8.356,1 mil hectares para 8.527,8 
mil ha. Para a produção de cana-
-de-açúcar espera-se um aumento 
próximo de 8,41%, passando de 
35,97 milhões de toneladas para 
38,99 milhões. A produção total 
de etanol deve crescer 22,76 bi-
lhões de litros para 23,49 bilhões, 
representando um crescimento de 
3,21%. A ênfase maior deve ficar 
com o etanol anidro, que se desti-
na à mistura com a gasolina, com 
um aumento de 6,85%. Para o eta-
nol hidratado, utilizado nos veícu-
los “flex-fuel”, o aumento esperado 
é de 0,98.

Termina neste mês, o prazo 
para a declaração do ITR (Imposto 
Territorial Rural) de todas as pro-
priedades rurais, que se encerra 
no dia 28/09/2012. Os proprietá-
rios deverão comparecer no Sin-
dicato Rural.

Para os proprietários que ad-
quiriram propriedades rurais, ou 
fizeram retificação de área, inven-
tário, formal de partilha, ou doa-
ção, a partir de 01 de outubro de 
2011 aos dias atuais, deverão fa-
zer o preenchimento dos formu-
lários no Sindicato Rural, e na Re-
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ceita Federal de Araraquara, para 
transferir o imóvel em seu nome, 
e fazer as alterações necessárias. 

A não entrega da declaração 
implica em vários problemas ao 
proprietário, desde o pagamento 
de multa de R$ 50,00, por envio 
em atraso, e mais multa e juros do 
valor a pagar, até a não emissão 
de Certidões Negativas de Débi-
to. Para que não ocorra nenhum 
problema é importante que o as-
sociado não deixe para fazer esta 
declaração nos últimos dias do 
mês.

Foi realizado entre os dias 06 
e 07 de Agosto, o projeto de dis-
tribuição de laranja de maneira 
gratuita em toda rede municipal 
de ensino de Taquaritinga e Ins-
tituições de Caridade, como o 
Asilo São Vicente de Paulo, Apae 
e entre outras, aonde foram dis-
tribuídos sacos de 5 kg da fruta 
para mais de 6.000 pessoas entre 
alunos e funcionários das escolas 
e creches, chegando num total 
de aproximadamente de 30 to-
neladas. Distribuição que foi feita 
em parceira entre Sindicato Rural 
e citricultores da cidade, entre 
eles gostaríamos de agradecer 
o citricultor Diogo Davoglio que 
transportou a laranja nas escolas, 
também agradecer o Sr. Orlando 
Prevideli que doou toda a laranja, 
projeto que contou com a partici-
pação da Coopercitrus que patro-
cinou os sacos para embalagem 
da fruta, agradecemos os ban-
cos da cidade, como o Bradesco, 
Coopercredi e Credicitrus, pelas 
doações financeiras, o Sargento 
do tiro de guerra da cidade que 

disponibilizou jovens para entre-
ga da laranja nas escolas. Projeto 
que teve grande repercussão em 

toda região, com cobertura das 
emissoras de televisão no mo-
mento da entrega. Esse projeto 

que teve a finalidade incentivar as 
crianças para consumo da fruta e 
do suco de laranja. 

DISTRIBUIÇÃO DE LARANJA
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A Câmara Federal analisa pro-
posta que obriga as indústrias 
processadoras de laranja in natura 
financiadas pelo Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES) a comprar de pro-
dutores rurais pelo menos 40% da 
matéria-prima utilizada no proces-
samento. Segundo o projeto (PL 
3541/12), do deputado Antonio 
Carlos Mendes Thame (PSDB-SP), a 
obrigação mantém-se até a liquida-
ção do financiamento.

Com a proposta, Mendes Tha-
me espera reverter a tendência de 
verticalização de certos segmentos 
agroindustriais, que visam ao auto-
-suprimento dos produtos agrícolas 
de que necessitam. O risco, diz, é a 
exclusão de produtores da cadeia 
produtiva da laranja.

Conforme a proposta, a com-
provação do cumprimento da obri-
gação ocorrerá a cada vencimento 
das parcelas dos financiamentos.

O beneficiário que não cumprir 
a regra, diz o texto, deverá quitar 
antecipadamente as parcelas a ven-

Projeto assegura mercado 
para produtores de laranja

cer do financiamento. Ele também 
deverá ressarcir o Tesouro Nacional 
do valor correspondente às subven-
ções econômicas eventualmente 
incidentes sobre a operação, verifi-
cadas no período decorrido desde a 
última comprovação da obrigação.

Ainda segundo o projeto, o 
Conselho Monetário Nacional po-
derá estabelecer condições adi-
cionais e formas alternativas para 
a comprovação do cumprimento 
da obrigação.

Verticalização
“Há algum tempo, citricultores 

queixam-se do tratamento dispen-
sado pelos demandantes de seus 
produtos. A mais conhecida das 
reclamações refere-se ao poder de 
mercado exercido pelas indústrias 
processadoras, que depreciam os 
preços”, afirma o deputado.

Esse poder do mercado, com-
plementa, é indiretamente estimu-
lado pelo setor público, que destina 
recursos ao financiamento da insta-
lação de complexos industriais que 
têm em seu planejamento estraté-

gico o auto-suprimento.
Tramitação
O projeto tramita em caráter 

conclusivo e será analisado pelas 
comissões de Agricultura, Pecuária, 

Abastecimento e Desenvolvimento 
Rural; de Desenvolvimento Econômi-
co, Indústria e Comércio; de Finanças 
e Tributação; e de Constituição e Jus-
tiça e de Cidadania.

O presidente da Câmara Fe-
deral, Marco Maia, reafirmou que 
caberá ao Plenário tomar a deci-
são final sobre a Medida Provisória 
571/12, que altera o novo Código 
Florestal (Lei 12.651/12). Maia dis-
se que manterá a MP em pauta 
mesmo sem nenhuma garantia 
de que o texto será votado, já que 
os líderes ainda não fecharam um 
acordo sobre o texto alterado na 
comissão mista. 

“Eu não tenho nenhuma res-
ponsabilidade com as negocia-
ções que deverão ocorrer ao longo 
do dia de hoje para viabilizar a vo-
tação dessa MP. Isso é tarefa do go-
verno, que deverá conversar com 
os líderes, incluindo os da base 
aliada, para chegar a um acordo 
que permita a votação dessa ma-
téria”, disse Maia.

As divergências sobre a recom-
posição de áreas de preservação 
permanente (APPs) em margens 

Maia mantém MP do Código 
Florestal na  pauta do Plenário 

mesmo sem acordo
O Sindicato Rural de Taquaritinga, está convidando todos os seus associa-
dos para participarem da Assembléia Geral Extraordinária que será reali-
zada no próximo dia 18 de Setembro de 2012 ás 09:00 horas na sede do 
Sindicato, sito Rua da República, n°1.197, conforme Edital de Convocação 
completo publicado no Jornal Diário Cidade de 11 de Setembro de 2012. 

Assuntos a serem apresentados: 

1°) Ata da Assembléia anterior;
2º) Acordo Coletivo do Trabalhador Rural (Mensalista) data base 
01/10/2012 á 30/09/2013; 
3°) Outros assuntos do interesse da classe; 

Atenciosamente

Marco Antonio dos Santos
Presidente

Informamos que de acordo com a lei 7.238, de 29/10/1984, não pode 
haver demissão 30 (trinta) dias que antecede ao dissídio coletivo da classe 
da respectiva categoria.

Quem desrespeitar o que dispõe a lei deverá pagar multa equivalente 
a 01 (um) salário bruto do funcionário demitido.

É importante ressaltar que no mês de Setembro deve-se evitar demis-
sões de funcionários, para evitar multas.

LEI QUE ANTECEDE DISSÍDIO 

de rios ficaram ainda mais eviden-
tes ontem, durante as negociações 
no Colégio de Líderes.

“Se não tiver um entendimento 
até a hora da votação, nós vamos 
ter uma disputa política, regimen-
tal. Então pode ser votada ou não, 
vai depender da força que cada 
um dos atores tiver nas negocia-
ções”, disse Maia, ressaltando que 
a intenção do líder do governo 
Arlindo Chinaglia (SP) é de votar a 
proposta. O presidente reconhece 
que esta será a última tentativa de 
evitar que a MP perca a validade 
por decurso de prazo. Caso isso 
aconteça, vários pontos do novo 
código vetados pela presidente 
Dilma Rousseff ficarão sem previ-
são legal, já que a MP preenche as 
lacunas deixadas pelos vetos.

Caso não seja aprovada pela 
Câmara e pelo Senado até o dia 
6 de outubro, a medida perderá a 
validade.
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Visite o nosso site 
www.srtaq.com.br 

para ver informações 
sobre o Meio Rural, 
Cotações Agrícolas, 
Previsão do Tempo,  

Serviços Prestados e a          
História do Sindicato.

CURSOS 2012

Realizado na Sede do Sindicato, 
20 pessoas entre produtores e fa-
miliares de trabalhadores rurais, 
participaram desse curso, onde 

Aplicação de Agrotóxicos em Turbo Pulverizador
Data: 06/08/2012 a 08/08/2012 

Instrutora: Fabiana de Azevedo Souza Martins

Processamento Artesanal de Carne Suína
Data: 29/08/2012 a 31/08/2012
Instrutora: Vânia Araujo Louren

Este curso foi realizado com a 
participação de 15 alunos (limite 
máximo do senar) com aulas té-
oricas na sede do Sindicato Rural 
e as aulas práticas no Sítio Santa 
Maria, propriedade da Sra Doraci 
Dolci Pongeluppi, onde puderam 
aprender tudo sobre a NR 31, 
aplicação correta de produtos 

agrotóxicos, uso correto do EPI, 
manutençao regulagem de equi-
pamentos, e o principal a saúde 
dos funcionários. No final os par-
ticipantes receberam certificação, 
já que hoje é obrigatório a reali-
zação desse curso para todos os 
trabalhadores que aplicam vene-
no nas propriedades rurais.

puderam aprender 
várias receitas e a 
transformar a carne 
suína em embuti-
dos e defumados, 
como: salame, tou-
cinho, tender, cos-
tela defumada, co-
deguim, torresmo, 
lingüiça toscana, 
pururuca, lombo, 
copa, lingrucula c/ 
tomate seco e cuia-
bana. por meio de 

técnicas artesanais, ajudando na 
renda familiar e consumo próprio 
aproveitando assim o que pos-
suem em suas propriedades .

O ministro da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, Men-
des Ribeiro Filho, destacou o au-
mento de 13,2% das exportações 
brasileiras do agronegócio nos 
últimos doze

meses. Nesse período, o Brasil 
exportou US$ 97 bilhões e im-
portou

cerca de US$ 17 bilhões, ci-
fras que resultaram em um saldo 
positivo recorde de US$ 80 bi-
lhões. Destaque para as vendas 
do milho no mês de julho, com 
ampliaram 431,4% em relação ao 
mesmo período do ano passado. 
Entretanto, mesmo alto, este nú-
mero é menor do que o divulga-
do pelo Ministério do Desenvol-
vimento, Indústria e Comércio 
Exterior, que estimou uma alta de 
1260% nas exportações de milho 
em julho em relação ao mês an-
terior. 

A escassez externa provocou 
a elevação das exportações do 
milho, principalmente devido à 
queda de produção dos Estados 
Unidos. No entanto, o Ministério 
da Agricultura [Mapa] está atento 
no sentido de garantir o abaste-
cimento deste importante insu-
mo para a produção de aves e su-
ínos, no Brasil – afi rmou Mendes 
Ribeiro. As exportações do agro-
negócio brasileiro em julho deste 
ano atingiram US$ 8,98 bilhões. 
Somada à queda de 14% nas im-
portações, o saldo comercial do 
setor no período foi de US$ 7,76 
bilhões. 

O complexo soja foi respon-
sável por 35% do total das ex-
portações do agronegócio bra-
sileiro no mês de julho de 2012, 
sendo tal participação de 30,1% 
no mesmo mês de 2011. A soja 

em grão teve uma elevação de 
10,5% em quantidade, passando 
de 3,74 milhões de tone- Expor-
tações brasileiras do agronegócio 
aumentam 13,2% em 12 meses la-
das para 4,13 milhões de tonela-
das, e 10,6% no preço médio (de 
US$ 492 por tonelada para US$ 
545 por tonelada). As vendas de 
farelo de soja aumentaram 52,2%. 
O segundo setor em vendas foi 
o sucroalcooleiro. No entanto, 
houve queda nas exportações 
do setor (-17,7%), que passaram 
de US$ 1,96 bilhão para US$ 1,61 
bilhão. O principal recuo ocorreu 
nas vendas externas de açúcar, 
que passaram de US$ 1,79 bilhão 
para US$ 1,31 bilhão (-26,9%). 
O álcool, por sua vez, registrou 
substancial elevação nas vendas, 
passando de US$ 171 milhões 
para US$ 305 milhões (+78,6%). A 
quantidade embarcada de álcool 
teve aumento de 66,9% e o preço, 
de 7%. A terceira posição do mês 
de julho nas vendas externas do 
agronegócio fi cou com as carnes. 
A carne de frango continua na 
primeira posição, com ligeira ele-
vação de embarque de 0,2%. Já a 
bovina aumentou 18,4%, enquan-
to a suína foi a que apresentou 
maior aumento na quantidade 
exportada (21,5%). 

As vendas externas de produ-
tos fl orestais também aumenta-
ram, de US$ 763 milhões para US$ 
768 milhões, assim como os cere-
ais, que fi caram em US$ 493 mi-
lhões, que representa uma expan-
são de 207,1% em relação ao mês 
de julho de 2011. Este percentual 
foi obtido graças às vendas do 
milho no mercado internacional, 
que passaram de US$ 79 milhões 
para US$ 419 milhões no período.

Exportações brasileiras do
agronegócio aumentam

13,2% em 12 meses
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Receita Bolo de Fubá 
com Laranja

O que se colhe no mês de Setembro

Amendoim, aveia, berinjela, cará, chuchu, 
inhame, jiló, mandioca, pepino, 

quiabo e rabanete. 

INGREDIENTES
3 ovos
2 xícaras (chá) de açúcar
2 xícaras (chá) de farinha de trigo
1 xícara (chá) de fubá
½ xícara (chá) de óleo
Raspas da casca de 1 laranja
1 xícara (chá) de leite morno
1 colher (sopa) de fermento em pó
Óleo e farinha de trigo para untar e enfarinhar a fôrma
Calda: 
Suco de 2 laranjas 
2 colheres (sopa) de açúcar

O gringo bate no carro do mineiro, desce do carro 
e diz gentilmente.

“Hello”
E o mineiro diz: 
“Relô nada! Massô foi tudo!” 

O ACIDENTE

O Sindicato Rural parabeniza os 
aniversariantes do mês de Setembro 2012

A 71ª edição do sorteio de 100 litros de óleo diesel ocorreu dia 20 de 
Agosto de 2012, cujo ganhador foi o Sr. Roberto Kasuo Ogata, totalizan-
do 7.400 litros em parceria com o AUTO POSTO IPIRANGA.

Sindicato Rural de 
Taquaritinga completa 

7.400 litros de óleo diesel 
sorteados entre seus 

associados

Parceria entre 
Sindicato Rural e 

AUTO POSTO IPIRANGA
sorteiam óleo diesel

MODO DE PREPARO: 
Bata na batedeira os ovos, o açúcar, a farinha de trigo, o fubá, o óleo e as 
raspas até que fique homogêneo.
Em seguida, sem parar de bater, acrescente o leite morno e o fermento.
Despeje em uma fôrma untada e enfarinhada e leve para assar no forno 
médio (180 ºC) preaquecido por cerca de 30 minutos ou até que fique dou-
rado.
Enquanto isso, prepare a calda. Em uma panela, coloque o suco de laranja, 
o açúcar, misture e deixe apurar no fogo baixo até que fique em ponto de 
calda. Desenforme o bolo e despeje a calda sobre o bolo ainda quente.

CARLOS LUIZ RESTANI 01/09
ANTONIO COSTA DIAS 01/09
JOSE VALLERIO 01/09
AIRTON JOSE PAVARINI 02/09
JOSE ALVES BERNARDINO 02/09
JOSE VAGNER CARQUI 05/09
ANTONIO OSVALDO NARDUCCI 08/09
JOSE DA SILVA 09/09
ANTONIO GIBERTONI (PILO) 09/09
MARIA RUGERO DE MIRANDA 11/09
LUIS ROBERTO AP. MICHELONI 12/09
ANTONIO AMERICO VOLANTE                  14/09
ANTONIO CAVALINI 16/09
ODILON GUEDES BARRETO 17/09
OSCAR DELAIRES PAVARINA 17/09
LUCIO MOLINARI  20/09
CARLOS ARMANDO CAZARI 23/09
ANTONIO TENORIO FILHO 26/09
OLGA BUSSADORI ARIOLI 28/09
SHIRO WATANABE 28/09


