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Suco de laranja fora da cesta básica desanima citricultores
Os citricultores estavam esperanço-
sos com a possível inclusão do suco 
de laranja na cesta básica, o que pro-
porcionaria desoneração fiscal. Mas 
a presidente Dilma Roussef vetou a 
inclusão do produto na cesta. Para o 
setor, a decisão da presidente invia-
biliza qualquer ação envolvendo o 
suco de laranja no mercado brasileiro, 
sem a desoneração, os preços não se-
rão competitivos frente aos refrescos 
como o néctar, por exemplo. 
Em pesquisa feita pela USP e Markes-
trat, e apresentado pelo Presidente do 
Sindicato Rural e da Câmara Setorial, 
em audiência pública no Senado Fe-
deral, mostra que o consumo de suco 
de laranja poderia ser aumentado em 
8 anos, no mercado interno, com a 
redução dos imposto tais como: PIS, 
Cofins, em quase dez anos houve 

uma queda de 12% no consumo de 
laranja. Em 2012, a demanda pela 
bebida nos 40 principais mercados 
compradores do produto apresentou 
recuo de quase 5% na comparação 
com 2011, uma queda de 2,1 milhões 
de toneladas. Além disso, nos últimos 
anos, cerca de 2 mil produtores aban-
donaram a atividade – o que repre-
senta 50 milhões de pés de laranja a 
menos no campo. 
Além da desoneração fiscal, o Minis-
tério da Agricultura autorizou nova 
regra para a indústria aumentar a 
porcentagem de suco adicionado 
aos néctares, que são sucos feitos de 
forma industrializada. Ficou acerta-
do que a mistura passaria a 40% de 
suco em 18 meses e para 50% em 30 
meses. O acordo não atende aos inte-
resses dos citricultores, pois a porcen-

A produção em larga escala de um 
parasitoide que combate o inseto 
transmissor do greening, doença 
que devasta os pomares de citros, é 
a alternativa mais eficaz ao uso de 
agrotóxicos para o controle do pro-
blema nas plantações, revela pes-
quisa desenvolvida no campus da 
Universidade de São Paulo (USP) em 
Piracicaba (SP).
O estudo, realizado por Alexandre 
José Ferreira Diniz, pós-graduando 
em entomologia pela Escola Supe-
rior de Agricultura Luiz de Queiroz 
(Esalq), constatou que o parasitoide 
Tamarixia radiata é capaz de dimi-
nuir em até 80% a população do psi-
lídeo Diaphorina citri, transmissor do 
greening.
O pesquisador observou a ação da 
praga em propriedades do estado de 
São Paulo e também em laboratório. 

Parasita substitui uso de agrotóxicos contra greening
Por meio da coleta de ramos de plan-
tas de citros e murta, Diniz identificou 
as possibilidades de utilização do pa-
rasitoide no controle dos psilídeos.
De acordo com o pesquisador, os 
métodos de criação do inimigo na-
tural ainda são realizados de forma 
manual, o que onera o sistema. Diniz 
aponta como prioridade para a co-
munidade acadêmica especializada 
o desenvolvimento da automação da 
produção do parasitoide.
“Em países como o México já existe 
investimento por grande parte dos 
agricultores. A demanda no Brasil 
por este tipo de inseto é cada vez 
maior, já que o parasitoide é capaz 
de reduzir entre 70% e 80% a praga 
transmissora do greening quando 
liberado em campo na taxa de 400 
indivíduos por hectare”, informou via 
assessoria da Esalq.

tagem de suco é pouca. No mercado 
mundial, o uso de 50% de suco de fru-
ta nos refrescos de néctar já é comum.
Segundo o Presidente do Sindicato 
Rural e da Câmara Setorial da Citricul-

tura, Marco Antonio dos Santos, essa 
medida mencionada é um retrocesso 
para a cadeia produtiva, o setor nesta 
safra esta abandonado pelos órgãos 
governamentais.   



Pag. 2 SINDICATO RURAL DE TAQUARITINGAANO XXII • N° 234 • AGOSTO/2013

Rua dos Domingues, 591
Taquaritinga - SP

Fone: (16) 

3252-2862

O saldo da balança comercial do 
agronegócio paulista apresentou 
superávit de US$ 7,12 bilhões no 
primeiro semestre de 2013, o que 
corresponde a um aumento de 
34,3% em relação ao mesmo pe-

Agronegócio de SP tem superávit de US$ 7,1 bi no 1º semestre
bilhão, dos quais 99,1% referentes 
a sucos de laranja); complexo soja 
(US$ 1,02 bilhão); e produtos flores-
tais (US$ 901,54 milhões). Esses cinco 
agregados representaram 82,7% das 
vendas externas setoriais paulistas. 
Segundo os dados do IEA, a parti-
cipação das exportações do agro-
negócio paulista no total do Estado 
aumentou 7,7 pontos porcentuais, 
enquanto a participação das impor-
tações diminuiu 0,4 ponto porcen-
tual, na comparação dos primeiros 
semestres de 2012 e 2013. 
Em relação ao agronegócio brasilei-
ro, as exportações setoriais de São 
Paulo no primeiro semestre de 2013 
representaram 20,4%, ou seja, mais 
2,0 pontos porcentuais ante igual 
período de 2012. As importações re-
presentaram 36,2%, sendo 0,3 ponto 
porcentual inferior à participação 
verificada no mesmo período do ano 
anterior. 

O Valor Bruto da Produção (VBP) 
dos principais produtos agrícolas 
deve alcançar neste ano o recorde 
de R$ 272,15 bilhões, montante 
18,2% superior ao estimado para 
o ano passado. O bom desempe-
nho foi impulsionado principal-
mente pela colheita da safra re-
corde de soja, que proporcionou 
um aumento de R$ 11,844 bilhões 
(+17,2%) no valor da produção da 
oleaginosa, estimado para este 
ano em R$ 80,609 bilhões.
Os cálculos são da Coordenadoria 
de Planejamento Estratégico do 
Ministério da Agricultura e levam 
em conta a estimativa de safra de 
junho do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) e os 
preços levantados pela Fundação 
Getúlio Vargas (FGV) e pelo Centro 
de Estudos Avançados em Econo-
mia Aplicada (Cepea/Esalq/USP).
Outro produto que se destaca 
é a cana-de-açúcar. A previsão 
de aumento de R$ 4,059 bilhões 
(+17,2%) no valor produto de 

Governo estima produção agrícola recorde de R$ 272 bi em 2013
produção da cana, que foi estima-
do pelo Ministério da Agricultura 
em R$ 48,094 bilhões. Em terceiro 
lugar ficou o milho, cujo valor da 
produção deve crescer 11,3% (R$ 
3,753 bilhões) e atingir neste ano 
R$ 37,051 bilhões.
Os cálculos da coordenadoria de 
planejamento do Ministério da 
Agricultura indicam que a renda do 
setor citrícola deve se recuperar e 
atingir valor recorde neste ano. As 
estimativas são de aumento de R$ 
6,258 (+44,4%) no valor bruto da 
produção de laranja, estimado em 
R$ 20,362 bilhões. 
Pela primeira vez na série histórica 
da coordenadoria o valor bruto da 
produção de laranja supera o do 
café, que cai de quarto para quin-
to lugar no ranking dos principais 
produtos. A estimativa para este 
ano é de queda de 26% (R$ 5,048 
bilhões) na renda do café, estimada 
em R$ 14,341 bilhões.
Outro produto que apresenta que-
da significativa de renda neste ano 

é o algodão, reflexo da retração na 
área plantada e queda na produção. 
A estimativa é de diminuição de R$$ 
3,724 bilhões (-31,9%) no valor bru-
to da produção de algodão, estima-
do em R$ 7,968 bilhões. 
O tomate ainda ocupa o sexto lugar 
entre os produtos de maior renda, 
em virtude da alta de preços regis-
trada no primeiro semestre deste 
ano, provocada por problemas cli-
máticos. A estimativa é de cresci-
mento de 65,3% (R$ 4,015 bilhões) 
no valor bruto da produção de to-
mate para R$ 10,165 bilhões.

No caso do feijão, que registra 
queda de produção nesta safra, 
por causa de perda de área para 
a soja e milho, a estimativa é de 
aumento de 7,5% na renda, esti-
mada em R$ 8,278 bilhões. 
A banana também está entre os 
dez principais produtos, com va-
lor bruto da produção estimado 
em R$$ 10,156 bilhões (+9%). 
A renda do arroz deve crescer 
6,9% para R$ 7,937 bilhões e a 
projeção para o trigo é de au-
mento de 203% para R$ 3,8 bi-
lhões. 

ríodo do ano passado. O levanta-
mento é do Instituto de Economia 
Agrícola (IEA-Apta), da Secretaria 
de Agricultura e Abastecimento de 
São Paulo. No período, o agrone-
gócio paulista exportou US$ 10,13 

bilhões (alta de 23,1% ante 2012). 
As importações aumentaram 2,7%, 
totalizando US$ 3,01 bilhões.
A importação paulista nos demais 
setores, excluindo o agronegócio, 
alcançou US$ 40,33 bilhões, en-
quanto a exportação foi de US$ 
16,53 bilhões, representando um 
déficit de US$ 23,80 bilhões no pri-
meiro semestre de 2013. De acordo 
com o pesquisador do IEA, José Ro-
berto Vicente, o comércio exterior 
paulista seria bem mais deficitário 
não fosse o desempenho do agro-
negócio estadual, afirmou ele, em 
comunicado.  Os cinco principais 
grupos nas exportações do agrone-
gócio paulista, no primeiro semestre 
de 2013, foram: complexo sucroalco-
oleiro (US$ 4,16 bilhões, com as ex-
portações de etanol representando 
16,3% desse total); carnes (US$ 1,19 
bilhão, em que a carne bovina res-
pondeu por 80,5%); sucos (US$ 1,11 
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Cursos 2013
CURSO: APLICAÇÃO DE AGROTÓXICOS COM PULVERIZADOR DE BARRAS

DATA: 01/07/2013 A 03/07/2013   CARGA HORÁRIA: 24 HORAS
INSTRUTOR: CELSO NOGUEIRA | PARCERIA: COOPERCITRUS

PROGRAMA OLERICULTURA ORGÂNICA, MÓDULO V, TRATOS CULTURAIS
DATA: 15/07/2013 E 22/07/2013    CARGA HORÁRIA: 16 HORAS

INSTRUTOR: MARCELO FABIANO SAMBÍASE

CURSO: CAVALGADA RURAL 2013
DATA: 27/07/2013   CARGA HORÁRIA: 08 HORAS
INSTRUTOR: HELDER FIGUEIREDO DOS SANTOS

CURSO: USO DE CONDIMENTOS NA GASTRONOMIA
DATA: 16/07/2013 A 17/07/2013   CARGA HORÁRIA: 16 HORAS

INSTRUTORA: VÂNIA ARAUJO LOURENÇON

Mais trabalhadores rurais de várias fazendas foram certificados neste curso, 
sendo uma parceria entre o Sindicato Rural, SENAR e a Coopercitrus (Dr. Va-
lentim Ocimar Gavioli), onde puderam aprender desde a utilização correta e 
obrigatória do EPI, aplicação de produtos e com o pulverizador de barras, e 
o principal a segurança e a saúde do funcionário. Todos receberam material 
didático, aulas teóricas e práticas e no final através de uma avaliação foram 
certificados pelo SENAR. As aulas foram realizadas na sede do Sindicato e as 
práticas na Fazenda Santa Maria do proprietário Ademar e Patricia Ogata. Na 
foto os participantes na aula prática.

Hoje a preocupação com qualidade na ali-
mentação como forma de valorização da 
saúde está levando cada vez mais pessoas 
a resgatar o uso de condimentos naturais 
(propriedades rurais) em substituição 
a produtos industrializados, que com o 
passar dos tempos se torna prejudicial 
ao bom funcionamento do organismo, e 
pensando nisso o Sindicato em parceria 
com o SENAR, realizou o primeiro curso 
de uso de condimentos na gastronomia, 
onde vinte pessoas entre produtoras e 
familiares de trabalhadores rurais, apren-
deram a fazer patês, molhos vermelhos e 
brancos, temperos para churrasco, frango 
assado, carnes, saladas, arroz, sopas, cal-
dos, azeite, ervas, mouses, e muitas outras 
receitas para serem usados no dia-a-dia e 
para ajudar na renda familiar.  E este cur-
so foi totalmente gratuito, com material, 
apostila, aulas teóricas e práticas e no final 
receberam certificação. Na foto em volta 
da mesa (com tudo que aprenderam) os 
participantes do curso.

Mais um módulo do Programa foi realizado no mês de Julho, na proprie-
dade Sitio Santa Inês, da Sra. Márcia Inês de Paula Ferreira Muzatti, onde 
os participantes receberam material didático e específico, refeição, aulas 
teóricas e práticas e puderam aprender tudo sobre olericultura e o cultivo 
de hortaliças, sem defensivos e agrotóxicos. Neste mês foi a fase em que 
se fez o controle de plantas invasoras, irrigação e desbaste, entre outros, 
sendo que a horta já está implantada e em desenvolvimento. Este progra-
ma começou em março e terminará no mês de outubro (totalizando 08 
meses) sendo realizado em duas segundas-feiras com intervalo de 10 a 15 
dias. Na foto os participantes na horta.

No dia 27 (sábado) aconteceu mais uma cavalgada rural, promovida entre a 
parceria com o Sindicato Rural e o SENAR-SP. Neste dia houve uma confrater-
nização entre produtores e trabalhadores rurais, que puderam praticar a caval-
gada em grupo, através de vários lugares com paisagens, histórias e orientação 
quanto as técnicas adequadas e segurança. A Saída foi do bairro Dobradinha e 
a chegada até o Restaurante Santa Mônica, com direito a refeição e com moda 
de viola. Na foto o Diretor Jose do Carmo Mazzini junto com o associado Edval-
do Jose Davoglio na entrega dos certificados para os participantes.

Em razão do mix mais alcooleiro, as usinas do Centro-Sul do Brasil provavelmente vão produzir, 
nesta safra, a mesma quantidade de açúcar observada no ciclo anterior, disse o diretor técnico 
da União da Indústria de Cana-de-açúcar (Unica), Antonio de Padua Rodrigues. Segundo ele, o 
incremento de cana processada nesta temporada deverá ser destinado à produção do biocom-
bustível.
Pelas estimativas da entidade, a região irá processar 590 milhões de toneladas de cana em 
2013/14, acima das 531 milhões de toneladas registradas em 2012/13. Na safra passada, foram 
produzidas 34,1 milhões de toneladas de açúcar, com mix favorável ao etanol em 50,4%.
Para o atual ciclo, a expectativa inicial da Unica era de uma produção de 35,3 milhões de tone-
ladas. Só que o mix tem ficado em 58% da oferta de cana para etanol e 42% para açúcar. Se isso 
continuar assim, encerraremos a safra com um mix de 42% a 44% para açúcar, comenta Padua.
A demanda por etanol segue aquecida no Brasil por conta dos incentivos do governo ao biocom-
bustível, incluindo o aumento da mistura de anidro na gasolina e a desoneração do PIS/Cofins. 
Além disso, os preços do açúcar vem caindo e são, cada vez mais, pouco atrativos para as usinas.

Centro-Sul deve produzir 34 mi de t de cana 
em 13/14, prevê Única

Nos meses de Agosto e Setembro, terá que ser feita a declaração do ITR (Imposto Territorial 
Rural) de todas as propriedades rurais. Os proprietários deverão trazer cópia dos seguintes do-
cumentos: 
- ITR -2012 - Para os proprietários que adquiriram propriedades rurais, ou fizeram retificação 
de área, inventário, formal de partilha, ou doação, a partir de 01 de outubro de 2012 aos dias 
atuais, deverão fazer o preenchimento dos formulários no Sindicato Rural, e na Receita Federal 
de Araraquara, para transferir o imóvel em seu nome, e fazer as alterações necessárias. Para o 
preenchimento deverão trazer os seguintes documentos:
- Cópia da declaração do ITR 2012 do ex-proprietário, Escritura da propriedade ou certidão de 
matrícula, CCIR ano 2006, 2007, 2008 e 2009, CPF da esposa(o). 
 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 emis-
são de Certidões Negativas de Débito. Para que não ocorra nenhum problema é importante 
que o associado não deixe para fazer esta declaração nos últimos dias do mês.

ITR-2013
IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

AGOSTO E SETEMBRO



Pág. 4

Receita PÃO-DE-MEL

O Sindicato Rural parabeniza os 
aniversariantes do mês de Agosto 2013

O que se colhe no mês de Agosto

Tangerina, banana, cana-de-açúcar, laranja, 

milho, uva, jiló, rabaneTe, chuchu.

A 82° edição do 
sorteio de 100 li-
tros de óleo diesel 
ocorreu dia 20 de 
Julho de 2013, 
cuja ganhadora 
foi a Sra. Marissol 
Camillo Degane, 
totalizando 8.500 
litros sorteados 
em parceria com 
ENERGIA AUTO 
POSTO. 

Sindicato Rural Completa 8.500 Litros de Óleo 
Diesel sorteados entre seus associados.
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Qual a origem da palavra “baderna”?
Baderna é uma palavra exclusiva do português brasileiro que significa 

confusão, desordem, bagunça. Mas sua origem é bem peculiar: servia para 
classificar, de maneira pejorativa, os seguidores barulhentos de uma dançarina 

italiana que causou furor no País. Seu nome? Maria Baderna.

REGINA AUREA L. D. AMBROSIO 01/08
HELIO BOMBARDA 01/08
JAIR PAULO AQUARONI 01/08
ADEMAR YOSHIO OGATA 01/08
VALENTIM OCIMAR GAVIOLI 04/08
JOAO CLAUDENOR  ARIOLI 05/08
LAERTE APARECIDO ESCOLA 08/08
CARLOS ALBERTO DIAN 08/08
FRANCISCO CARLOS MUZATTI 10/08
AGIDE GIBERTONI (JUCA) 11/08
JOSE REYNALDO LIBANORI 12/08
THEREZA A. POLETTI GRIGOLLI 12/08
ADELINO MALAMAN 12/08
JUNICHI KAJITANI 15/08
DEVAIR APARECIDO RESTANI 15/08
ANTONIO MARTINEZ LOPES 16/08
JOSE DO CARMO MAZZINI 16/08
PAULO CESAR COLETI 17/08
ANTONIO MARUCCA DE CARVALHO 19/08
IDALINA P. P. PINHEIRO 20/08
JOAO DA COSTA CARVALHO 24/08
RENATO CESAR DAVOGLIO 28/08
FRANCISCO NUCCI 30/08

Ingredientes:
2 xícaras (chá) de leite
1 xícara (chá) de açúcar mascavo
1 colher (chá) de canela em pó
1 colher (café) de cravo-da-índia em pó
6 colheres (sopa) de mel
2 colheres (sopa) de óleo
1 xícara (chá) de chocolate em pó
2 xícaras (chá) de farinha de trigo
1 colher (sopa) de fermento em pó
Manteiga e farinha para untar 
e enfarinhar a forma
Recheio:
2 xícaras (chá) de doce de leite
Cobertura:
½ kg de chocolate meio-amargo fracionado
MODO DE PREPARO
Massa: em uma tigela, misture todos os ingredientes da massa, dei-
xando o fermento por último. Unte e enfarinhe uma forma de bolo 
inglês, despeje a massa e leve para assar em forno-médio a 180°C por 
aproximadamente 20 minutos.
Depois de assado e frio, corte o pão de mel ao meio, recheie com doce 
de leite e depois corte em quadrados iguais.
Cobertura: derreta o chocolate em banho-maria e cubra o pão de mel.


