
João da Costa Carvalho sem-
pre soube transformar limão 
em limonada. Começou trans-
portando frutas para um ata-
cadista, mas o salário era baixo 
demais. Economizou, comprou 
uma Kombi velha e passou a 
prestar serviço, impondo uma 
remuneração bem maior ao 
ex-patrão. Sempre sonhou em 
ter um filho homem, para aju-
dar no trabalho na lavoura, à 
medida que comprava novos 
pedaços de terra. Teve cinco fi-
lhas. Abriu então um mercado, 
o maior de Taquaritinga, no in-
terior em São Paulo, que hoje é 
administrado em conjunto por 
elas.

Neste ano, enquanto quase 
toda a safra de laranja preco-
ce da região de Taquaritinga 
acabou apodrecendo embaixo 
das árvores, Carvalho conse-
guiu transformar mais uma vez 
o revés em oportunidade. Em 

vez de amargar um prejuízo 
como os demais produtores, o 
empresário de 63 anos buscou 
uma saída criativa: instalou no 
mercado do centro da cidade 
uma máquina que espreme la-
ranja na hora.

Ele vende dois litros de suco 
feito na hora por um valor me-
nor do que uma caixinha de um 
litro de laranja processada. Em-
balado em garrafa pet, o pro-
duto sai por R$ 3,99.

Mesmo em uma cidade em 
que é possível conseguir la-
ranja de graça - em outubro 
de 2012, houve distribuição da 
fruta em praça pública, já que a 
fábrica da Citrosuco na região 
não comprou a produção -, a 
praticidade do suco engarrafa-
do chamou a atenção do con-
sumidor. O investimento de R$ 
20 mil na máquina fabricada na 
Espanha e parcelada em três 
pagamentos valeu tão a pena 

O homem que transforma laranja em laranjada
que o empresário já pensa em 
usar a próxima safra de laranja 
só para abastecer a demanda 
do varejo.

Seu João, como é conheci-
do, já comprou uma segunda 
máquina, que ficará de reserva 
em caso de necessidade de ma-
nutenção da atual. Uma caixa 
de laranja - que hoje, na melhor 
das hipóteses, sai por R$ 10 na 
região - é transformada em R$ 
50 após o processamento. Por 
dia, Carvalho e as filhas ven-
dem 300 litros de suco fresco. 
“É só a fruta espremida, sem 
nada mais. Por isso, recomen-
damos o consumo do suco em 
um prazo máximo de 24 horas.”

Na cidade, Carvalho é consi-
derado um empresário de boas 
ideias, que se adapta rapida-
mente às crises que aparecem 
em seu caminho. “Ele sabe o 
que faz, e as filhas dele traba-
lham muito”, diz um produtor 

rural de Taquaritinga. Mesmo 
antes de surgir a ideia da com-
pra da máquina - que ele credi-
ta a uma das filhas, Edilene, que 
“pediu pela internet” -, o produ-
tor e comerciante já tinha mais 
facilidade para vender a produ-
ção de seus laranjais. “Ele tem 
supermercado e já foi atacadis-
ta de frutas. Tem boas relações 
e passa o produto adiante”, diz 
um amigo do empresário.

Embora tenha encontrado 
solução própria para não ficar 
refém dos preços cada vez mais 
baixos da laranja, Carvalho vem 
se prevenindo há alguns anos 
dos preços em queda. Hoje, 
planta 50 hectares de laranja, 
mas a área dedicada a outras fru-
tas - limão, goiaba e, principal-
mente, manga - já é maior. “Es-
tou aumentando cada vez mais 
a manga, pois a gente já ficou 
passando o chapéu na rua, sem 
ter para quem vender a laranja.”

Quando dna. Celide Davo-
glio chegou para morar na pro-
priedade da família do marido 
em Taquaritinga, os laranjais 
já estavam lá. Na propriedade 
onde ela vive há 53 anos, as la-
ranjas sempre determinaram o 
ritmo da vida: o cuidado com 
a florada, a sucessão de dife-
rentes variedades conforme a 
época do ano e a organização 
dos funcionários para a colheita 
eram “capítulos” certos no dia a 
dia da família. Nos últimos anos, 
porém, a rotina da propriedade 
da família Davoglio vem sendo 
drasticamente alterada: a cada 
ano que passa, a cana-de-açú-
car invade um pouco mais o es-
paço que era da laranja.

Só neste ano, conta Nival-
do Evaristo Davoglio, de 73 
anos, mais 20% dos laranjais 
serão arrancados, queimados 
e substituídos pela cana-de-

-açúcar. Na safra precoce deste 
ano, o prejuízo da família com 
a laranja que caiu do pé sem 
comprador foi de aproximada-
mente R$ 10 milhões. Quase 
toda a produção dos pomares 
da propriedade - ou “pomals”, 
na pronúncia do agricultor des-
cendente de italianos - sequer 
foi colhida. As laranjas caíram 
sob as árvores e apodreceram. 
O prejuízo é agravado pelo per-
fil pouco competitivo de custos 
da região, que abriga pomares 
geralmente plantados há mais 
de uma década.

Davoglio desconversa sobre 
o que está fazendo para contor-
nar o prejuízo, mas admite que 
está “tirando da cana para pagar 
a laranja”. No entanto, na região 
de Bebedouro e Taquaritinga, 
dois antigos polos citricultores, 
o custo para produzir uma caixa 
de laranja pode passar de R$ 13 

por caixa de 40 kg - mais do que 
o dobro de outras regiões de 
São Paulo e do Paraná. É a culpa 
dos pomares antigos, plantados 
com espaço entre as árvores 
considerado pouco produtivo 
para os padrões mais recentes. 
Retirar as árvores é sempre um 
dilema, contam especialistas 
em agricultura, já que a laranja 
é uma cultura perene que exi-
ge um alto desembolso inicial. 
Com o manejo correto, um po-
mar pode ter uma produção 
satisfatória por 18 anos após o 
plantio.

Saída. Diante dos preços 
atuais da laranja - hoje, a in-
dústria paga cerca de R$ 6 pela 
caixa, valor que sobe para R$ 10 
com um subsídio recentemente 
aprovado pelo governo federal 
-, Davoglio e outros agriculto-
res de Taquaritinga estão sendo 
obrigados a arrancar um núme-

ro cada vez maior de laranjais. O 
agricultor é favorável à defini-
ção de uma estratégia para in-
centivar o consumo doméstico 
de suco da fruta. “Será que sai 
este ano?”, perguntou Davoglio 
ao presidente do Sindicato Rural 
de Taquaritinga, Marco Antonio 
dos Santos. Diante da resposta 
negativa, deu um suspiro: “O jei-
to vai ser plantar mais cana”. 

A cana invade o espaço dos laranjais
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A fazenda Santa Heloísa, 
na região de Taquaritinga, 
a cerca de 70 quilômetros 
de Ribeirão Preto, de cer-
ta forme resume a crise na 
produção de laranja no País. 
É possível ver as frutas apo-
drecendo sobre a terra, refle-
xo da falta de compradores 
para a mais recente colheita. 
Na preparação para o pró-
ximo ciclo, milhares de pés 
de laranja foram arrancados 
e, amontoados, esperavam 
a remoção e a substituição 
pela lavoura de cana-de-
-açúcar. 

Produtores rurais de ci-
dades como Bebedouro e 
Taquaritinga, conhecidas 
como “capitais” da citricultu-
ra nacional, lembram que as 
concessionárias de veículos 
ficavam em polvorosa a cada 
safra. Nos anos 70 e 80, os 
“barões” da laranja só anda-
vam de carro novo. Áureos 
tempos que ficaram pra trás. 
Hoje, a tendência é a substi-
tuição da laranja pela cana, 
que dá retorno garantido. 
Agrônomo do Sindicato Ru-
ral de Taquaritinga, Sérgio 
Bellentani foi um dos pionei-
ros da mudança de cultura. 
Fez a escolha há 12 anos e 
afirma que não se arrepende. 

“As pessoas me viram der-
rubando os laranjais e pen-
savam que eu estava louco”, 
lembra. Hoje, enquanto a 
maior parte dos citricultores 
precisa disputar a tapa um 
subsídio governamental para 
reduzir o prejuízo – o recurso 
oficial, de R$ 120 milhões, 
garante o preço a R$10, já 
que as indústrias da região 
se dispõem a pagar no máxi-
mo R$ 6 -, Bellentani recebe 
adiantado das usinas de açú-
car e etanol. A remuneração 
é acertada antecipadamen-
te. “Eles também fazem todo 
o trabalho da lavoura, que 
é mecanizada. Acho que foi 
uma troca vantajosa”. 

A tendência de “passar o 
chapéu” no governo a cada 
safra e de interpretar as al-
tas de preços por quebras 
de produção nos Estados 
Unidos como regra acabou 
por empurrar a citricultura 
para a beira do abismo. Nas 
últimas duas safras, que fo-
ram recorde, o Ministério da 

Agricultura mais uma vez in-
terveio: diante da ameaça da 
indústrias de não comprar 
o produto, houve subsídio 
para a estocagem. “Hoje, a 
situação está no limite, não 
há espaço físico para colocar 
suco de laranja”, afirma Chris-
tian Lohbauer, presidente da 
CitrusBR, que representa as 
indústrias do setor, que hoje 
se resumem a três grupos po-
derosos: Citrosuco, Cutrale e 
Louis Dreyfus. 

Em baixa. Além da situ-
ação pontual dos estoques, 
há diversas adversidades de 
longo prazo no caminhos dos 
produtores de laranja. A mais 
grave delas é a queda do con-
sumo do suco da fruta. Hoje, 
tanto produtores quanto as 
indústrias concordam que é 
preciso fazer alguma coisa 
para abrir novos mercados, já 
que os principais pólos con-
sumidores estão trocando o 
suco de laranja por bebidas 
mais “modernas”, como re-
frigerantes, águas saboriza-
das e energéticos. Toda vez 
que uma opção nova surge, 
o mercado da velha laranja 
é ameaçado. “A gente nunca 
vê propaganda de suco de 
laranja, só vê comercial da 
Coca-Cola. Precisamos fazer 
alguma coisa”, diz Nivaldo 
Davoglio, produtor de Taqua-
ritinga. 

A queda do interesse do 
consumidor pelo produto 
fica transparente em núme-
ros. Entre 2011, cada ale-
mão consumia, em média, 
14 litros de bebida, volume 
25% inferior ao de oito anos 
antes. No mesmo período, o 
consumo per capita também 
teve forte retração no Japão 
(-30%) e nos EUA (-28%). A si-
tuação foi agravada quando 
dietas famosas – como a do 
Dr. Atkins – indicaram o suco 
de laranja como um vilão das 
calorias. 

E o que fez o setor para 
combater a propaganda ne-
gativa e estancar a sangria de 
mercado? Quase nada. Nem a 
solução encontrada por nove 
entre fez segmentos da eco-
nomia nos últimos anos – um 
foco maior no mercado in-
terno – foi posta em prática. 
Noventa e oito por cento do 
suco concentrado brasileiro 

continua a ser exportado. E o 
consumo per capita do pro-
duto, embora baixo, ficou 
praticamente estacionado 
ddesde o inicio da década 
passada, segundo dados do 
próprio setor. O mercado 
brasileiro é dominado pelo 
néctar, em que metade do 
produto é composto de água 
e açúcar – o volume de suco 
com 100% de fruta é quase 
nulo. “A gente precisa encon-
trar uma solução para incen-
tivar o brasileiro tomar mais 
suco”, diz o economista Ale-
xandre Mendonça de Barros, 
da consultoria MBAgro. 

A dificuldade em defi-
nir uma linha de ação pode 
ser explicada pelas brigas 
internas do segmento. As 
indústrias criaram a Citrus-
BR e conseguiram apoio da 
Sociedade Rural Brasileira 
(SRB) para a formação do 
Consecitrus, órgão inspira-
do justamente no Conseca-
na, do setor sucroalcoolei-
ro, que definiria práticas de 
mercado e serviria de fórum 
de discussão de preços. Mas 
entidades como a Federação 
da Agricultura de São Paulo 
(Faesp) e a Associtrus não 
concordam com o desenho 
apresentado. O Consecitrus 
faz parte do processo de 
aprovação da fusão entre Ci-
trosuco e Citrovita no Conse-
lho Administrativo de Defesa 
Econômica (Cade). O gover-

no, embora simpático a uma 
organização estruturada do 
setor, cobra mas consenso en-
tre as entidades que represen-
tam os diferentes interesses. 

Membro da câmara seto-
rial da laranja no Ministério 
da Agricultura, o presidente 
do Sindicato Rural de Taqua-
ritinga, Marco Antônio dos 
Santos, está organizando ain-
da para janeiro uma reunião 
com diversas entidades para 
convencer os produtores dos 
benefícios do Consecitrus. 
“É a única saída”, afirma. En-
tre as propostas da entidade 
está justamente a criação de 
uma marca nacional de suco 
industrializado com 100% de 
laranja. Uma redução de tri-
butos sobre o produto está 
pré-negociada com o gover-
no. A idéia é baixar o preço nas 
gôndolas para no máximo R$ 
4 por litro (hoje, os impostos 
e as margens do varejo fazem 
o produto custar entre R$ 5 e 
R$ 6). Responsável por estu-
dos econômicos que baseiam 
a criação do Consecitrus, o 
consultor Mendonça de Bar-
ros afirma que é preciso agir 
rápido. Nessa safra, cerca de 
10% da produção acabou 
sem comprador e foi desper-
diçada. Para o ano que vem, 
mesmo com a quebra de sa-
fra que o mercado já anteci-
pa, é provável que o volume 
que apodrecerá nas lavouras 
seja ainda maior.

A ‘Bomba relógio’ do suco de laranja
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INSEMINAÇÕES
 ARTIFICIAIS

Informamos sobre os serviços realizados de insemi-
nação artificial, em parceria com o Sr. Marco Aurélio 
Ferraro, os interessados entrar em contato pelos tele-
fones, 9703-2702 ou 3252-2175.

SEMEN TOURO GIR LEITEIRO
 (Touro Delegado) 

20 Inseminações com sêmen convencionais
10 Inseminações com sêmen semi-sexado (Fêmea)

Obs.: Grande campeão da raça – Expoam/2005

SEMEN TOURO GIR LEITEIRO
 (Touro Jaguar) 

20 Inseminações com sêmen convencionais
10 Inseminações com sêmen semi-sexado (Fêmea)

Obs.: Encontra-se em 3º lugar no Rank no Brasil
 

SEMEN TOURO GIR LEITEIRO
 (Touro Fardo) 

05 Inseminações com sêmen convencionais
Obs.: Fardo foi reservado grande campeão 

ExproZebu e Megaleite
 (5 vezes campeão nacional)

SEMEN TOURO HOLANDEZ
 (Touro Opinion)

40 Inseminações com sêmen convencionais
30 Inseminações com sêmen semi-sexado (Fêmea)
Obs.: Foram comercializadas mais de 140 mil doses

SEMEN TOURO JERSY
 (Touro Eros)

20 Inseminações Semi-sexado (Fêmea)
Obs.: Seu pai é o nº 1 do mundo

SEMEN TOURO JERSY (Touro Krafty)
20 Inseminações Semi-sexado (Fêmea)

Obs.: Linhagem materna recordista em produção

SEMEN RAÇA NELORE
 (Touro Jequitibá)

10 Inseminações com sêmen convencionais
Obs.: Seus filhos nascem fáceis, rápidos e

 terminam a carcaça cedo

Comunicado Dipam 2013
A Prefeitura de Taquaritin-

ga, por intermédio da Divisão 
técnica de Tributação, base-
ado no disposto do art. 6º da 
Lei Complementar n.º 63 de 
11/01/1990, Art.s 195, 196 e 
197 do Código Tributário Na-
cional - CTN e Art. 1º da Lei Nº 
8.137, de 27 de dezembro de 
1990 – Crimes Contra Ordem 
Tributária, comunica aos pro-
dutores rurais do Município de 
Taquaritinga, que o prazo para 
preenchimento da Declaração 

do Índice de Participação dos 
Municípios (Dipam), vai até o 
dia 28/03/2013 no Setor de Tri-
butação, situado na Praça Dr. 
Horacio Ramalho, 160,  em dias 
úteis das 10:00hr às 16:00hr, 
munidos dos seus talões de no-
tas emitidas ou não para reali-
zar o preenchimento da Dipam 
A referente o exercício de 2012.

Maiores informações pode-
rão ser obtidas pelo telefone 
(16) 3253-9100 – Ramal 230 
com Patrícia / Marilia.

FEAP I: crédito de custeio 
Os produtores de laranja enqua-
drados como beneficiários do FEAP 
têm até 15 de fevereiro de 2013 para 
solicitarem junto à CATI a emissão 
da Declaração de Aptidão ao FEAP - 
DAF e a elaboração de projeto técni-
co para obtenção de financiamento 
de custeio junto ao Banco do Brasil. 
Trata-se do Projeto Custeio Emer-
gencial para a Citricultura Paulista 
aprovado pela Deliberação CO-8/12 
e cujo prazo de solicitação foi pror-
rogado pela Deliberação CO-23/12. 
O teto de financiamento é de até R$ 
100 (cem) mil, por tomador, juros de 
3% ao ano e prazo de pagamento 
em até 60 meses, inclusa carência 
de até 12 meses. O cronograma de 
reembolso será realizado em parce-
las anuais, após o período de carên-
cia, de acordo com a capacidade de 
pagamento estabelecida no projeto 
técnico. 
Essa linha conta com aporte de re-
cursos disponíveis de R$ 15 milhões.

FEAP II: prorrogação de dívidas
O prazo para solicitação de prorro-
gação de dívidas dos citricultores 
junto ao FEAP, em razão das dificul-
dades de comercialização da safra 
2011/12, estende-se até 28 de feve-
reiro de 2013.  A prorrogação será 
concedida pelo prazo de até um ano 
após o vencimento da última parcela 
prevista no cronograma de reembol-
so, para as operações em situação de 
adimplência em 31 de dezembro de 
2011, vencidas e vincendas entre 1º 
de março de 2012 e 28 de fevereiro 
de 2013, com os mesmos encargos 
financeiros pactuados no contrato 
original. A medida aprovada pela 
Deliberação CO-9/12 dispensa o 
banco da análise caso a caso para 
comprovação da incapacidade de 
pagamento do produtor. 

Crédito rural: medidas de 
apoio à citricultura

CMN I: alongamento de custeio e 
renegociação de dívidas
Os bancos estão autorizados pela 
Resolução Bacen nº 4.118/12 a pror-
rogar, automaticamente, para 15 de 
fevereiro de 2013, o vencimento das 
parcelas vencidas e vincendas entre 
1º de janeiro de 2012 e 14 de feverei-
ro de 2013, das operações de custeio 
da safra 2011/12 e de safras anterio-
res à 2011/12, bem como das opera-
ções de investimento, em situação 
de adimplência em 31 de dezembro 
de 2011, contratadas pelos produto-
res de laranja. Comprovada a incapa-
cidade de pagamento do produtor 
por dificuldades de comercialização, 
o pagamento do custeio de laran-
ja poderá ser em até cinco parcelas 
anuais. Já as parcelas de 2012 de 
operações de investimento, ou de 
custeio prorrogado em anos anterio-
res, poderão ser pagas um ano após 
o vencimento da última parcela pre-
vista no contrato atual.
Os produtores devem protocolizar 
o pedido antes de 15 de fevereiro 
de 2013, possibilitando que o banco 
tenha prazo para a análise e resposta 
por escrito às solicitações apresenta-
das. O deferimento do pedido depen-
derá das comprovações documentais 
apresentadas, tais como o pedido de 
prorrogação/renegociação de contra-
to de financiamento, laudo de vistoria 
técnica e demonstrativo de incapaci-
dade de pagamento. Em caso de re-
cusa de protocolo por parte do ban-
co, o pedido deverá ser enviado via 
correio (AR) ou Cartório de Títulos e 
Documentos por meio de notificação 
extrajudicial.
Frisamos que o produtor que ade-
rir ao processo ficará impedido de 
contratar novas operações de in-
vestimentos, até liquidar integral-
mente as parcelas para pagamento 
em 2013.
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Edição Nº: 01 Data: 14/01/2013   

* INSCRIÇÕES: Xérox do RG e CPF.     OBS: Garanta sua vaga, no primeiro dia de inscrição, 07:30 as 11:00, 12:30 as 17:00 horas. 

* LOCAL: Sindicato Rural de Taquaritinga: Rua da Republica, nº: 1197, Centro.   
* TELEFONES: (016) 3252-2175, 3252-2190, 3252-2463, Ramal 31. Coordenadora   
* HORÁRIO DOS CURSOS: 08:00 as 17:00 horas.   
* OBS: Vagas limitadas de acordo com cada curso, e não será permitido fazer o mesmo em que já participou em outros anos.  

* OBS: Poderá haver mudanças nas datas, observar o número e a data da edição da listagem.    
* OBS: Haverá durante o ano cursos extras.     
* OBS: Procurar o Sindicato Rural para encaminhar solicitação de cursos novos para o ano de 2013. Obrigada. 
PUBLICO: MÉDIO E PEQUENO PRODUTOR, TRABALHADOR RURAL E SEUS FAMILIARES. 

MÊS CURSOS 2013 DATA CURSO INSCRIÇÃO CURSO
FEVEREIRO PROGRAMA OLERICULTURA ORGÂNICA - PALESTRA 

Idade mínima de 18 anos, limite de 25 a 50 pessoas, 01 dia.  
PROGRAMA DE MARÇO A OUTUBRO DE 2013, 08 meses de duração.  

25/02/2013 
(Sensibilização) 

21/01/13 a 18/02/13 

   
FEVEREIRO PROCESSAMENTO ARTESANAL DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA 

Idade mínima de 18 anos, limite de 15 a 20 pessoas, 02 dias. 27/02/13 a 28/02/13 21/01/13 a 18/02/13 

MARÇO

MARÇO

MARÇO

MARÇO

OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRATORES AGRICOLAS 
Idade mínima de 18 anos, limite de 10 a 15 pessoas, 05 dias, RG, CPF e xérox 
CNH. 
OBS: Aula Prática, cada participante deverá com ir com seu veículo.  

ORQUIDEA 
Idade mínima de 16 anos, limite de 12 a 20 pessoas, 04 dias. 

PROGRAMA OLERICULTURA ORGÂNICA – PREPARO DO SOLO 
MODULO I 
Idade mínima de 18 anos, limite de 15 a 20 pessoas, 02 dias. 
OBS: Aula Prática, cada participante deverá ir com seu veículo. 

TORNEIO DE PESCA 
Idade mínima de 18 anos, limite de 15 a 30 pessoas, 01 dia. 
Sábado de Lazer 
OBS: Aula Prática, cada participante deverá ir com seu veículo. 

04/03/13 a 08/03/13 

11/03/13 a 14/03/13 

18/03/13 e 25/03/13 
(Alterações) 

23/03/13 

06/02/13 a 25/02/13 

06/02/13 a 04/03/13 

21/01/13 a 11/03/13 

22/02/13 a 16/03/13 

ABRIL ELETRICISTA – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO  01/04/13 a 05/04/13 01/03/13 a 28/03/13 
Idade mínima de 18 anos, limite de 12 a 16 pessoas, 05 dias. 
Continuação desse curso e certificação nos dias 13/05/13 a 17/05/13    

ABRIL JARDINEIRO, IMPLANTAÇÃO DO JARDIM  
Idade mínima de 18 anos, limite de 12 a 20 pessoas, 04 dias 
OBS: Aula Prática, cada participante deverá ir com seu veículo. 

15/04/13 a 18/04/13 15/03/13 a 08/04/13 

  

ABRIL PROGRAMA OLERICULTURA ORGÂNICA, COMPOSTAGEM 
MODULO II 

22/04/13 e 29/04/13 
(Alterações) 

Programa 

OBS: Aula Prática, cada participante deverá ir com seu veículo. 
   

MAIO APLICAÇÃO DE AGROTOXICOS COM TURBO PULVERIZADOR 06/05/13 a 08/05/13 05/04/13 a 29/04/13 

MAIO

MAIO

Idade mínima de 18 a 60 anos, limite de 10 a 15 pessoas, 03 dias.
OBS: Aula Prática, cada participante deverá ir com seu veículo. 

ELETRICISTA – ACIONAMENTO DE MOTORES ELETRICOS EM BAIXA 
TENSÃO 
Idade mínima de 18 anos, limite de 12 a 16 pessoas, 05 dias. 
OBS: Só poderá fazer este, se tiver feito o curso de Eletricista Instalações. 

PROGRAMA OLERICULTURA ORGÂNICA, PRODUÇÃO DE MUDAS 
MODULO III 
OBS: Aula Prática, cada participante deverá ir com seu veículo. 

  

13/05/13 a 17/05/13 

20/05/13 e 27/05/13 
(Alterações) 

01/03/13 a 28/03/13 

Programa 

  
JUNHO OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRATORES AGRICOLAS  

Idade mínima de 18 anos, limite de 10 a 15 pessoas, 05 dias, RG, CPF e Xérox 
CNH.  
OBS: Aula Prática, cada participante deverá ir com seu veículo.  
Este curso será realizado no Município de Fernando Prestes. 

03/06/13 a 07/06/13 03/05/13 a 27/05/13 
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Todo o setor produtivo citrícola, após 
grande mobilização, obteve uma 
conquista histórica, com o apoio do 
Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (MAPA), a inclusão 
da laranja na pauta da Política de Ga-
rantia de Preços Mínimos (PGPM). O 
Objetivo foi dar suporte a milhares 
de produtores que receberam da cai-
xa de laranja preços abaixo do custo 
de produção. Esse quadro foi decor-
rente de uma conjuntura de duas 
safras recordes seguidas, estoques 
elevados de suco e consumo mun-
dial estagnado. Dessa forma, os Mi-
nistérios da Fazenda, da Agricultura e 
do Planejamento autorizaram a con-
cessão de subvenção econômica, na 
forma de equalização de preços, por 
meio de leilões públicos a serem rea-
lizados pela Companhia Nacional de 
Abastecimento (Conab) e por inter-
médio dos instrumentos de apoio à 
comercialização do Prêmio Equaliza-
dor pago ao Produtor Rural e/ou sua 
Cooperativa (PEPRO) e do Prêmio de 
Escoamento de Produto (PEP). A po-
lítica tem sido um sucesso, foram re-
alizados 17 leilões e comercializadas 
mais de 30 milhões de caixas, bene-
ficiando mais de 2.000 citricultores.
Recentemente, no último leilão, re-
alizado, no dia 31 de janeiro, houve 
alguns questionamentos por parte 
de produtores. Nesse leilão, mais 
de 4.3 milhões de caixas de laranja 
foram comercializadas por um prê-
mio de R$4,00 p/caixa, beneficiando 

NOTA DE ESCLARECIMENTO
280 citricultores/arrematantes. O 
interesse inicial foi de 28 milhões de 
caixas, que disputavam um lote de 6 
milhões de caixas. Segue um trecho 
da nota da CONAB, que esclarece o 
ocorrido:
“A Conab está autorizada a executar 
as operações de Pepro de Laranja 
desde o dia 28/09/12, por meio da 
Portaria Interministerial nº841, de 
18/09/12, cujas demandas específi-
cas ocorreram por intermédio de au-
torizações expedidas pelo Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento – Secretaria de Política Agrí-
cola (MAPA/SPA). Pelo histórico dos 
leilões, pode-se observar que, para o 
Estado de São Paulo, o interesse de 
negociação pelo total ofertado ficou 
entre 25,39% a 81,93% até o mês de 
outubro/12. Somente nos meses de 
novembro e dezembro/12 foi que o 
interesse ficou perto de 100% do to-
tal ofertado para aquele Estado.
Quanto à execução do leilão de 
Pepro de Laranja nº016/13, do dia 
31/01/13, a operação foi realizada 
conforme as regras previstas na 
Portaria Interministerial nº46, de 
23/01/13, do comando MAPA/SPA/
DEAGRO nº01/2013, de 24/01/13, 
bem como dos Regulamentos de 
PEPRO 001/08 e de Operacionaliza-
ção do Sistema Eletrônico da Conab 
nº002/04. Nesse leilão estava sendo 
ofertado inicialmente o prêmio de 
R$5,50 por caixa de laranja vendida 
pelo produtor rural no Estado de 

São Paulo, para um volume total de 
6.000.000 de caixas de laranja.
Como o interesse total por parte das 
Bolsas de Mercadorias ultrapassou 
em mais de 4 vezes o total ofertado, 
foi-se diminuindo o valor da sub-
venção para se ajustar a oferta ao 
interesse por parte dos Produtores 
Rurais, o que não ocorria até o pa-
tamar de R$4,40. Nesse momento, o 
pregoeiro passou a dar um rebate de 
R$0,20 a cada alteração de valor atin-
gindo o valor de R$4,001, o que pro-
piciou um interesse de negociação 
de 72,71% do total ofertado, ou seja, 
4.362.449 caixas de laranja”. Tal índi-
ce de interesse encontrava-se dentro 
dos padrões de leilões anteriores.
O leilão na “modalidade de cartela” 
tem uma característica peculiar ao 
apresentar como interesse inicial 
para um determinado lote o soma-
tório das demandas de todas as cor-
retoras vinculadas às Bolsas de Mer-
cadorias. Assim, o lote somente é 
fechado quando o total de interesse 
dos clientes, por meio das corretoras, 
estiver igual ou inferior a quantidade 
de prêmio ofertado. Isto significa 
que um lote não é encerrado en-
quanto o interesse estiver superior. 
De tal sorte, a importância desta mo-
dalidade de leilão não é exatamente 
a demanda inicial pelos clientes e 
corretoras no lote, mas sim, o inte-
resse final verificado em relação à di-
minuição do valor do prêmio. É exa-
tamente essa a finalidade do leilão.

Devido ao espaçamento do tempo 
entre os dois últimos leilões, que 
foi de 49 dias (Avisos 464/2012, de 
13/12/2012 e 016/2013, de 31 de ja-
neiro de 2013) mais de 1.800 produ-
tores solicitaram o credenciamento 
junto a Bolsa de São Paulo, somadas 
as Bolsas de Brasília e Uberlândia, 
verificando-se um acumulo muito 
grande de interesse pelo prêmio. Os 
produtores que disputaram no lei-
lão perceberam uma oportunidade 
de negociar com preços melhores, 
principalmente com as pequenas 
empresas, a sua produção de laranja 
dos meses de janeiro/13 e feverei-
ro/13, visto que o Aviso permite a 
comprovação da venda até 35 dias 
após o leilão.Em função do exposto 
acima, entendemos que este pro-
grama foi importante para muitos 
citricultores, e se por ventura existiu 
alguma irregularidade, que se pu-
nam os infratores. O programa em si 
não deve ser paralisado, sob pena de 
prejudicar muitos citricultores.

Taquaritinga-SP, 07 
de fevereiro 2013.

Marco Antonio dos Santos
Presidente do Sindicato 

Rural de Taquaritinga

Presidente da Câmara Setorial 
da Citricultura do Ministério da           

Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento 

Informamos que o 
salário mínimo estadu-
al teve um reajuste de 
9,5%, assim passando 

o salário mínimo de R$ 
690,00 para R$ 755,00, 
esses reajustes se en-
quadram na categoria 
de empregada domés-
tica, por isso pedimos 

aos associados que 
tenham empregada 

doméstica para trazer 
as carteiras profis-

sionais para fazer as 
atualizações.

Salário
Mínimo

Em três anos desde a decisão do 
governo brasileiro em parar com a 
obrigatoriedade da erradicação de 
todas as plantas nos talhões com in-
cidência superior a 0,5% de plantas 
contaminadas com o canco cítrico, 
a doença que afeta as lavouras de 
citros teve sua incidência elevada 
em 893% nos pomares do Estado 
de São Paulo.  Desde 1957, quan-
do o canco cítrico foi identificado 
pela primeira vez no Brasil, o setor 
citrícola nacional erradicava plantas 
contaminadas com a doença. A eli-
minação de plantas dentro de um 
raio de 30 metros ao redor da plan-
ta sintomática, quando a incidência 
no pomar é menor que 0,5%, é su-
ficiente para erradicar a doença, se-
gundo aponta Armando Bergamin 
Filho, docente do Departamento 
de Fitopatologia e Nematologia 

Estudo aponta vantagens econômicas 
no controle do canco cítrico

(LFN), da Escola Superior de Agricultu-
ra da USP/Esalq.  Em 2009, o governo 
brasileiro decidiu pela suspensão da 
obrigatoriedade com o argumento de 
que a doença estava sob controle.  Um 
estudo do economista e pós-graduando 
em Economia Aplicada da Esalq, André 
Sanches, concluiu que, no acumulado de 
5 anos, a prevenção ao cancro cítrico evi-
ta perdas no valor de R$ 1,61 para cada 
Real investido; enquanto que, no acumu-
lado de 20 anos, essa relação benefício-
-custo passa para R$12,82. Já no cenário 
em que 90% dos talhões contaminados 
não são erradicados, a relação é de ne-
gativos R$0,23 em perdas evitadas 
para cada Real investido no manejo, 
no acumulado de 5 anos, e de R$0,35, 
em 20 anos.  O estudo teve como obje-
tivo analisar os benefícios econômicos 
de manter o cancro cítrico sob con-
trole, avaliando os prejuízos evitados 

com a prevenção e controle da do-
ença em venários de curto, médio e 
longo prazo. O projeto teve duração 
de dois anos, de janeiro de 2011 à 
dezembro de 2012, e contou com o 
apoio técnico e financeiro do Fundo 
de Defesa da Citricultura (Funde-
citrus) para o desenvolvimento da 
pesquisa.  “Portanto, os resultados 
corroboram as vantagens econômi-
cas de manter o cancro cítrico sob 
controle no Estado de São Paulo, 
demonstrando que no médio e longo 
prazos, a escolha do setor como um 
todo, de investir no controle e, princi-
palmente, na prevenção à doença é 
financeiramente melhor comparada 
à opção de apenas um percentual 
do parque citrícola fazer o controle, e 
mesmo melhor do que a opção pelo 
convívio com a doença, como ocorre 
no Paraná”, finaliza o economista.
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Receita BOLO
MÁRMORE

O Sindicato Rural parabeniza os 
aniversariantes do mês de Fevereiro 2013

INGREDIENTES:
2 ovos inteiros tipo extra
06 colheres de sopa de açúcar refinado (90 g)
03 colheres cheias de sopa de manteiga integral sem sal (50 g)
01 xícara rasa de farinha de trigo (100 g)
03 colheres cheias de sopa de chocolate em pó (20 g)
05 colheres cheias de sopa de leite integral (80 ml)
3 g de fermento químico em pó (1/3 de colher de chá)

MODO DE PREPARO:
Bata as  gemas com o açúcar até obter um creme esbranquiçado. 
Adicione a manteiga e bata mais. 
Acrescente o leite, alternando com a farinha de trigo. 
Adicione o fermento em pó e por último as claras batidas em neve, 
envolvendo sem misturar muito. 
Coloque ¾ da massa na forma untada e com um ¼ restante misture 
o chocolate e termine de preencher a forma. 
Pré-aqueça o forno a 180ºC  e leve  o bolo para assar.

CLODIA M. DI PIETRO DA SILVA 01/02
LOURDES GESSOLO FORMICI 02/02
CLEUZA T. DI PIETRO RAMPAZO 04/02
PAULO CEZAR DA ROCHA TRINDADE 04/02
GILBERTO FELIPE 04/02
AUTA TRAMONTI FORMICE 05/02
EDSON GONDIN 05/02
ARNALDO MODELLI 07/02
ADAIR VIEIRA RIBEIRO 07/02
GILSON JOSE FORMICI 08/02
ELVIDE MICHELIN MONTEIRO 09/02
MAMOLU KOBA 11/02
NEUSA HELENA LEMOS PARISE 14/02
JOSE ORLANDO GARAVELLO 14/02
ITARU OGATA 15/02
ODISSIR GAVIOLI 15/02
OSMAR MARIA CALANCA 16/02
FRANCISCO MORCELLI 17/02
ALBERTO SADALLA 21/02
LUIS CARLOS ARIOLI 21/02
ADAO APARECIDO MADURO 25/02
ARVELINO A VINCENZZI 27/02
NICOLAU JULIANI 27/02
FRANCISCO CARLOS PAULA FERREIRA 28/02
ORACIO VELLO 28/02

O que se colhe no mês de Fevereiro

Tangerina, abacaxi, maracujá, 
laranja, arroz e café.

O condenado à morte esperava a hora da 
execução, quando chegou o padre: Meu filho, 
vim trazer a palavra de Deus para você. Perda 
de tempo, seu padre. Daqui a pouco vou falar 

com Ele, pessoalmente. Algum recado?

A 76ª edição do sorteio de 100 litros de óleo diesel ocorreu dia 20 de Janei-
ro de 2013, cujo ganhador foi o Sr. Marco Antonio Gomes, totalizando 7.900 
litros em parceria com o AUTO POSTO IPIRANGA.

Sindicato Rural de 
Taquaritinga completa 

7.900 litros de óleo diesel 
sorteados entre seus 

associados

Parceria entre 
Sindicato Rural e 

AUTO POSTO IPIRANGA
sorteiam óleo diesel

O CONDENADO
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