
BNDES prorroga até dezembro programa de apoio à
renovação e implantação de canaviais

As exportações brasi-
leiras do agronegó-
cio de 2012 soma-
ram o valor recorde 

de US$ 95,81 bilhões, o que 
representou incremento de 
cerca de 1% (US$ 846 mi-
lhões) em relação a 2011, 
quando as exportações atin-
giram US$ 94,97 bilhões. Já 
as importações chegaram a 
US$ 16,41 bilhões, número 
6,2% inferior a 2011. O sal-
do da balança comercial foi 
recorde, de 79,41 bilhões. 
As informações são da Se-
cretaria de Relações Interna-
cionais do Agronegócio, do 
Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento 
(Mapa), a partir dos dados 
do Ministério do Desenvol-

vimento, Indústria e Comér-
cio Exterior (Mdic).

“Os números compro-
vam a força do agronegócio 
brasileiro. O país está cada 
vez mais competitivo inter-
nacionalmente e continua-
remos trabalhando, ao lado 
dos produtores, na busca de 
novos mercados”, destacou o 
Ministro Mendes Ribeiro Fi-
lho. Segundo ele, a economia 
nacional depende dos bons 
resultados do agronegócio 
para manter o Brasil entre as 
principais potências econô-
micas mundiais.

Em 2012, as vendas exter-
nas foram influenciadas pela 
redução dos valores de mer-
cado dos principais produtos 
exportados pelo Brasil, em 

O Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico 
e Social (BNDES) anunciou 
a prorrogação, até 31 de de-
zembro deste ano, do Pro-
grama de Apoio à Renovação 
e Implantação de Novos Ca-
naviais (BNDES Prorenova). A 
exemplo do que ocorreu no 
primeiro ano de operação 
do programa, a dotação de 
recursos alcançará R$ 4 bi-
lhões.

Para as micro, pequenas 
e médias empresas, a  parti-
cipação máxima do BNDES 
nos projetos será de até 90% 
dos itens financiáveis. Esse 
percentual  cai para até 80% 
no caso de médias-grandes e 
grandes empresas.

Destinado a  incentivar a 
produção de cana-de-açúcar 
por meio de financiamento 
para renovação de canaviais 
antigos e para ampliação da 

área plantada, o programa 
registrou mais de 70 opera-
ções em 2012, somando R$ 
1,4 bilhão, sendo 80% volta-
dos à renovação de canaviais.  

Segundo informou a as-
sessoria de imprensa do BN-
DES, os recursos permitiram 
o plantio de cerca de 410 mil 
hectares. Anualmente, são 
renovados no Brasil em torno 
de 1,6 milhão de hectares de 
lavoura de cana.  De acordo 
com o BNDES, a renovação e 
a implantação de canaviais  
objetiva  elevar a produção 
de açúcar e de etanol nacio-
nal, por meio do aumento da 
produtividade da cultura.

A nova edição do Prore-
nova amplia de R$ 4,35 mil 
para R$ 5,45 mil o limite de 
empréstimo do banco por 
hectare de cana plantado, 
considerando para isso so-
mente o financiamento con-

Exportações do agronegócio
 registram maior valor da história

função da crise econômica 
mundial. Os preços caíram, 
em média, 7,1%, enquanto o 
peso total exportado em pro-
dutos do agronegócio teve 
aumento de 8,6%.

Os setores que tiveram 
maior crescimento de vendas 
foram o complexo soja (8,2%; 
de US$ 24,14 bilhões para 
US$ 26,11 bilhões), seguido 
por fumo e seus produtos 
(11,0%; de US$ 2,94 bilhões 
para US$ 3,26 bilhões); cere-
ais, farinhas e preparações 
(60,3%; de US$ 4,16 bilhões 
para US$ 6,67 bilhões); fibras 
e produtos têxteis (20,7%; de 
US$ 2,17 bilhões para US$ 
2,62 bilhões); e animais vivos 
(30,7%; de US$ 492 milhões 
para US$ 643 milhões).

cedido pelo BNDES e excluin-
do a parte de investimentos 
no projeto feita com recursos 
próprios ou de outras fontes.

 O programa só irá finan-
ciar os  projetos de plantio 
de cana-de-açúcar efetuados 

O milho contribuiu como 
destaque para o aumento 
das vendas – que dobra-
ram – passando de US$ 2,63 
bilhões em 2011 para US$ 
5,29 bilhões (US$ 2,66 bi-
lhões), aumento de 101,5%. 
A quantidade embarcada 
subiu de 9,46 milhões de to-
neladas em 2011 para 19,78 
milhões de toneladas em 
2012 (109,1%). Outro produ-
to que se manteve em alta 
em 2012 foi a soja em grão. 
As exportações subiram 
de US$ 16,31 bilhões para 
US$ 17,45 bilhões (US$ 1,14 
bilhão). A quantidade em-
barcada permaneceu prati-
camente a mesma de 2011, 
com cerca de 33,0 milhões 
de toneladas.

este ano. Não está descarta-
da, entretanto, a possibilida-
de de reembolso dos gastos 
para a preparação do plantio 
que tenham sido feitos a par-
tir de julho do ano passado, 
destacou a assessoria.
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O aumento esperado 
de 9,9% da safra agrícola 
em 2013, projetado pelo 
Instituto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatística (IBGE), 
deve refletir recuperação 
da produção nas regiões 

Aumento da safra agrícola em 2013
 será puxado pelo Sul e Nordeste

Sul e Nordeste, que sofre-
ram com problemas climá-
ticos em 2012.

De acordo com o Levan-
tamento Sistemático da 
Produção Agrícola (LSPA), a 
safra de cereais, legumino-
sas e oleaginosas deve cres-
cer 27,9% no Sul e 32,3% no 
Nordeste, resultado do au-
mento da área de colhida 
estimado em 4% no Sul e 
em 23,5% no Nordeste.

Na Região Centro-Oeste, 
que responde por 43,7% da 
produção agrícola nacional, 
a área colhida deve ser ex-
pandida em 4,1%, puxada 
pelos “bons preços da soja 
e milho”, segundo o IBGE. A 
estimativa é que as regiões 
Sudeste e Norte também 
ampliem a área colhida este 
ano, em 4% e 0,1%, respec-
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A produção de 
carne de fran-
go do Brasil 
caiu em 2012, 
com os altos 

preços dos grãos para a 
ração impactando o setor, 
mas deve ter uma recu-
peração em 2013, disse a 
União Brasileira de Avicul-
tura (Ubabef ).

A produção no ano 
passado caiu 3,17 por 
cento ante o recorde de 
2011, para 12,645 milhões 
de toneladas.

“Nós vimos empresas 
em dificuldade, ... as difi-
culdades levaram o setor 
a reduzir o alojamento e a 
produção. Não há nenhu-
ma perspectiva de ver os 
preços recuando muito 
do milho e da soja”, disse 
o presidente da Ubabef 
Francisco Turra, em en-
contro com jornalistas.

Segundo ele, o preço 
do farelo de soja, saltou 
de 600 reais em 2010 para 
1380 reais no ano passa-
do. “O milho também su-
biu astronomicamente”, 
completou.

“Houve readequação, 
um realinhamento. O se-
tor saiu da crise, mas saiu 
inteiro porque está muito 
mais enxuto para atender 
o mercado interno”, disse 
Turra.

Para 2013, a Ubabef 
prevê crescimento de 3 
por cento tanto na produ-
ção quanto no volume de 
exportação de carne de 
frango.

Safra praticamente encerrada no Centro-Sul 
totaliza 531,35 milhões de toneladas

O volume de cana-de-
-açúcar processado 
pelas unidades pro-

dutoras da região Centro-Sul 
do Brasil alcançou 531,35 mi-
lhões de toneladas no acumu-
lado desde o início da safra 
2012/2013 até 31 de dezem-
bro de 2012.

Considerando que a safra 
atual está praticamente en-
cerrada, é factível comparar 
os valores acumulados até 31 
de dezembro com os dados fi-
nais da safra 2011/2012. Neste 
exercício, observa-se uma ex-
pansão da moagem de 7,74% 
(531,35 milhões de toneladas 
até dezembro de 2012 contra 
493,16 milhões de toneladas 
na safra 2011/2012).

Em dezembro de 2012, a 
moagem totalizou 20,75 mi-
lhões de toneladas, sendo 
17,57 milhões de toneladas 
processadas na primeira quin-
zena do mês e 3,18 milhões de 
toneladas na quinzena seguin-
te.

Segundo o diretor Técnico 
da União da Indústria da Cana-
-de-Açúcar (UNICA), Antonio 
de Padua Rodrigues, “a moa-
gem acumulada até o momen-

to é praticamente o número 
final da safra 2012/2013 do 
Centro-Sul, pois apenas pouco 
mais de 10 unidades produ-
toras permaneceram em ope-
ração após 1º de janeiro de 
2013, com produção marginal 
relativamente ao volume total 
da região”.

Qualidade da matéria-prima

No acumulado até 31 de 
dezembro de 2012, a quanti-
dade de Açúcares Totais Recu-
peráveis (ATR) por tonelada de 
cana-de-açúcar somou 135,64 
kg, 1,39% abaixo dos 137,54 
kg verificados no resultado fi-
nal da safra 2011/2012.

Produção de açúcar e etanol

A proporção de cana-de-
-açúcar destinada à produção 
de etanol alcançou 50,38% no 
acumulado até 31 de dezem-
bro, contra 51,56% no conso-
lidado da safra anterior. No 
último mês, este percentual 
atingiu 55,68%.

Como resultado, a pro-
dução de etanol acumulada 
desde o início da safra até de-

zembro de 2012 somou 21,28 
bilhões de litros, aumento de 
3,58% relativamente à safra 
2011/2012. Deste volume, 
8,84 bilhões de litros referem-
-se ao etanol anidro (expres-
siva alta de 18,44% quando 
comparado à safra passada) e 
12,44 bilhões de litros ao eta-
nol hidratado.

Em dezembro de 2012, os 
volumes fabricados de etanol 
anidro e de etanol hidratado 
totalizaram, respectivamen-
te, 404,77 milhões de litros e 
491,19 milhões de litros. Com 
isso, a produção total de eta-
nol no mês somou 895,96 
milhões de litros, dos quais 
738,50 milhões de litros pro-
duzidos na primeira quinzena.

Em relação à fabricação de 
açúcar, esta alcançou 34,07 
milhões de toneladas no 
acumulado desde o início da 
safra até 31 de dezembro de 
2012, crescimento de 8,84% 
comparativamente ao dado 
final da safra 2011/2012. No 
último mês, a produção atin-
giu 1,16 milhão de toneladas, 
contra 178,58 mil toneladas 
apuradas no mesmo mês de 
2011.

tivamente.
No ano passado, atrás 

do Centro-Oeste, que, 
em termos de volume de 
produção, totalizou 70,8 
milhões de toneladas, 
estão os estados do Sul, 
com 34,2% da safra (55,5 
milhões de toneladas); do 
Sudeste, com 11,9% (19,2 
milhões de toneladas); do 
Nordeste, com 7,4% (11,9 
milhões de toneladas); e 
do Norte, com 2,8% (4,7 
milhões de toneladas).

Na safra recorde de 
2012, de 162,1 milhões de 
toneladas, o arroz, o milho 
e a soja somaram 91,6% da 
produção e responderam 
por 85,1% da área colhida. 
Na comparação com 2011, 
a área com milho avançou 
7,3% e a com soja, 3,7%. 

Produção 
de carne de
 frango do 
Brasil cai

 3,17% em
 2012
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A incidência de insetos 
nos pomares é mais forte 
na época de maturação das 
frutas. A mosca é a principal 
praga da fruticultura brasi-
leira e causa danos irreversí-
veis na produção. Para evitar 
perdas, agricultores utilizam 
inúmeros métodos, mas a 
aplicação de técnicas mais 
ecológicas também assegura 
rentabilidade econômica, já 
que grande parte dos consu-
midores opta por alimentos 
livres de agroquímicos. O uso 
de armadilhas com produtos 
biológicos e a pulverização 
feita com soluções não tóxi-
cas se tornaram uma opção 
segura para a fruticultura.

O ataque da praga deixa 
as frutas deformadas e im-
pede que elas sejam consu-
midas e comercializadas. O 
agrônomo Rafael Meirelles 
explica que as fêmeas colo-
cam os ovos na polpa do fru-

to, causando deformações e 
deixando furos, por onde en-
tram microorganismos que 
colaboram para seu apodre-
cimento.

Uma mosca de cor ama-
rela já é conhecida pelos 
produtores do país. Apesar 
de ser minúscula, ela causa 
grandes estragos nos poma-
res.

– A gente vê a fruta dani-
ficada no chão, o comprador 
reclamando que ela está bi-
chada. A perda está ficando 
maior a cada ano – aponta o 
produtor rural Sergio Heinen.

É necessário fazer o mo-
nitoramento das árvores fru-
tíferas, no mínimo, uma vez 
por semana.

– Eu calculo perda de 20%, 
às vezes de 40%, em pomares 
que não são tão cuidados. Se 
tu não ficares em cima toda 
a semana, a perda pode che-
gar a 50% ou até mais – afir-

Técnicos mostram alternati-
vas ecológicas para comba-
ter as pragas nos pomares

Exportação de carne bovina em 2012 soma US$ 5,769 bilhões

ma Heinen.
O técnico da Emater-RS 

Derli Bonine alerta que se 
o produtor fizer o controle 
pode ter uma pequena per-
da de 5% a 10%, mas que se 
ele não averiguar os pomares 
com alta frequência, pode ter 
prejuízo total.

Os métodos mais utiliza-
dos para evitar a praga ainda 
são o ensacamento, que aju-
da a afastar o inseto, e o uso 
de inseticidas, que provoca 
danos à saúde do produ-
tor e do consumidor final. A 
aposta em medidas naturais, 
porém, se mostra presente 
em algumas produções. O 
uso de armadilhas feitas com 
produtos biológicos permite 
um combate eficaz à praga. 

– Em um  pomar com cer-
ca de cem plantas, de duas a 
três armadilhas são suficien-
tes para um bom monitora-
mento. O produtor detecta 
ou não a presença da mos-
ca para poder iniciar o tra-
tamento – diz o técnico da 
Emater Luiz Maurício Finkler.

A armadilha pode ser feita 
com suco de laranja, com a 
mistura de água e vinagre ou 
com o suco de frutas caídas. 

O líquido fica dentro de um 
frasco próximo ao pomar. O 
agricultor pode recolher o 
recipiente e contar o número 
de moscas que caíram na ar-
madilha. É importante fazer 
a verificação para perceber 
em que momento a praga 
atinge as frutas e qual o tipo 
de inseto que está nas árvo-
res.

Outra alternativa é o uso 
de produtos que contenham 
como princípio ativo a espi-
nosina, que não tem veneno 
e é totalmente orgânica. A 
facilidade é que o produtor 
pode manipular a solução, 
diluindo um quilo do xarope 
em um litro e meio de água. 
Depois, é só mexer por dois 
minutos e pulveriza no po-
mar.  

– A importância de um 
produto biológico é fun-
damental nos dias de hoje 
porque não agride o meio 
ambiente, ao contrário do 
que o pessoal vem fazendo 
com a utilização de produ-
tos tóxicos, que não matam 
só a mosca, mas uma grande 
quantidade de outros inse-
tos benéficos à citricultura – 
acrescenta Finkler. 

As exportações de 
carne bovina do Brasil 
somaram US$ 5,769 bi-
lhões em 2012, aumento 
de 7,33% ante a recei-
ta de US$ 5,375 bilhões 
registrada em 2011. Os 
dados foram compila-
dos e divulgados, pela 
Associação Brasileira das 
Indústrias Exportado-
ras de Carne (Abiec). Em 
comunicado, a entidade 
explica que o montante 
foi recorde na história 
das vendas externas da 
proteína, superando em 
6,8% o resultado de 2008 
(US$ 5,4 bilhões) mas fi-
cou um pouco abaixo do 
previsto inicialmente, de 
US$ 5,8 bilhões.

O resultado poderia 
ter sido ainda melhor, 
mas a conjuntura macro-
econômica de recessão 

provocou uma ligeira di-
minuição no preço mé-
dio da carne exportada 
– disse a Abiec na nota.

O preço médio pra-
ticado no exterior ficou 
em US$ 4.637,10 a to-
nelada, recuo de 5,34%. 
O maior porcentual de 
crescimento de receita 
foi de tripas, com avan-
ço de 58,38%, para US$ 
143,705 milhões.

A carne salgada so-
mou US$ 28,613 milhões 
em receita cambial, alta 
de 11,07%; as peças in 
natura, US$ 4,493 bi-
lhões, avanço de 7,81%; 
os industrializados, US$ 
662,384 milhões, au-
mento de 2,96%. Já as 
exportações de miúdos 
tiveram queda de 1,45%, 
para US$ 441,818 mi-

lhões.
Já os embarques em 

volume no ano passado 
totalizaram 1,134 mi-
lhão de toneladas, cres-
cimento de 13,39% ante 
1,010 milhão de tonela-
das em 2011, em linha 
com as estimativas da 
Abiec. As vendas de tri-
pas também apresenta-
ram o maior crescimento 

porcentual, de 83,04%, 
para 25,970 mil tonela-
das, seguido de carnes 
salgadas (18,85%, para 
4,407 mil toneladas); 
in natura (15,27%, para 
861,372 mil toneladas); 
industrializados (4,33%, 
para 99,696 mil tonela-
das) e miúdos (0,99%, 
para 143,152 mil tonela-
das).

CURSOS 2013
Informamos que a listagem para 
os cursos de 2013, já estão dis-
ponível na sede do Sindicato e 
também no nosso site. 
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Receita Manjar de coco
c/ calda de ameixa

O Sindicato Rural parabeniza os 
aniversariantes do mês de Janeiro 2013

MANjAr:

2 xícaras (chá) de leite
3 colheres (sopa) de amido de milho
1 xícara (chá) de leite de coco
1 ½ xícara (chá) de leite condensado
1 ½ xícara (chá) de coco ralado
½ xícara (chá) de creme de leite
Óleo para untar ou filme plástico

CAlDA DE AMEIxA:

2 xícaras (chá) de ameixa seca sem caroço
2 colheres (sopa) cheias de açúcar
1 xícara (chá) de água

OSMAR JOSE VALERIO 01/01
YOSHIMASA WATANABE 01/01
NELSON PETRULIS PETROSIUNAS 02/01
DORIVAL ZANIBONI 03/01
OSWALDO ZAGUINI 06/01
DIVAIR PIVETTA 08/01
LAZARO JOSE TELES 10/01
MARIA NOGUEIRA BONACHINI 12/01
NELSON AZEVEDO 13/01
BENITO CONSTANTINI 13/01
NILCE LUCILA UTRERA MARTINEZ  15/01
DIRCE GIBERTONI BELUCCI 15/01
MITLON A. DE PAULA EDUARDO 16/01
MAURICIO JOSE REGATIERI 18/01
PEDRO MAGNANI NETO 19/01
MARINA AP. DE CARVALHO GARCIA         19/01
CARLOS SEBASTIAO FORMICI 20/01
AGNALDO SEBASTIAO BOMBARDA 20/01
CLAUDENIR SEBASTIAO CONTE                  20/01
OSWALDO LIBANORI 22/01
DORACI DOLCI PONGELUPPI 22/01
ROBERTO KASUO OGATA 22/01
JOSE PAULO PEDRASSOLLI                           25/01
DOMINGOS DI PIETRO 27/01
LUIZ FERNANDO COELHO DA ROCHA 27/01
CELIA TEREZA PACCE GRATIERI 30/01

O que se colhe no mês de Janeiro

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

Dois amigos conversam sobre as maravilhas 
do Oriente. Um deles diz: Quando completei 
25 anos de casado, levei minha mulher ao 

Japão. Não diga? E o que pensa fazer quando 
completarem 50? Volto lá para buscá-la.

A 75ª edição do sorteio de 100 litros de óleo diesel ocorreu dia 20 de De-
zembro de 2012, cujo ganhador foi o Sr. Jose Reinaldo Libanore, totalizando 
7.800 litros em parceria com o AUTO POSTO IPIRANGA.

Sindicato Rural de 
Taquaritinga completa 

7.800 litros de óleo diesel 
sorteados entre seus 

associados

Parceria entre 
Sindicato Rural e 

AUTO POSTO IPIRANGA
sorteiam óleo diesel

Viagem de Casamento
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