
Senado aprova Medida do Suco 100% de Laranja na Cesta Básica
A Medida Provisória 609 que pede 
a inclusão do suco de laranja 100% 
no programa cesta básica nacional, 
foi aprovado na Câmara Federal no 
dia 12 e no Senado Federal 18/06, 
medida terá que ser sancionada 
pela Presidente Dilma Rousseff, no 
prazo de até o dia 05/07, projeto que 
teve uma grande participação do 
relator o Deputado Federal Edinho 
Araújo que se empenhou para que 
fosse aprovado a medida.
Essa medida pede a desoneração do 
PIS e Cofins, com fim desses tributos 
viabilizara para mercado brasileiro 
a inclusão do suco de laranja puro, 
com preços competitivos onde cer-
tamente gerará benefícios nutricio-
nais bem como a demanda no esco-
amento da laranja dos produtores.
Este mercado tem potencial para 
gerar adicionalmente em até 8 anos 
o consumo de 1 bilhão de litros de 
suco, onde consumira quase 50 mi-
lhões de caixas de laranja, segura-
mente mais empregos, investimen-
tos em instalações de capacidade 
operacional de envase bem como 
outros serviços.

Este trabalho já vem sendo desen-
volvido desde o ano passado pelo 
Presidente da Câmara Setorial da 
Citricultura e do Sindicato Rural de 
Taquaritinga, Marco Antonio dos 
Santos em diversas reuniões no 
Ministério da Fazenda defendendo 
a desoneração. No dia 17/04 o Pre-
sidente apresentou em Audiência 
Pública para deputados e senado-
res o projeto mostrando a viabilida-
de do suco 100%, aonde neste dia 
todos os participantes conheceram 
a diferença dos néctares para o 
suco 100% no mercado brasileiro, 
suco este integral que é consumido 
no mercado Europeu e Americano.
Toda a cadeia produtiva será be-
neficiada sendo que a mesma vem 
passando por sérias dificuldades de 
comercialização, este projeto po-
derá viabilizar em médio e longo 
prazo o consumo de suco de laran-
ja para o mercado brasileiro e acre-
ditamos que possa melhorar um 
pouco o setor, sendo que outros 
trabalhos está sendo realizado em 
diversas entidades de representa-
ções, como o Consecitrus.

Os embarques de suco de laranja devem manter um bom 
ritmo na safra 2013/14, principalmente pela expectativa 
de boa demanda norte-americana. Segundo análises de 
pesquisadores do Cepea, o volume de exportação deve 
ser superior aos das duas temporadas anteriores. Dados da 
Secex (Secretaria de Comércio Exterior) apontam que, no 
acumulado da temporada (julho/12 a maio/13), o embar-
que de suco de laranja a todos os destinos foi 3% maior em 
relação ao mesmo período da safra anterior, totalizando 
1,094 milhão de toneladas de suco em equivalente con-
centrado. As exportações aos Estados Unidos têm ganha-
do destaque. No acumulado desta temporada, houve au-
mento de expressivos 35% em volume, totalizando 205,2 
mil toneladas em equivalente concentrado. Os envios de 
julho/12 a maio/13 a todos os destinos já superaram o 
total exportado nas quatro últimas safras – de 2008/09 a 
2011/12 – antes mesmo de se contabilizar o último mês do 
ano safra exportador. Em receita (dólar), o montante obti-
do pelos envios aos Estados Unidos está 16% maior que o 
mesmo período da temporada anterior, acumulando US$ 
369,2 milhões. Para a União Europeia, principal destino do 
suco brasileiro, houve aumento de 4% no acumulado desta 
temporada (julho/12 a maio/13), totalizando mais de 730 
mil toneladas em equivalente concentrado.

Exportação de suco deve superar volume das duas últimas safras
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A moagem de cana-de-açúcar pe-
las unidades produtoras da região 
Centro-Sul do Brasil atingiu 35,140 
milhões de toneladas na primeira 
metade de junho, praticamente o 
mesmo volume verificado na quin-
zena anterior, que foi de 35,136 
milhões de toneladas de cana-de-
-açúcar.
O tempo influenciou diretamente 
no resultado, segundo o Diretor 
Técnico da UNICA, Antonio de Pa-
dua Rodrigues:
– Como observado na quinzena 
passada, a colheita também foi 
prejudicada nos primeiros quinze 
dias de junho pelas chuvas que 
ocorreram nas principais regiões 
produtoras do país.
No acumulado desde o início da 
atual safra até 16 de junho, o volu-
me processado de cana-de-açúcar 
somou 151,64 milhões de tonela-
das – número que é 56,86% supe-
rior ao apurado no mesmo período 
de 2012. O volume, porém, está 
12,82% abaixo da quantidade mo-
ída na safra 2010/2011, quando se 
registrou moagem total recorde de 
556,95 milhões de toneladas na re-
gião Centro-Sul.
Produção de açúcar e de etanol
Na primeira quinzena de junho, a 
produção de açúcar alcançou 1,78 
milhão de toneladas. O volume 
produzido de etanol, por sua vez, 
atingiu 1,48 bilhão de litros no pe-
ríodo, dos quais 851,52 milhões de 
litros de etanol hidratado e 633,31 
milhões de litros de etanol anidro.
No acumulado desde o início da 
safra 2013/2014 até a primeira 
metade de junho, a fabricação de 
açúcar totalizou 7,39 milhões de 
toneladas. Já o volume produzido 
de etanol nesse período alcançou 
6,32 bilhões de litros, sendo 3,93 
bilhões de litros de etanol hidrata-
do e 2,38 bilhões de litros de etanol 
anidro.
O diretor da ÚNICA destaca que os 
números dão um indicativo:
– Os números de produção regis-
trados até o momento confirmam 
a tendência de um mix mais alcoo-

Chuvas prejudicam colheita de cana na primeira quinzena de junho
leiro para a atual safra.
Enquanto a moagem acumulada 
desde o início da safra 2013/2014 
até 16 de junho apresentou um 
incremento de 56,86% em compa-
ração com o volume registrado em 
idêntico período de 2012, a pro-
dução de etanol cresceu 74,87%, 
acrescentou o executivo.
De fato, no acumulado desde o iní-
cio da presente safra até a primeira 
metade de junho, 58,11% da cana-
-de-açúcar processada direcionou-
-se à produção do biocombustível, 
contra apenas 54,38% verificados 
em igual período do último ano. Na 
primeira quinzena de junho, esta 
proporção atingiu 57,58%, signi-

ficativamente maior aos 54,29% 
apurados na mesma data de 2012.
Qualidade da matéria-prima
A quantidade de Açúcares Totais 
Recuperáveis (ATR) por tonelada de 

cana-de-açúcar processada atingiu 
125,30 kg por tonelada nos pri-
meiros 15 dias de junho, queda de 
5,16% em relação ao índice regis-
trado na última quinzena.

A balança comercial brasileira teve 
o pior resultado dos últimos 18 
anos. Os dados divulgados pelo 
Ministério do Desenvolvimen-
to, Indústria e Comércio Exterior 
(MDIC) revelam um déficit de US$ 
3 bilhões no primeiro semestre de 
2013. 
Desde 1995, quando foi registra-
do um déficit comercial de pouco 
mais de US$ 4 bilhões, os primeiros 
seis meses de um ano não tinham 
resultado tão negativo.
No acumulado de 2013, as exporta-
ções somaram US$ 114,5 bilhões e 
as importações, US$ 117,5 bilhões. 
A média diária das exportações 
foi de US$ 931 milhões, queda de 
4,8% em relação ao mesmo perío-
do do ano passado. Já a média di-
ária das importações ficou em US$ 
955 milhões, alta de 1% em relação 
ao mesmo período de 2012.
No primeiro semestre deste ano, as 
importações bateram recorde. Em 
junho, houve um superávit de pou-
co mais de US$ 2,39 bilhões, com 
exportações em US$ 21,22 bilhões 
e compras do exterior em US$ 
18,83 bilhões, o que representa um 
crescimento de quase 199,3% em 
relação a junho de 2012.
Para analistas de mercado, o agro-

Agronegócio foi destaque da balança comercial neste semestre

negócio foi o grande destaque 
da economia. Os números foram 
todos positivos. No caso da soja, 
por exemplo, a exportação do 
grão cresceu 30% em relação ao 
ano passado. A soja teve um forte 
crescimento de 17,9% com relação 
ao mesmo período de 2012. Foram 
exportadas 6,57 milhões de tone-
ladas.
– O agronegócio, como um todo, é 
um setor que tem pouca importa-
ção de produto. Com execessão do 
trigo, é um setor no qual o Brasil 
tem uma produção elevada, com 
um bom conteúdo tecnológico e 
índice de produção nacional ele-
vado. Então, a gente consegue ex-
portar bastante, e isso gera divisas 
para o país. Comparando o agro-
negócio com o restante da econo-

mia, o setor se destaca pela com-
petitividade nacional e geração 
de dólares e divisas internacionais 
– pontua o gerente de economia 
da Associação Brasileira das Indús-
trias de Óleos Vegetais (Abiove), 
Daniel Furlan Amaral.
As exportações de açúcar nesta 
safra estão com um desempenho 
melhor, mas isso não significa que 
o Brasil vai vender mais açúcar 
para o exterior neste ano. 
O dólar alto ajuda a impulsionar o 
volume comercial, mas os preços 
estão baixos no exterior. De acordo 
com os números da balança, em 
junho deste ano, foram exportados 
417 mil toneladas de açúcar, com 
receita de US$ 193,5 milhões. No 
mesmo período de 2012, as vendas 
foram de 370 mil toneladas.
– Olhando as exportações de açú-
car de junho, na comparação com 
o mesmo mês do ano passado, a 
gente nota uma melhora na per-
formance e um volume de expor-
tação melhor. Em junho, choveu 
menos do que no mesmo mês de 
2012. Isso facilitou o embarque de 
açúcar, mas é só isso. A condição 
climática não reflete a safra – res-
salta o diretor da Job Economia, 
Julio Maria Borges.
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Cursos 2013
CURSO: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRATORES AGRÍCOLAS

DATA:  03/06/2013 A 07/06/2013   
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

PROGRAMA OLERICULTURA ORGÂNICA, MÓDULO IV, PLANTIO.
DATA: 10/06/2013 E 24/06/2013      CARGA HORÁRIA 16 HORAS

INSTRUTOR: MARCELO FABIANO SAMBÍASE

JARDINEIRO
SÁBADO 22/07/2013 

LOCAL: LAR SÃO VICENTE DE PAULO (ASILO)

Mais de 5,2 milhões de imóveis ru-
rais do país terão que ser registra-
dos no Cadastro Ambienta Rural. 
Mas para que esse cadastro entre 
em vigor ainda é preciso que o go-
verno publique um decreto regula-
mentando essa exigência prevista 
no novo Código Florestal.
O novo Código já completou um 
ano de existência, mas na prática 

Cadastro Ambiental Rural ainda 
depende de decreto do governo 

para entrar em vigor

Banco do Brasil disponibilizará R$ 70 bilhões 
para crédito rural na safra 2013/2014

O Banco do Brasil irá disponibilizar 
R$ 70 bilhões nas operações de 
crédito rural na safra 2013/2014, 
valor 14% superior ao desembol-
sado na safra 2012/2013. Da pro-
gramação prevista pelo BB serão 
destinados R$ 13,2 bilhões para a 
agricultura familiar e R$ 56,8 bi-
lhões para a empresarial. Na safra 
passada o BB liberou R$ 61,5 bi-
lhões em crédito rural, valor 28% 
superior ao liberado na safra an-

nada mudou, já que essa regula-
mentação está parada em análise 
na Casa Civil. Isso porque o Ministé-
rio do Meio Ambiente acrescentou 
ao texto dois novos quesitos que 
desagradam os produtores rurais, 
o Comprovante de Regularidade 
Ambiental (CRAm) e o Plano de Re-
cuperação de Área Alterada e De-
gradada (Prada).

terior.
Os dados serão detalhados nesta 
segunda, dia primeiro, pelo vice-
-presidente de Agronegócios do 
Banco do Brasil, Osmar Dias. Tam-
bém está prevista a participação 
da ministra-chefe da Casa Civil, 
Gleisi Hoffann, do ministro do 
Desenvolvimento Agrário, Pepe 
Vargas, e do secretário de Política 
Agrícola do Ministério da Agricul-
tura, Neri Geller.

CURSO: PROCESSAMENTO ARTESANAL DE PÃES
DATA: 13/06/2013 A 14/06/2013  CARGA HORÁRIA: 16 HORAS

INSTRUTORA: VANIA ARÁUJO LOURENÇON
PARCERIA E LOCAL: ROTARY CLUB DE TAQUARITINGA

Mais um curso de tratorista, qualificou e capacitou mais 15 trabalhadores 
rurais, com aulas práticas, teóricas, material, refeição e o principal certifica-
ção. Este curso é necessário e obrigatório pois cada vez mais é preciso mão 
de obra qualificada, aperfeiçoamento. Nas aulas práticas puderam aprender 
sobre manutenção, operação, acidentes de trabalho, funcionamento e utili-
zação das peças. As aulas teóricas foram realizadas na sede do Sindicato Rural 
e as aulas práticas na Empresa Coopercitrus,  e na propriedade denominada 
Fazenda Grama, das Associadas Sra. Diva, Telma e Elaine Gibertoni.

Neste mês foi realizado em parceria com o Rotary Club, um curso para  20 
participantes sendo familiares de trabalhadores rurais, que fazem parte do 
Núcleo Rotary de Desenvolvimento Comunitário com sede no Jardim São 
Sebastião, onde aprenderam várias receitas como pão de mel, pão de alho,  
pão de abobora, pão caseiro, pão italiano, pão de queijo, pão de batata, 
pão de torresmo, espinafre, misto quente, cenoura, beterraba, pão sovado, 
pão de hambúrguer com gergelim, cesta de pão com decoração, carolina, 
casadinho, bolacha de champagne, minisonho, rosca de coco e iorgurte. 
As participantes receberam material, apostila, refeição, e certificação.

Neste módulo os participantes aprenderam tudo sobre o plantio, onde 
uma parte da área, foi semeada com o coquetel de adubos verdes e o res-
tante da área para obtenção de sementes e como cobertura morta, que 
serve para retenção de umidade, proteção do solo contra chuvas diretas, 
ventos, sol forte, e a liberação lenta de nitrogênio para as plantas. Também 
foi usado a compostagem e as mudas do módulo anterior, ao final o plan-
tio das hortaliças foi efetivado. O quarto módulo, foi realizado este mês,  
nos dias 10 e 24 de junho, duas segundas-feiras, no Bairro Itagaçaba, na 
propriedade da Sra  Márcia Inês de Paula Ferreira Muzatti, no Sitio Santa 
Inês. O SENAR continua disponibilizando  todo material a cada módulo. 

O Sindicato Rural de Taquaritinga e mais alguns voluntários que participa-
ram do curso de Jardineiro,  realizaram a manutenção do jardim do Asilo 
de Taquaritinga, dando continuidade do curso realizado em abril, parceria 
com o SENAR-SP. Estes alunos voluntariamente neste sábado, realizaram  a 
limpeza, e o acabamento da parte interna e externa dos jardins utilizando 
as técnicas que aprenderam. A todos os participantes,  os nossos agrade-
cimentos por essa atitude tão bonita. Na foto da esquerda para direita, 
Angela, Edna, Eva, Claudio, Sebastiao, Galocha e Antonio



INGREDIENTES:
1 xícara (café) de leite
1 colher (sopa) de açúcar
1 pacote de fermento para pão 
ou 2 tabletes de fermento fresco
1 colher (chá) de sal
1 ovo
2 colheres (sopa) da gordura do torresmo
1 xícara (chá) de mandioca cozida
4 xícaras (chá) de farinha de trigo
1 xícara (chá) de torresmo

MODO DE FAZER: 
Recheio: em uma panela, frite o torresmo e reserve.
Massa: Aqueça o leite em uma panela e reserve. Em uma tigela, 
coloque o leite morno, adicione o açúcar e o fermento. Acrescente 
o sal, o ovo, a mandioca e a gordura. Adicione a farinha e bata até 
a massa ficar lisa. Deixe crescer. Coloque o torresmo. Abra a massa 
no formato desejado e coloque em uma assadeira. Deixe crescer 
novamente. Asse em forno médio até dourar.
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Receita Pão de mandioca 
com torresmo

O Sindicato Rural parabeniza os 
aniversariantes do mês de Julho 2013

O que se colhe no mês de Julho

AbAcAte, UvA, MArAcUjá, cAcAU, Milho, cAfé, cAnA-de-AçúcAr, 

cebolA, lArAnjA, bAtAtA-doce, MAndiocA e SojA.

A 81ª edição do sorteio de 100 litros de óleo diesel ocorreu dia 20 de Junho de 
2013, cujo ganhador foi o Sr. Celso Ferreira de Camargo Sallum, representado pelo seu 
empregado, Marco, totalizando 8.400 litros em parceria com ENERGIA AUTO POSTO.

Sindicato Rural Completa 8.400 Litros de Óleo 
Diesel sorteados entre seus associados.
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Amiga de Todas As Horas
As duas amigas se encontram:

- Oi, Teresa, como vai?
- Ih, minha querida, estou muito mal! Acabei de descobrir que tenho uma 

doeça incurável.
- Meu Deus!

- E o pior... só tenho mais alguns dias de vida!
- Ah, coitada! - e depois de refletir alguns segundos:

- Já sei, vou te ajudar! - Como?
- Vou mandar o meu marido passar esses dias com você!

- Por quê?
- Com ele, esses dias vão parecer uma eternidade!

SHIROMU KAWASAKI 05/07
EUGENIA MICALI ACQUARONE                          05/07
BENEDITO TROIANO 07/07
PALIMERCIO CARLOS REGATIERI 08/07
ENEAS JOSE BELODI 08/07
EDUARDO BONFANTE 09/07
CELSO F. DE CAMARGO SALLUM                   11/07
ANTONIO CARLOS REGATIERI 13/07
LUIS HENRIQUE CACHETA    15/07
LUIZ ANTONIO COLETTI 18/07
ADEMIR  PINELLI                                           18/07
TAKAO SAKAGAMI 20/07
DOMINGOS FERRETI 20/07
CLAUDIO W. BRASSALI 20/07
SIRO INOUE 20/07
MARIA APARECIDA M. PAVARINA 22/07
MARIA DIRCE PREVIDELLI ZACHARIAS 24/07
MARIA PIVETTA 24/07
MARCELINO MUDELAO 25/07
MARCO ANTONIO DOS SANTOS                     28/07


