
Conab identifica irregularidades em leilões de compra da fruta
Após uma auditoria, a Conab (Com-
panhia Nacional de Abastecimento) 
constatou irregularidades em cerca 
de 42,5% dos leilões de compra de 
laranja realizados entre outubro de 
2012 a janeiro deste ano. Diante dessa 
situação, os pagamentos de 111 agri-
cultores foram suspensos, e a pers-
pectiva é que o prejuízo alcance R$ 
61 milhões. A companhia identificou 
falhas como quantidade insuficiente 
da fruta para atender os contratos e 
casos de erradicação dos pomares. 
Durante o período, foram realizados 
pela companhia 11 leilões de Pepro 
(Prêmio equalizador pago ao produ-
tor), que totalizaram R$ 135 milhões 
em subsídios para a comercialização 
de cerca de 30 milhões de caixas de 
1.700 produtores. Em janeiro, a enti-
dade fez o último leilão que ocasio-
nou a paralisação dos pagamentos 
dos subsídios arrematados nos leilões 
anteriores e o início das investiga-
ções. 
No estado de São Paulo, os represen-
tantes da entidade foram a campo e 

constataram que 261 citricultores que 
arremataram o prêmio no leilão do 
início do ano 42,5%, equivalentes a 
111 agricultores, apresentavam algu-
ma irregularidade. Em alguns casos, 
os técnicos não encontram as pro-
priedades. 
O prêmio foi a solução encontrada 
pelo Governo Federal, juntamente 
com o setor privado para garantir o 
escoamento da safra brasileira, uma 
vez que havia o risco de perdas nas 

Unica estima ATR 11,59% mais alto em SP
Segundo dados da Unica – União da In-
dústria de Cana-de-Açúcar, a qualidade 
da matéria-prima deve chegar a  136,70 
kg de Açúcares Totais Recuperáveis 
(ATR) por tonelada de cana-de-açúcar 
na safra 2013/14, índice 0,83% superior 
aos 135,57 kg registrados no ciclo pas-
sado.
A entidade, que junto a Orplana - Or-
ganização dos Plantadores de Cana da 
Região Centro-Sul do Brasil - forma o 
Consecana SP - Conselho dos Produto-
res de Cana-de-Açúcar, Açúcar e Álcool 
do Estado de S. Paulo, estima ainda que 
à quantidade de produtos totais ob-
tidos a partir da cana processada seja 
11,59% superior em relação a anterior, 
alcançando 80,60 milhões de toneladas 
de ATR. 
Ainda segundo a entidade, este cres-
cimento é decorrência do incremento 
de matéria-prima a ser processada e do 
maior teor de açúcares na planta. “No úl-
timo ano, o período chuvoso se prolon-
gou até o início de junho. Nesta safra, a 
expectativa é de que isso não se repita, 

viabilizando um aumento na concentra-
ção de açúcares na planta durante esse 

plantações. Em função dos altos esto-
ques da fruta nas indústrias do país, 
as laranjas deixariam de ser colhidas. 
Desde o ano passado, os produtores 
enfrentam a crise no setor. 
Com o Pepro os produtores consegui-
ram receber o preço mínimo de R$ 
10,10 pela caixa de 40,8 quilos. No to-
tal, o Governo bancou a subvenção de 
R$ 4,48 por caixa, em média, para os 
citricultores que conseguiram com-
provar a venda do produto para as in-

período”, explica Antonio de Padua Ro-
drigues, diretor técnico da Unica.

Na tabela abaixo, os valores indicam os preços médios voltados ao ATR de SP.

dústrias. Atualmente, a caixa da fruta 
está sendo comercializada a R$ 7,00 
em São Paulo valor que não cobre os 
custos de produção. Segundo o pre-
sidente da Câmara Setorial de Citri-
cultura do Mapa e do Sindicato Rural, 
Marco Antônio dos Santos, em torno 
de 100 mil hectares foram erradicados 
no estado devido à crise no setor. 
Frente a esse cenário, a companhia in-
formou que os arrematantes dos prê-
mios terão o direito de se defenderem 
antes da formalização da denúncia e 
entrega ao Ministério Público Federal. 
As notas fiscais emitidas pelas indús-
trias na compra da fruta que conta-
ram com a subvenção concedida por 
meio do Pepro serão analisadas. 
Além disso, a Conab também parali-
sou os pagamentos dos subsídios ao 
frete concedidos por meio de leilões 
de PEP (Prêmio de escoamento de 
produto) para analisar possíveis frau-
des. Ainda este ano as normas dos lei-
lões de Pepro de laranja deverão ser 
revistas para dar mais segurança para 
as operações.
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A produção comercial de laranja para o 
ano safra 2013/2014 está estimada, para 
o Estado de São Paulo, em 327,8 milhões 
de caixas de 40,8 quilos. Além disso, 16,2 
milhões de caixas poderão situar entre 
perdas ou de pouca expressão econô-
mica.
Os números são do primeiro levantamen-
to da safra realizada pela Companhia Na-
cional de Abastecimento (Conab), em 
parceria com órgãos da Secretaria de 
Agricultura do Estado de São Paulo, o 
maior produtor nacional (70%), e divul-
gado no dia 14, em Brasília. Inclui tam-
bém a produção do Triângulo Mineiro, o 
terceiro maior produtor do país.
Os motivos das perdas paulistas se de-
vem a fatores econômicos (64%), climá-
ticos (40%), fitossanitários (34%) e adu-
bação inadequada (15%). Da produção, 
as indústrias processadores de suco ab-
sorverão 85% (279,1 milhões de caixas) 
e o restante (48,7 milhões de caixas) será 
destinado ao mercado “in natura”, cujos 

Produção de laranja no Estado de São Paulo é estimada em 
328 milhões de caixas para safra 2013/2014

Rua dos Domingues, 591
Taquaritinga - SP
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percentuais (15%) se assemelham aos 
obtidos em 2011/2012. A produtividade 
média é de 660 caixas por hectare.
A área plantada é de 531,5 mil hectares 
e em produção de 497 mil hectares. No 
estudo foi observada a erradicação de 
36,7 mil hectares, sendo 72% substituída 
por cana-de-açúcar e 15% por milho e 
soja, principalmente em áreas de menos 
de 300 hectares dos municípios de Arara-
quara, Barretos e Limeira. A colheita mais 
intensa deve se dar nos meses de se-
tembro a novembro, enquanto que nos 
meses de maio a fevereiro do ano subse-
qüente inicia a de variedades precoces, 
de meia-estação e variedades tardias.
A produção da região deve ser de 11,9 
milhões de caixas, com perdas estimadas 
em 133 mil caixas. Dos 22,2 mil hectares 
de área total plantados, 21,4 estão em 
produção, com produtividade média es-
timada em 556 caixas por ha. A colheita 
se dá com mais intensidade no mês de 
junho (32,5%) e agosto (50%).

LIVRO CAIXA DE ATIVIDADE RURAL
O que é Livro Caixa? 
É o resultado da exploração da ativida-
de rural exercida pelas pessoas físicas 
é apurado mediante escrituração do 
livro caixa, abragendo as receitas, as 
despesas de custeio, os investimentos 
e demais valores que integram a ati-
vidade. O resultado positivo da ativi-
dade rural integrará a base de cálculo 
do imposto na Declaração de Ajuste 
Anual. O resultado negativo, constitui-
rá prejuízo compensável (desde que 
escriturado em Livro Caixa). 
As receitas e despesas escrituradas no 

Livro Caixa deverão ser comprovadas 
mediante documentação idônea que 
identifique o adquirente ou beneficiá-
rio, o valor e a data da operação. 
Quando a receita bruta total auferi-
da no ano-calendário não exceder a 
R$ 56.000,00 faculta-se a apuração 
mediante prova documental, dispen-
sando a escrituração em livro caixa, 
encontrando-se o resultado pela dife-
rença entre o total das receitas e os das 
despesas e investimentos.  
Para maiores informações procurar o 
Sindicato Rural.  

HOMENAGEM AO 
SR. ANSELMO GUANDALINI

O Sindicato Rural vem através desta prestar uma homenagem ao Sr. Anselmo Guandalini que, 
com os seus 85 anos de idade completados recentemente, é um dos sócios mais antigo da en-

tidade, com 40 anos de filiação, é casado com a Sra. Lourdes, pai de dois filhos e proprietário do 
Sítio Nossa Senhora de Lourdes localizado no distrito de Guariroba, Anselmo Guandalini está 
sempre presente nos eventos do Sindicato, mostrando sua humildade e amor no que possui. 

Agradecemos à confiança em nosso trabalho e tantos anos de dedicação.

O Presidente Marco Antonio dos Santos ao lado do Sr. Anselmo Guandalini.

O Valor Bruto da Produção (VBP) das 20 
principais culturas agrícolas do país ten-
de a alcançar o recorde de R$ 271,084 
bilhões em 2013, segundo estimativa 
concluída ontem pelo Ministério da Agri-
cultura. Em relação à projeção divulgada 
em março, o novo número é 0,3% supe-
rior. Na comparação com o cálculo para 
2012, o crescimento chega a 10,2%.
O avanço previsto é influenciado prin-
cipalmente pelo aumento da colheita 
de grãos, das boas perspectivas para a 
produção de cana e de uma controversa 
previsão de recuperação no mercado de 
laranja. O VBP mensura a renda dos pro-
dutores “da porteira para dentro”.
Cultura de maior VBP do país há mais 
de uma década, a soja tende a ampliar 
sua liderança nesse ranking em 2013. 
O montante previsto para a oleagino-
sa neste ano chega a R$ 80,507 bilhões, 
18,3% mais que em 2012, em virtude da 
recuperação da produção depois da seca 
que derrubou a colheita na região Sul no 
ciclo 2011/12. Nesta safra 2012/13, que 
está em fase final de colheita, a produção 
deverá bater um novo recorde histórico.
A cana aparece em segundo lugar no 
ranking do ministério, com VBP projetado 
em R$ 47,809 bilhões em 2013, 9,7% mais 
que no ano passado, já que as perspecti-

Valor da produção agrícola tende 
a bater recorde no país em 2013

vas para a produção também são positi-
vas. Com mais uma supersafra em anda-
mento, o milho vem em terceiro lugar, 
com R$ 36,857 bilhões, um crescimento 
de 11,9% sobre 2012.
Assim, as três culturas de maior VBP do 
país tendem a responder por 60,9% do 
total previsto para o ano, ante 58,7% 
no ano passado. A participação da soja 
deverá crescer de 27,6% do total para 
29,7%.
E mesmo a diferença em relação ao VBP 
da laranja poderá recuar nas próximas 
estimativas do ministérios, uma vez que 
a produção prevista pelo governo para 
São Paulo e Triângulo Mineiro, que abas-
tecem as grandes indústrias de suco, é 
muito superior às estimativas privadas, e 
fontes do segmento acreditam que, com 
o andamento da colheita, os números 
oficiais vão encolher.
Na divisão do VBP por regiões do país, o 
Sudeste, puxado pela cana paulista, ten-
de a manter sua liderança, com R$ 79,21 
bilhões em 2013, 13,9% mais que no ano 
passado. Sul e Centro-Oeste aparecem 
em seguida.
Conforme o Ministério da Agricultura, 
VBP das 20 principais culturas do país al-
cançará R$ 271,1 bilhões em 2013, 10,2% 
mais que em 2012.
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Cursos 2013

O terceiro módulo do programa de olericultura orgânica, produção de mudas foi 
realizado este mês, nos dias 13 e 20 de maio, na propriedade da Sra. Márcia Inês de 
Paula Ferreira Muzatti, no sitio Santa Inês, no bairro da Itagaçaba. neste módulo foi 
instalado o viveiro com equipamentos e materiais necessários para a preparação do 
substrato e a propagação 
das mudas, e também a 
estufa para semeadura 
das olerículas. Lembran-
do que este programa 
iniciou-se em março e irá 
até outubro, sendo duas 
segundas-feiras por mês. 
Os participantes recebe-
ram material, refeição, 
aulas teóricas, práticas, 
refeição e toda orientação 
acompanhados do instru-
tor Marcelo.

CURSO: APLICAÇÃO DE AGROTÓXICOS COM TURBO PULVERIZADOR.
DATA: 06/05/2013 A 08/05/2013 CARGA HORÁRIA: 24 HORAS

INSTRUTORA: FABIANA DE AZEVEDO SOUZA MARTINS

Foi realizado em nossa sede, mais um curso de aplicação de agrotóxicos com turbo pul-
verizador, onde foram treinados vários trabalhadores rurais. neste curso puderam apren-
der tudo sobre a NR 31, uso correto dos agrotóxicos e do pulverizador, EPI, e o principal a 
saúde e o bem estar de todos. Cada vez mais há o interesse dos Produtores Rurais na re-
alização desse curso e sua obrigatoriedade, devida a fiscalização nas propriedades rurais, 
a certificação e a preocupação com todos os funcionários que aplicam veneno, as aulas 
teóricas foram realizadas na sede do Sindicato Rural e as aulas práticas na fazenda Santa 
Maria do Associado o Sr. Ademar Yoshio Ogata e sua esposa Patricia Ogata.

CURSO: ELETRICISTA, ACIONAMENTO DE MOTORES 
ELÉTRICOS EM BAIXATENSÃO.

DATA: 13/05/2013 A 17/05/2013 CARGA HORÁRIA 40 HORAS
INSTRUTOR: JOÃO MANOEL DOS SANTOS REIS

Complementando o curso de eletricista instalações elétricas foi realizado este curso, onde 
os participantes aprenderam toda parte de motores, realizando suas tarefas de forma 
completa, com qualificação e com segurança, reduzindo os gastos e principalmente fa-
zendo a própria manutenção em suas propriedades rurais. os participantes receberam 
material, apostila, refeição, aulas teóricas e práticas, e no final receberam certificação. 

PROGRAMA OLERICULTURA ORGÂNICA, MÓDULO III, 
PRODUÇÃO DE MUDAS.

DATA: 13/05/2013 E 20/05/2013 CARGA HORÁRIA 16 HORAS
INSTRUTOR: MARCELO FABIANO SAMBÍASE

A queima da palha da cana-de-açúcar em 
São Paulo vai ser proibida definitivamente 
em 2017. Por isso, muitos municípios do 
Estado estão criando dificuldades para os 
produtores e impedindo a queima imedia-
ta, o que pode causar problemas financei-
ros no campo.
Desde 2007, São Paulo tem investido mais 
em sustentabilidade no campo em função 
da criação de uma lei que antecipa o crono-
grama de eliminação da queima da palha 
da cana-de-açúcar de 2021 para 2014 nas 
áreas mecanizadas e de 2031 para 2017 
para as áreas não mecanizadas. Com isso, o 
Estado deixou de lançar na atmosfera mais 
de 20 milhões de toneladas de poluentes. 
Para os produtores se adaptarem a lei, eles 
vão substituindo a queima gradativamen-
te.
Alguns municípios, no entanto, decidiram 
proibir de vez a queima da palha da cana 
por meio de ações civis públicas. Assim, 
tanto o Estado de São Paulo quanto a Com-
panhia de Tecnologia de Saneamento Am-
biental (Cetesb) foram proibidos de conce-
der autorizações para a queima controlada. 
A decisão prejudicou muitos produtores.
– Esses processos que estão entrando em 
regiões como Araçatuba, Jaú, Araraquara e 
Piracicaba, que proíbem a cana de um dia 
para o outro, é muito danoso para o produ-
tor porque essas áreas não têm estrutura 
para serem colhidas mecanicamente e 

Proibição imediata da queima de 
palha da cana-de-açúcar pode 

prejudicar produtores paulistas
quando são colhidas cruas, custam 20% a 
mais. Para o produtor é um problema mui-
to grave – afirma Maria Christina Pacheco, 
ex-vice-presidente da Organização de 
Plantadores de Cana da Região Centro-Sul 
do País (Orplana).
O assunto foi debatido por especialistas do 
setor na sede da Sociedade Rural Brasileira, 
em São Paulo. Para eles, o desafio dos pro-
dutores em substituir a queima de forma 
imediata pode fazer com que muitos de-
sistam de produzir.
– É um desastre do ponto de vista econô-
mico e industrial, porque passa por cima 
de um protocolo, de uma decisão que foi 
construída para atender os anseios da so-
ciedade que não quer mais essa prática, 
mas sabe que o agricultor precisa se ade-
quar, mas também do trabalhador, que 
ainda depende da colheita crua pra ter o 
seu salário – argumenta o assessor jurídico 
da União da Indústria de Cana-de-Açúcar 
(Unica), Francesco Giannetti.
– Os produtores que têm até 150 hecta-
res não estão proibidos de queimar com 
base na lei federal, só quando a estadual 
for mais restritiva é que tem que deixar 
de trabalhar, mas com as autorizações re-
colhidas, eles não poderão queimar. Este 
é o grande drama enfrentado pelo Estado 
de São Paulo – explica a advogada Ângela 
Motta Pacheco, especialista nas áreas tri-
butária e ambiental.

Perante o Novo Código Florestal no artigo 
38, parágrafos 3º e 4º dispõe que para o 
produtor rural ser responsabilizado pelos 
danos causados pelos incêndios é neces-
sário comprovar que o produtor deu cau-
sa ao incêndio.
O Decreto 47.700, de 11 de março de 
2003, no artigo 4º, § 2º e artigo 5º dispõe 
que os produtores de cana-de-açúcar 
deverão manter aceiros de 10 (dez me-
tros) nas divisas com Unidades de Con-
servação, de 06 (seis) metros nas divisas 
com Áreas de Preservação Permanente 
e Reserva Legal e de 03 (três) metros nas 
demais áreas.
 Importa lembrar que aceiros são faixas 
ao longo das cercas, divisas ou da área a 
ser queimada, cuja vegetação deve ser 
completamente removida da superfície 
do solo, com a finalidade de prevenir a 
passagem ou propagação do fogo.
 Assim, como forma de evitar serem res-
ponsabilizados por incêndios é importan-
te que os produtores observem as medi-
das exigidas para os aceiros, bem como os 
mantenham completamente limpos.
 
Ainda como forma de precaução reco-
menda-se: 

PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO
a) deixar as estradas e carreadores limpos 
de palha para evitar a propagação do fogo;

b) buscar associar-se aos produtores vizi-
nhos a fim de formar brigadas de incêndio 
que deverão ser compostas por pessoas 
capacitadas para o combate e uso de equi-
pamentos contra incêndio;

c) informar-se com as Usinas sobre as for-
mas de prevenção e as ações previstas para 
minimizar os efeitos dos incêndios;

 d) conscientizar seus funcionários sobre a 
importância de se manterem sempre aler-
tas para identificação de focos de incêndios 
e atentos quanto ao trânsito de pessoas es-
tranhas nas imediações;
 
Por fim é necessário esclarecer que em caso 
de incêndio, Vossa Senhoria deverá docu-
mentar todo o combate com fotografias, 
bem como procurar a SOCICANA, para que 
seja lavrado Boletim de Ocorrência.
 
Lembre-se que todas essas recomenda-
ções tem por objetivo precaver incêndios e 
assim proteger seu patrimônio e de toda a 
sociedade.
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Receita Maminha 
na Cerveja 

O Sindicato Rural parabeniza os 
aniversariantes do mês de Junho 2013

Ingredientes 
1 maminha limpa (com +/- 1 kg)

Molho
½ lata de molho de tomate (170 g)
1 pacote de sopa de cebola (65 g)
350 ml de cerveja preta (1 lata)

Farofa de Vagem
2 colheres (sopa) de azeite
1 colher (sobremesa) de alho amassado
250 g de vagem cortadas em rodelas finas
1 sachê de caldo de legumes em pó
1 colher (sopa) de cheiro-verde picado
1 ½ xícara (chá) de biscoito água e sal triturado no liquidificador
sal a gosto

Modo de Preparo 
Maminha
1°- Aqueça uma panela de pressão e doure a maminha por todos os la-
dos, virando com uma colher de pau. Não fure para não perder o suco 
da carne.
2°- À parte, em uma tigela, coloque ½ lata de molho de tomate, 1 paco-
te de sopa de cebola e 350 ml de cerveja preta e misture. Coloque esta 
mistura na maminha, tampe a panela e, após pegar pressão, conte 1 
hora. Desligue o fogo e retire a pressão. Sirva em seguida com farofa 
de vagem.

Farofa de Viagem

1°- Em uma panela, aqueça 2 colheres (sopa) de azeite e doure 1 colher 
(sobremesa) de alho amassado. Adicione 250 g de vagem cortadas em 
rodelas finas, 1 sachê de caldo de legumes em pó, 1 colher (sopa) de 
cheiro-verde picado e refogue por +/- 4 minutos ou até a vagem ficar “al 
dente”. Acrescente 1 ½ xícara (chá) de biscoito água e sal (triturado no 
liquidificador) e sal a gosto, misture e sirva em seguida.

O que se colhe no mês de Junho

AbAcAte, cAqui, cebolA, 
frAmboesA, melão, pepino e tomAte.

A 80ª edição do sorteio de 100 litros de óleo diesel ocorreu dia 20 de Maio 
de 2013, cujo ganhador foi o Sr. Oracio Vello, totalizando 8.300 litros em parce-
ria com ENERGIA AUTO POSTO.

Sindicato Rural Completa 8.300 Litros de Óleo 
Diesel sorteados entre seus associados.
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PALAVRAS CRUZADAS
Em um ônibus quase vazio, uma mulher está concentrada fazendo 

palavras cruzadas no livro que acabou de comprar. Até que um bêbado entra 
e resolve sentar justamente ao lado da moça. Ela, que estava distraída, assusta-
-se ao se dar conta da presença do sujeito e, já fazendo cara feia, pensa: “Com 

tantos lugares desocupados, ele tinha de sentar logo perto de mim?”
Sem tirar o olho do livro, a mulher fala, em voz alta, pra provocar:

— É inconveniente, feio e, ainda por cima, tem um fedor insuportável!
O bêbado olha para a mulher, olha para o livro e responde:

— Se for com cinco letras, é gambá!

ROZENDO M.U. MARTINEZ 03/06
ROSEMEIRE DE FATIMA M RIZZO 06/06
JULIO PERRI 08/06
MILVE ANTONIO PERIA 10/06
GUMERCINDO BARELLI 11/06
ANTONIO LONGHITANO 12/06
MARIO KATSUYA OZAKI 13/06
WANDIR POLIZEL 17/06
MARIA FUZILI MIQUELINI 18/06
LIDIA BATAGLIOTI PIVETTA                         20/06
MARLENE FIORAVENTE 21/06
MARIA LUCIA PINSETTA PORTO                   21/06
ANTONIO J. B. GALLI 23/06
SEVERINO CAVALINI 23/06
YOSITAKE OGASAWARA 25/06
ANTONIO CARLOS DAVOGLIO 26/06
EDUARDO MIRA 26/06
JOAO CARLOS BIGOLOTI 26/06
LUIZ AMADEU PIROCHETTI 26/06
GERSON ZECHINELLI 27/06
JAMIL JOSE FILHO 27/06
MARIA ALICE M. DADA 28/06


