
Produtores de laranja pedem desoneração do suco 100%
Com a intenção de aumentar o con-
sumo do suco de laranja no mercado 
interno, os produtores de laranja en-
traram com um pedido ao governo fe-
deral para que seja retirada a cobrança 
de PIS/Confins sobre a comercialização 
do produto. A medida também serviria 
para aliviar o excesso de estoques, que 
vem pressionando os preços da fruta. 
A reunião entre as lideranças dos citri-
cultores com os técnicos do Ministério 
da Agricultura para discutiram medi-
das de apoio ao setor.
O setor pede a isenção de 6% do PIS/
Cofins apenas para o suco de laranja 
100%, o que não inclui produtos in-
dustrializados a partir da laranja, como 
néctares, refrigerantes, refrescos ou 
suco em pó.
Segundo o presidente da Câmara Se-
torial de Citricultura e do Sindicato Ru-
ral, Marco Antonio dos Santos, a deso-
neração pode não resolver o problema 
da queda, mas garante uma grande 
ajuda. 
A proposta foi apresentada por ele em 
audiência pública no Senado Federal, 

durante sessão da Comissão Mista do 
Senado da Medida Provisória 609, so-
bre a desoneração dos produtos.
O Presidente também participou de 
reuniões com técnicos do Ministério 
da Fazenda a fim de explicar a pro-
posta. A desoneração, segundo o 
presidente, deve estimular laticínios 
e indústrias envasadoras de produtos 
longa vida a produzir o suco de laranja 
puro, uma vez que o preço será menor.
Um estudo do professor Marcos Fava 
Neves, da Universidade Estadual de 
São Paulo (USP), mostra que o poten-
cial é de processamento de 200 mi-
lhões de caixas de laranja para a pro-
dução do suco 100% nos próximos dez 
anos. 
A partir do 8º ano, o consumo seria de 
50 milhões de caixas. 
Atualmente, o consumo anual é de 15 
milhões de litros, o equivalente a 3,55 
milhões de caixas de laranja.
“Como o consumo de suco de laranja 
100% é pequena, a desoneração não 
vai implicar em perdas de receita para 
o governo”,  argumenta Santos.

Citricultores pedem criação de linha especial de 
crédito para erradicar pomares

Em proposta apresentada ao Governo 
Federal, os líderes da citricultura pau-
lista dentre outros pediram pela cria-
ção de uma linha especial de crédito 
para financiar a erradicação de poma-
res, para que possam migrar para ou-
tras culturas como milho, soja, goiaba 
e manga. 
A medida serviria para diminuir o pro-
blema que os produtores enfrentam 
com a queda de preços, que vem pres-
sionando os lucros do setor há três 
anos.
Os produtores vêm abandonando a 
citricultura nos últimos anos, ocasio-
nando perdas de 80 mil hectares de 
produção em São Paulo, de acordo 
com Marco Antonio dos Santos, pre-
sidente da Câmara Setorial de Citri-
cultura, vinculada ao Ministério da 
Agricultura. Arrendar as áreas para 
as usinas de cana-de-açúcar ou fazer 
parcerias com outros agricultores para 
iniciar o cultivo de grãos são algumas 

das soluções encontradas por eles 
para reverter a situação.
Outro problema enfrentado pela citri-
cultura paulista vem sendo o excesso 
de oferta, mesmo com a retração de 

área. Com altos estoques nas indús-
trias, os preços da laranja se encon-
tram pressionados.
Há dois anos, o governo concedeu 
um financiamento ao setor industrial 

para controlar a oferta. Os citricultores 
também discutiram junto ao governo 
a possibilidade da prorrogação de 
mais um ano para o pagamento do 
crédito e a liberação dos estoques. 
A exemplo da desoneração dos pro-
dutos da cesta básica, os citricultores 
pedem também pela inclusão da la-
ranja na política de preços mínimos 
(PGPM) para auxiliar os momentos de 
baixa rentabilidade com os mecanis-
mos de apoio necessários. Eles ressal-
taram que a continuidade dos leilões 
de Prêmio Equalizador pago ao Produ-
tor (Pepro) também deve ocorrer, uma 
vez que na safra 2012/12 ele garantiu 
a concessão de subsídios na venda de 
30 milhões de caixas de laranja, ven-
didas às indústrias por R$10,10/caixa.
De acordo com Santos, a situação da 
citricultura vai depender da demanda 
mundial, o que é uma incógnita, em 
decorrência da redução na safra no 
Brasil e nos Estados Unidos.
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A produção de cana-de-açúcar da safra 
2013/2014 deve chegar a 653,81 mi-
lhões de toneladas, com um aumento 
de 11% sobre as 588,92 milhões de to-
neladas da temporada passada. Os nú-
meros são do primeiro levantamento, 
divulgado pela Companhia Nacional de 
Abastecimento (Conab), em Brasília, e 
fecha a safra 2012/2013, já com a parti-
cipação nordestina de 55,93 milhões de 
toneladas.
Também houve elevação da área de cor-
te de 8.485 mil para 8.893 mil hectares. 
O percentual de recuperação da produ-
tividade média das lavouras ficou esti-
mado em 5,9%, graças à renovação de 
968,38 mil ha e à normalização das con-

Produção de cana ultrapassa 650 milhões de toneladas
dições climáticas que favoreceram os ca-
naviais sobretudo da região Centro-Sul.
Açúcar e etanol estão bem situados. 
Para o açúcar, espera-se um aumento 
de 13,61%, devendo passar de 38,34 
milhões de toneladas para 43,56 mi-
lhões, enquanto que a produção total 
de etanol subiu 8,99%, devendo elevar 
de 23,64 bilhões de litros para 25,77 bi-
lhões. O mesmo ocorre com a produção 
do etanol anidro, que se destina à mis-
tura com a gasolina, que amplia 15,35%, 
crescendo de 9,85 bilhões de litros para 
11,36 bilhões, ao passo que o hidratado, 
utilizado nos veículos “flex-fuel”, sobe 
4,45% e a marca de 13,79 bilhões de li-
tros passa para 14,40 bilhões.

A primeira etapa da vacinação será re-
alizada durante todo o mês de maio, 
quando o produtor deve vacinar todos 
os bovídeos, ou seja, bovinos e bubali-
nos com até 24 meses de idade.
São Paulo tem uma população de bo-
vinos e bubalinos na faixa etária de até 
dois anos estimada em 4,5 milhões de 
cabeças. Em maio passado, o índice 
alcançado foi de 99,03 por cento dos 
animais vacinados no Estado. O reba-
nho total paulista é de 11 milhões de 
cabeças. São Paulo não registra focos 
da aftosa há 17 anos.

VACINAÇÃO
O criador deve observar alguns cuida-
dos para garantir uma boa vacinação:
- adquirir vacina somente em estabele-
cimentos cadastrados pela Coordena-
doria de Defesa Agropecuária. A legis-
lação proíbe a o uso de vacinas contra 
a febre aftosa adquiridas em etapas de 
vacinações anteriores.
- a vacina deve ser mantida entre 2 e 8 
graus centígrados, tanto no transporte 
como no armazenamento. Para isso 
deve ser usada uma caixa de isopor, 
com no mínimo dois terços de seu vo-
lume em gelo. A vacina nunca deve ser 
congelada;
- escolher o horário mais fresco do dia 
para realizar a vacinação;
- vacinar de preferência no terço médio 
do pescoço (tábua do pescoço). Inde-

A dívida do setor sucroalcooleiro pode 
crescer 7,7% (ou R$ 4 bilhões) na safra 
2013/2014 em comparação com o pe-
ríodo anterior. O montante deve alcan-
çar ao fim da temporada, em março de 
2014, cerca de R$ 56 bilhões, projetou 
o diretor técnico da União da Indústria 
de Cana-de-açúcar (Unica), Antonio de 
Padua Rodrigues.
Segundo ele, 42% dos grupos do setor 
têm dívida superior a R$ 100 por tone-
lada de cana-de-açúcar. “Na média, a 
dívida saltou de R$ 105 (por tonelada 
de cana) em 2011/2012 para R$ 107 em 
2012/2013”, afirmou ele.

DíviDa Do suCroalCooleiro Deve 
CresCer 7,7% em 2013/2014

De acordo com Pa-
dua, a geração opera-
cional de caixa não é 
suficiente para pagar 
juros de financiamen-
tos e bancar investi-
mentos. Em virtude 
dessas dificuldades, 
“a partir de 2015 será 
impossível aumentar 
a capacidade de pro-
dução apenas com 
a expansão de cana-
viais”, garantiu.
Dados apresentados 
pelo diretor técnico 
da Unica mostram 
que, na temporada 
2013/2014, 12 usinas 

devem fechar ou entrar com pedido de 
recuperação judicial, enquanto apenas 
três devem ser abertas. Em 2012/2013 
foram abertas duas usinas, enquanto 
outras 12 encerraram as atividades. No 
ciclo passado, 18 mil postos de trabalho 
do setor foram eliminados.
O diretor técnico revelou, ainda, que o 
setor sucroalcooleiro registrou receita 
de US$ 32 bilhões na safra 2012/2013, 
encerrada em março. De acordo com 
Padua, o açúcar respondeu por 53% do 
total da receita, enquanto o etanol, por 
44%. A geração de bioenergia respon-
deu por 3% da receita na última safra.

Febre aFtosa: Primeira etaPa Da 
CamPanha De vaCinação em são Paulo

pendente da idade, a dose é de 5 ml de 
vacina. A vacinação é obrigatória para 
todos os bovinos e bubalinos com até 24 
meses.
- usar seringas e agulhas higienizadas - 
sem o uso de produtos químicos (nem 
álcool, nem cloro);
- substituir a agulha com frequência, para 
evitar infecções;
- manter os frascos da vacina resfriados 
durante a operação;
- classificar os animais por idade (era) e 
sexo, para evitar acidentes durante a va-
cinação;
- a vacinação deve ser realizada de 01 a 
31 de maio de 2013. O criador tem até o 
dia 07 de junho para comunicar a vacina-
ção ao órgão oficial de Defesa Agrope-
cuária. É preciso ainda, declarar todos os 
animais de outras espécies existentes na 
propriedade, tais como: equídeos (equi-
nos, asininos e muares), suideos (suínos, 
javalis e javaporco), ovinos, caprinos, aves 
(granjas de aves domésticas, criatórios de 
avestruzes).
A vacinação contra a febre aftosa é obri-
gatória. O criador que não vacinar ou não 
comunicar a vacinação à Defesa Agrope-
cuária sofrerá as seguintes penalidades: 5 
Ufesps, ou seja R$ 96,85 por cabeça por 
deixar de vacinar, e 3 Ufesps, ou seja R$ 
58,11 por cabeça por deixar de comuni-
car a vacinação. O valor de cada Ufesp 
- Unidade Fiscal do Estado de São Paulo 
vale R$ 19,37.

rua dos Domingues, 591
taquaritinga - sP

Fone: (16) 

3252-2862
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Cursos 2013

O Sindicato Rural de Taquaritinga em 
parceria com o SENAR-SP, realizou 
no mês de abril, nos dias 15 a 18, um 
curso de JARDINEIRO, implantação do 
jardim, com a participação de produ-
tores e trabalhadores rurais, onde fi-
zeram toda a instalação, e reforma do 
jardim do LAR SÃO VICENTE DE PAULO 
(ASILO), com flores e plantas orna-
mentais. Os alunos puderam apren-
der toda manutenção  de forma efi-
ciente, desde a parte de solo, limpeza, 

eletriCista, instalaçÕes elÉtriCas em baiXa tensão.
Data: 01/04/2013 a 05/04/2013

instrutor: João manoel Dos santos reis

Mais um curso de Eletricista realizado 
em nossa sede do Sindicato Rural, onde 
foram qualificados mais trabalhadores 

ProGrama oleriCultura orGÂniCa, 
mÓDulo ii, ComPostaGem.
Data: 08/04/2013 e 22/04/13

instrutor: marCelo Fabiano sambíase

Neste mês de abril foi realizado o se-
gundo módulo do Programa de Oleri-
cultura orgânica (compostagem), nos 

JarDineiro, imPlantação Do JarDim
Data: 15/04/13 À 18/04/13

instrutor: luiZ Carlos maPelle
loCal: lar são viCente De Paulo (asilo)

planejamento, plantio, acabamento, 
materiais necessários, EPI, enfim, para 
formar, reformar, implantar e manter 
o jardim saudável, selecionando as 
espécies mais indicadas, e utilizan-
do as técnicas adequadas. Além de 
capacitá-los, e todo aprendizado, os 
participantes tiveram aulas teóricas, 
práticas, material, apostila, refeição e 
certificação, uma semana bem dife-
rente e gratificante relatado por todos 
que participaram deste curso.

ANTES DEPOIS

ANTES DEPOIS

ANTES DEPOIS

rurais e com certificação. Neste curso 
aprenderam toda parte de prevenção 
e manutenção na parte elétrica das 
propriedades, tendo como objetivo o 
desenvolvimento de competências re-
lativas a princípios e leis que regem o 
funcionamento das instalações elétricas 
por meio de ferramentas, instrumentos, 
procedimentos e métodos que permi-
tam o planejamento, execução e avalia-
ção de instalações e suas proteções, de 
acordo com normas técnicas ambientais 
e de segurança. 

dias 08 e 22 de abril, na propriedade 
da Sra. Márcia Inês de Paula Ferreira 
Muzatti, no Sitio Santa Inês, no bairro 
Itagaçaba. Nesta fase o instrutor ensi-
nou para os produtores e trabalhado-
res rurais todo o aproveitamento de 
resíduos vegetais e animais, transfor-
mando-os em fertilizantes orgânicos e 
também sobre os compostos. 
Este programa que iniciou-se em mar-
ço irá até  outubro, sendo duas segun-
das-feiras por mês.
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Receita PUDIM DE 
LARANJA

O Sindicato Rural parabeniza os 
aniversariantes do mês de Maio 2013

Caramelo
2 xícaras (chá) de açúcar cristal

Calda de laranja
2 xícaras (chá) de suco de laranja
2 xícaras (chá) de açúcar
Suco de 1 limão
1 colher (sopa) de gengibre ralado
Gomos de laranja para decorar

Pudim
4 ovos
1 ½ xícara (chá) de leite condensado
1 colher (sopa) de farinha de trigo
1 ½ xícara (chá) de suco de laranja
1 colher (chá) de raspas de laranja

MODO DE PREPARO
Caramelo: em uma panela coloque o açúcar e deixe derreter em fogo 
baixo até virar caramelo. Forre uma forma, com furo central, com o ca-
ramelo.
Calda: em uma panela, em fogo baixo, coloque o suco de laranja, o açú-
car, e os demais ingredientes para apurar. Desligue o fogo e reserve.
Pudim: coloque no liquidificador os ovos, o leite condensado, a farinha de 
trigo, o suco de laranja e as raspas. Bata até que fique com uma consis-
tência homogênea. Em seguida, despeje na forma e cubra com papel alu-
mínio. Leve para assar em banho-maria a 180º por cerca de 40 minutos. 
Dica: coloque água quente na assadeira para colocar a forma em banho-
-maria. Depois de assado, deixe esfriar e leve a geladeira por 6 horas e 
depois desenforme. Dica: Para soltar o pudim da forma, tire da geladeira 
e passe o fundo da forma ligeiramente no fogo. Isso ajudará a soltar com 
facilidade. Finalize com a calda de laranja e decore com os gomos.

O que se colhe no mês de Maio

Laranja, Limão, pêra, pimentão verde, 
repoLho, saLsa, serigueLa e tangerina.

A 79ª edição do sorteio de 100 litros de óleo diesel ocorreu dia 20 de Abril 
de 2013, cujo ganhadora foi o Sra. Geni Constâncio dos Santos Iria, totalizando 
8.200 litros em parceria com ENERGIA AUTO POSTO.

Sindicato Rural Completa 8.200 Litros de Óleo 
Diesel sorteados entre seus associados.
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JOAO DECIO ROMANHOLI 
31/05

Pastel na Cidade Grande
O caipira tinha que ir para a cidade grande resolver um problema, mas como não 

queria passar vergonha na cidade grande, ficou treinando a fala na frente do espelho:
— Paster... paster... paaster... paster... — e dias se passaram. — Pasterlll... paasterlll... 

PASTEL! — pronto, o treinamento deu certo. Chegando na rodoviária, foi logo entrando 
em uma pastelaria: Por favor, me dê um PASTEL! Pois não, senhor, de qual sabor?

Me dar um de PARMITO.

vende-se silo de sorgo forrageiro (planta inteira), 
interessados ligar para (16) 9288-0689.

BENEDITO SANDER CHESTI 01/05
VANDERLEI NUCCI 01/05
ORLANDO JOAO PREVIDELLI 05/05
ALCIDES FERRARI 07/05
VALDIR LUIS DE ALMEIDA 08/05
SERGIO N. MATOS BARRETTO 09/05
LINDOLFO R. SANTOS FILHO 10/05
ANTONIO RIBEIRO 12/05
BENEDITO MANOEL MACHADO 13/05
EDISON MORITA 15/05
MARISSOL CAMILLO DEGANE                       14/05
ALTINO COLETTI 16/05
JOSEFINA DE MORAES NOGUEIRA                17/05
JOSE MARTINS 19/05
ONADIR AGOSTINHO 20/05
KIOSHI OGATA 20/05
ANSELMO GUANDALINI 21/05
ANTONIO GIBERTONI 21/05
VALDESSIR RIZZO 21/05
JOSE JORGE BOVERIO 22/05
NICOLA MARUCCA 22/05
OSCAR NUNES PEREIRA 22/05
GERMANO CARQUI 23/05
MERCEDES MATEUS PEDRASSOLLI             24/05
MARCOS ANTONIO BONFANTE                      25/05
NOBOR MIURA 27/05
PEDRO SILAS LOURENÇO FILHO 30/05


