
A Associação Nacional dos 
Exportadores de Sucos Cítricos 
(CitrusBR) informou que uma 
estimativa preliminar indica 

produção de 281 milhões de 
caixas (de 40,8 kg) de laranja no 
cinturão citrícola de São Paulo 
e Triângulo Mineiro para a safra 
2013/2014, a ser iniciada oficial-
mente em julho. Se confirmado, 
o levantamento apontará uma 
queda de 23% sobre as 364 mi-
lhões de caixas da fruta previs-
tas para serem colhidas na safra 
2012/2013, que termina em ju-
nho. 

Segundo a CitrusBR, a redu-
ção de 83 milhões de caixas de 
laranjas ocorre principalmente 
pela bianualidade da laranja, 
que alterna uma safra com boa 
produção com outra de menor 
oferta. A entidade informou 

Safra 2013/2014  deverá ficar 23% abaixo da anterior

Veja alguns resultados de produção de Abacate, Goiaba, Laranja e 
Manga na cidade de Taquaritinga.

Abacate teve uma produção considerada boa no ano passado, 
foram colhidas 84.000 caixas de 22 Kg, tendo 24.000 pés plantados 

entre pés produzindo e pés novos, chegando a num de total de 
1.848 toneladas. 

Taquaritinga é a maior produtora de Goiaba do Brasil, no ano de 
2012 a safra teve uma produção de 22.763 toneladas, num total de 

204.300 pés, entre pés produzindo e novos.

A produção de Laranja na cidade na safra teve o seguinte resul-
tado, 2.829.000 milhões de caixas de 40.8 quilos, tendo em torno 

1.530.000 pés, produzindo e novos.

Já a produção de limão, teve o seguinte resultado 1.509.000 
milhões de caixas de 40.8 quilos, tendo em torno 645.000 pés, 

produzindo e novos.

 E na produção de Manga, Taquaritinga é segunda maior produ-
tora do Estado, foram colhidas na safra de 2012, torno de 816.300 

caixas, chegando num total de 18.000 toneladas da fruta.

Produção de Culturas em 2012Safra da Flórida recua e colheita deve ser 
de 141 milhões de caixas

que em maio serão publicados 
os dados relativos ao fecha-
mento final da safra 2012/2013 
e estimativa revisada para a sa-
fra 2013/2014, feitas por uma 
auditoria independente. 

Apesar de não informar, das 
281 milhões de caixas, 247 mi-
lhões de caixas devem ser pro-
cessadas pela indústria de suco 
de laranja e outras 34 milhões 
devem ser comercializadas no 
mercado interno como fruta de 
mesa, segundo informações do 
setor. 

Estoques
 A CitrusBR informou, ainda, 

que levantamento realizado 
por auditorias nas empresas 

associadas - Cutrale, Citrosuco/
Citrovita, Louis Dreyfus Com-
modities - e consolidado por 
auditoria externa independen-
te apontou que os estoques 
globais de suco de laranja bra-
sileiro em 31 de dezembro de 
2012 eram de 1.144.372 tone-
ladas convertidas em suco con-
centrado congelado. 

Desse volume, um total de 
311 mil toneladas encontrava-
-se em estoque não comer-
cializável, dado em penhor 
contratado como garantia de fi-
nanciamento da Linha Especial 
de Crédito (LEC) liberada pelo 
governo federal justamente 
para a retenção da bebida. 

O Departamento de Agricul-
tura dos Estados Unidos (USDA) 
reduziu novamente em Feverei-
ro sua estimativa para a safra de 
laranja 2012/2013 da Flórida, 
que deve colher 141 milhões 
de caixas, queda de 4% ante a 
2011/12 e de 9,2% frente ao pri-
meiro relatório, divulgado em 
Outubro/12. Um dos motivos 
para a redução é a elevada inci-

dência de greenning (HLB) nos 
pomares do estado, que redu-
ziu o calibre e ocasionou queda 
de frutos. 

Para o relatório de Março, 
podem ser verificadas novas 
perdas para as valências, já que 
a quantificação deve ficar mais 
clara á medida que as medidas 
que as atividades de campo são 
intensificadas.  
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Citricultores da cidade 
estão renovando suas la-
vouras com outras culturas 
em reação à crise no setor 
causada pelas supersafras 
dos últimos dois anos e 
pela queda no preço da fru-
ta. Mesmo com uma safra 
menor prevista para 2013, 
o que consequentemente 
traria a necessidade de mais 
oferta, vários produtores 
optam pela cana-de-açúcar, 
por exemplo.

Depois de 40 anos plan-
tando laranja, o associado 
Gilmar de Azevedo decidiu 
mudar a paisagem do sítio. 
No lugar dos pomares, ago-
ra ele tem 40 hectares de 
milho. O citricultor lamenta 
a situação. “Jamais plantarei 
nenhum pé de laranja nessa 
região. Não existe uma polí-
tica agrícola para os produ-
tores. Os preços não cobrem 
as despesas”, reclama.

A safra passada foi recor-
de, mas o preço da laranja 
despencou. As indústrias 
alegaram estoques cheios 
e demoraram para fechar 
os contratos de compra. No 
Estado de São Paulo, 10% da 
produção ficou no pé. Mui-
tos agricultores não conse-
guiram negociar a tempo e 
a fruta apodreceu no cam-
po. Por causa da crise, a área 
plantada de laranja caiu 6% 

no Estado.

Segundo o presidente da 
Câmara Brasileira de Citri-
cultura e do Sindicato Rural, 
Marco Antônio dos Santos, 
vários  fatores mostram que a 
safra será mais baixa este ano. 
“Pelas duas safras seguidas 
grandes, este ano automati-
camente teria que ser menor. 
Pelo primeiro levantamento 
realizado, estamos sentindo 
que a quebra é significativa”, 
disse. “Com a remuneração 
baixa, o produtor não tem 
estímulo para fazer os tratos 
necessários. Com a incidên-
cia de pragas e doenças, re-
almente desestabiliza”, com-
pletou.

Produtores de laranja migram para outras 
culturas após crise no campoSafra de cana registra 

alta de 8%

De acordo com relatório divulgado pela União da Indús-
tria da Cana-de –Açúcar (Unica) divulgado no dia 26/02, 
a moagem de cana na região Centro-Sul do Brasil somou 
532,33 milhões de toneladas no acumulado entre abril 
de 2012 e 16 de fevereiro de 2013, em alta de 8% sobre o 
volume registrado em igual da safra anterior. 

A produção total de etanol no período somou 21,3 bi-
lhões de litros, em alta de 4% sobre a safra passada, sen-
do que produção de anidro totalizou 8,84 bilhões de li-
tros, em alta de 15%, enquanto a de hidratado caiu 3%, 
para 12,3 bilhões de litros. 

Já a produção de açúcar alcançou 34,08 milhões de tone-
ladas, crescendo 9% sobre a safra. 
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Manga palmer valoriza em 
SP, animando produtores

A safra de palmer em Monte Alto e Taquaritinga (SP) deve 
encerrar em meados de março. Com a menor oferta na 
região paulista, os preços da variedade tiveram média de 
R$ 0,37/kg nesta semana, valorização de 44% com relação 
à passada. As cotações devem continuar aumentando na 
próxima semana, visto que a oferta deve reduzir gradati-
vamente, o que tem animado mangicultores paulistas. A 
qualidade neste fim de safra está satisfatória – a manga 
tem demonstrado está com boa coloração, porém, duran-
te todo o período de colheita houve grande incidência de 
doenças, resultando em mais pulverizações preventivas. 
Para a próxima semana, produtores seguem estimulados 
com a alta dos preços na região paulista. 

Diferente de Azevedo, o asso-
ciado Carlos José Gavioli não 
pensa em erradicar o pomar 
que mantém há oito anos. 
Ele manteve as aplicações de 
inseticida para combater pra-
gas e doenças, mas suspen-
deu a adubação. “O custo da 
adubação é alto, em torno de 
30% do custo da agricultura. 
A planta consegue ficar sem o 
adubo, o que acontece é que 
no ano que vem não é possí-
vel produzir muito”, disse.

Corte de gastos
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Informamos aos associados para providenciarem a documentação ne-
cessária para o IRPF - 2013 (Imposto de Renda de Pessoa Física), ano base 

2012.  
Já estamos recebendo os documentos com antecedência, pois o prazo 
para transmitir para receita federal termina no dia 30/04/2013. Os docu-

mentos necessários são:

-Imposto de Renda 2012, 
-Notas Fiscais de Compra e Venda 2012,

-Veículo, se comprou ou vendeu no ano de 2012, trazer nome, CPF, data e 
valor,

-Escritura, se comprou ou vendeu no ano de 2012,
-Carnes de INSS, Extratos Bancários base 31/12/2012, Plano de Saúde

-Escola Particular ou Faculdade dos filhos,
-Despesas e Receitas, e Talões de Notas.

-Trazer a ultima declaração ou disquete e recibo
 

Pedimos a colaboração, para não deixarem 
para os últimos dias.

OBS: Informamos também que a declaração será preenchida no Sindicato, 
com o nosso contador Valmir.

IMPOSTO DE RENDACursos 2013

O objetivo dessa palestra foi 
de formar um grupo para re-
alização do programa de ole-
ricultura orgânica, que será 
realizado de março a outubro 
de 2013, na propriedade da 
Sra. Márcia Muzatti, no Sitio 
Santa Inês, bairro Itagaçaba, 
e neste programa, capacitar 

esses produtores rurais na produção de olerícolas  em sistema 
orgânico (sem agrotóxicos).

Safra de abacate tem crescimento de 15% em algumas regiões de São Paulo

Produtores de abacate de 
São Paulo estão comemorando 
a alta dos preços e da produtivi-
dade neste início de ano. Em al-
gumas regiões do Estado, a safra 
da fruta teve crescimento de até 
15%.

O produtor rural Luiz Ferreti 
cultiva abacate dos tipos gea-
da, fortuna, quintal e breda. Ele 

possui três propriedades e arrenda 
mais dez na região de Santo Antô-
nio de Posse, no interior paulista. 
No total, 13 mil plantas estão distri-
buídas em 130 hectares.

Em 2012, o agricultor colheu 
quatro mil toneladas das quatro 
variedades de abacate que produz. 
Este ano, com a ajuda do clima e o 
investimento em nutrição das plan-

tas, a produtividade cresceu 10%. 
Só neste primeiro semestre, 20 mil 
quilos da fruta são colhidos diaria-
mente.

– Houve um período de pouca 
chuva na época da florada e isso 
deu uma vantagem em termos de 
a fruta sair melhor, com pouca in-
cidência de pinta preta. No final do 
ano, aumentou a chuva e melhorou 
o crescimento – afirma o produtor.

Segundo o agricultor, a nutri-
ção foliar e de solo são caras, mas 
o custo compensa. Ele afirma que, 
além de aumentar a produtividade, 
o tamanho e o peso, o investimen-
to prolonga a vida das árvores em 
torno de 30%. A produção de Fer-
reti hoje é vendida em São Paulo, 
Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro 
por cerca de R$ 0,50 por quilo. Se-
gundo ele, o valor está melhorando 

PRAZO  01/03/2013 a 30/04/2013
PALESTRA: PROGRAMA OLERICULTURA 

ORGÂNICA (SENSIBILIZAÇÃO)
DATA: 25/02/2013

INSTRUTOR: MARCELO FABIANO SAMBÍASE

CURSO: PROCESSAMENTO ARTESANAL 
DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA.

DATA: 27/02/2013 A 28/02/2013
INSTRUTORA: VÂNIA ARAÚJO LOURENÇON

Vinte (20) pessoas entre pro-
dutoras e trabalhadoras ru-
rais, participaram desse curso, 
realizado na sede do Sindi-
cato Rural, parceria Senar-SP. 
Neste curso aprenderem a 
confeccionar produtos de hi-
giene e limpeza de forma ar-
tesanal, na transformação dos 

produtos caseiros, além de representar um aumento na renda 
familiar e possibilitar uma economia na compra dos produtos de 
limpeza, bem como um ganho extra.

de 10% a 15% em relação ao ano 
passado.

O economista da Companhia 
de Entrepostos e Armazéns Gerais 
de São Paulo (Ceagesp) Flávio Go-
das aponta os fatores para a alta 
nesta safra:

– O produtor tem investido 
mais na produção. São Paulo está 
mandando para outros Estados, 
outras regiões do país, e isso aca-
ba aquecendo a produção e favo-
recendo o investimento do produ-
tor – destaca.

Para os próximos meses, no 
entanto, o produtor afirma que 
deve receber um pouco menos.

– O preço iniciou por volta de 
R$ 1,80 o quilo, preço final de ven-
da no atacado. Daqui para frente, 
é maior volume e queda no preço 
pago ao produtor.

Visite o nosso site www.srtaq.com.br, 

para ver informações sobre o Meio 

Rural, Cotações Agrícolas, Previsão do 

Tempo, Serviços Prestados e a História 

do Sindicato.
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Receita BOLO
DE MANGA

O Sindicato Rural parabeniza os 
aniversariantes do mês de Março 2013

INGREDIENTES:
2 mangas cortadas em lascas
1 xícara e meia de açúcar
100g de manteiga
2 ovos
Raspas de 1 limão
1 xícara de farinha de trigo
Meia xícara de leite
2 colheres (chá) de fermento químico
Manteiga para untar a fôrma
Pedaços de manga para enfeitar o bolo

MODO DE PREPARO:
1- Cubra o fundo de uma fôrma previamente untada com as lascas das mangas. Por cima, 
polvilhe meia xícara de açúcar. Leve ao forno por 15 minutos.
2- Enquanto isso, prepare a massa. Na batedeira, bata a manteiga com o restante do açúcar. 
Acrescente os ovos e as raspas de limão. Aos poucos, adicione a farinha e o leite. Bata bem 
até formar uma massa uniforme.
3- Fora da batedeira, misture o fermento à massa. Coloque a massa por cima das mangas 
com o açúcar e leve a forma ao forno por, em média, 50 minutos. A massa deve ficar assada 
e dourada.
4- Com o bolo pronto, desenforme-o ainda quente. Enfeite com pedaços de manga e sirva.

ANTONIO PIROVANI 01/03
SERGIO NONIS 03/03
LUIZ RICARDO F. M. BARRETO 05/03
JURANDIR RISSI 05/03
EUCLIDES MAZZINI 07/03
ONELIO GIBERTONI 09/03
TADEU L. ARIOLI 12/03
ANTONIO APARECIDO LOTTI  12/03
URBANO NOGUEIRA 12/03
MARCO ANTONIO GOMES 14/03
TOMIJI MINEHIRA 15/03
NAIR PINI MACHADO 18/03
JOSE PEDRO F CAMARGO SALLUM 18/03
DIVA STRACCINI GIBERTONI 19/03
JOSE NELSON PREVIDELLI 19/03
JOSE WAGNER CROZERA 19/03
BENTO MIRA 21/03
LUIS FERNANDO CAZARI 25/03
ALCEU PERUCHETTI 25/03
CARLOS ALBERTO GRIGOLLI 26/03
CLAIR CASONI BENTO 31/03

O que se colhe no mês de Março

Acelga, banana, chicória escarola, limão, 
pêra, repolho.

A 77ª edição do sorteio de 100 litros de óleo diesel ocorreu dia 20 de Feve-
reiro de 2013, cuja ganhadora foi a Sra. Olga Bussadori Arioli, totalizando 8.000 
litros, sorteios que são feitos entre os próprios associados na sede do Sindicato. 
Já foram sorteados 77 associados entre Outubro de 2006 á Março de 2013, nes-
ses sorteios participam os associados que estejam em dia com a mensalidade e 
os associados que já foram sorteados não podem mais participar, assim dando 
mais chances para outros associados. 

Sindicato Rural em parceria com Auto Posto 
Ipiranga completa 8.000 litros de Óleo Diesel 

sorteados entre seus associados.
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Representada, pelo seu funcionário Neuradir Antonio Bataglioti.

 

O paulista em Minas, na hora do almoço se 
sentiu ofendido porque lhe serviram ao lado de 
outros pratos, abóbora cozida. Chamou o gar-
çom e bateu forte: - ó mineiro, lá em São Paulo 
quem come isto aqui é porco. E o mineirinho 

não pestanejou: - Aqui também!

O Paulista em Minas!


