
PRODUTORES DESPEJAM LARANJAS EM FRENTE 
AO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA 

CONAb DIvULGA SAFRA DE LARANJA TERá 
UMA PRODUçãO DE 296,8 MILhõES DE CAIxAS

Produtores de laranja de São Paulo 
fizeram uma manifestação em fren-
te ao Ministério da Agricultura, em 
Brasília, para protestar contra a falta 
de uma política federal de apoio ao 
setor e a suspensão de parte dos pa-
gamentos dos prêmios destinados 
à equalização de preços (subsídios), 
que foram arrematados nos leilões 
realizados entre Setembro do ano 
passado e janeiro deste ano.
Os produtores aproveitaram a reu-
nião da Câmara Setorial de Citricul-
tura do Ministério da Agricultura, 
para manifestar a insatisfação em 
relação ao governo. O Presidente da 
Câmara Setorial e do Sindicato Rural 
de Taquaritinga, Marco Antonio dos 
Santos, disse ao não ter informações 
sobre o número de manifestantes 
que participarão do protesto em Bra-
sília. “O movimento é espontâneo”, 
justifica.
Marco Antonio explicou que tanto 
a câmara setorial como sindicatos 
rurais e a Federação de Agricultura e 
Pecuária de São Paulo (Faesp) estão 
fora da organização dos protestos. Ele 
disse que o movimento se propagou 
boca a boca no polo citrícola paulista, 
estimulando os produtores a alugar 
ônibus e organizar caravana de carros 

O estado de São Paulo terá uma pro-
dução comercial de laranja para o ano 
safra 2013/2014 estimada em 296,8 
milhões de caixas de 40,8 kg, sendo 
que 14,7 milhões de caixas poderão 
situar-se entre perdas ou de pouca 
expressão econômica.
Os números são do 2º levantamento 
da safra, realizada pela Companhia 
Nacional de Abastecimento (Conab), 
em parceria com órgãos da Secretaria 
de Agricultura do estado de São Pau-
lo. O estado é o maior produtor, com 
70% da safra nacional, mas o estudo 
inclui também a produção do Triân-
gulo Mineiro, o terceiro maior produ-
tor do país.
As indústrias processadores de suco 

vão absorver 252,7 milhões de caixas 
(85% do total produzido) e as 44,1 
milhões de caixas restantes serão 
destinadas ao mercado “in natura”, 
com percentuais (15%) semelhantes 
aos obtidos em 2011/2012. A produ-
tividade média é de 638 caixas por 
hectare.
Área – Foram plantados 498,5 mil 
hectares e estão em produção 465,0 
mil ha, com colheita mais intensa 
prevista para os próximos meses de 
setembro a novembro. De maio a 
fevereiro do ano seguinte começa a 
produção de variedades precoces, de 
meia-estação e variedades tardias.    
Triângulo Mineiro – A região deve 
produzir 10,9 milhões de caixas, com 

perdas estimadas em 232,8 mil caixas. 
Dos 22,7 mil hectares de área total 
plantados, 21,8 mil estão em proces-
so de colheita, com produtividade 
média estimada em 500 caixas por 
hectare. A produção se dá com mais 
intensidade nos meses de agosto 
(16,9%), setembro (17,6%) e outubro 
(21,0%).
Para o Presidente da Câmara Setorial 
da Citricultura e do Sindicato Rural, 
Marco Antonio dos Santos, acredita 
que esses números divulgados pela 
Conab sejam menores por causa da 
demanda de laranja e assim pode se 
aproximar a 250 milhões de caixas.

com destino a Brasília.
Um dos principais motivos do protes-
to foi a suspensão do pagamento dos 
subsídios arrematados pelos citricul-
tores nos leilões realizados pela Com-
panhia Nacional de Abastecimento 
(Conab). A medida foi anunciada após 
o último leilão, realizado no final de 
janeiro, quando surgiram denúncias 
de fraudes, o que colocou todas as 
operações sob suspeita. Até janeiro o 
governo havia desembolsado R$ 61 
milhões dos R$ 135 milhões arrema-
tados em prêmios pelos produtores.
Nos últimos meses a Conab passou 
um pente fino em todas operações e 
promete retomar os pagamentos. Por 
meio dos leilões, os produtores arre-
matantes dos prêmios que compro-
vassem a venda da fruta às indústrias 
pelo menos por R$ 10,10/caixa teriam 
direito ao subsídio de R$ 4,48/caixa, 
em média. Os citricultores querem 
que o governo retome o pagamento 
das operações que estão sob suspeita 
de fraudes.
O Presidente afirmou que os pro-
dutores estão preocupados com a 
comercialização da safra atual, pois 
mesmo com a expectativa de uma 
safra menor, estimada pelas indús-
trias em 268,3 milhões de caixas (117 

milhões de caixas a menos que a safra 
anterior), o volume de compra pelas 
empresas continua baixo. Segundo 
ele a colheita das variedades precoces 
já acabou e agora entram as de meia 
estação, sem o risco de perdas como 
no ano passado, mas ainda com pre-
ços abaixo dos custos de produção. 
Como os estoques remanescentes de 
suco de laranja são grandes, as indús-
trias “operam no limite de necessida-
de”, diz ele.
Segundo relato de pesquisadores do 
Centro de Estudos Avançados em 
Economia Aplicada (Cepea/Esalq/
USP), uma segunda grande indústria 
iniciou as compras de laranja no mer-

cado spot, o que gerou certo alívio 
para os produtores, apesar de o preço 
oferecido ser o mesmo da processa-
dora que já estava no mercado. As 
duas grandes empresas ativas estão 
oferecendo R$ 7,00/caixa de 40,8 kg, 
colocada na indústria, mas as condi-
ções de pagamento são diferentes. 
“A primeira processadora vincula um 
adicional de acordo com o preço de 
venda do suco de laranja no mercado 
externo, com longos prazos de paga-
mento da fruta, chegando a 90 dias. 
Já a outra garante pagamento do va-
lor total da caixa na semana seguinte 
à entrega”, dizem eles.
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3252-2862

O Cadastro Ambiental Rural (CAR), do 
Código Florestal, foi suspenso tempo-
rariamente pelo Ministério do Meio 
Ambiente, informou o órgão na quar-
ta, dia 7. Há quatro meses, o cadastro 
estava em teste, disponível pela inter-
net para inscrição de produtores de 
Goiás e do Rio de Janeiro. Segundo 
o ministério, a suspensão é para que 
melhorias sejam implementadas.
O usuário que já efetuou a inscrição 
deverá ter os dados aproveitados 
quando o sistema entrar em operação 
defi nitiva. O decreto que regulamenta 
o CAR e o novo Código Florestal ainda 
não foi publicado. A Casa Civil está 
analisando a inclusão de dois novos 

dispositivos, o Plano de Recuperação 
de Área Alterada ou Degradada (Pra-
da) e o Comprovante de Regularidade 
Ambiental (Cram). A ministra do Meio 
Ambiente, Izabella Teixeira, prometeu 
a regulamentação até o fi m do ano.
O CAR é um registro eletrônico, obri-
gatório para todos os imóveis rurais, 
que tem por fi nalidade integrar as 
informações ambientais referentes 
à situação das Áreas de Preservação 
Permanente (APP), das áreas de Re-
serva Legal, das fl orestas e dos rema-
nescentes de vegetação nativa, das 
Áreas de Uso Restrito e das áreas con-
solidadas das propriedades e posses 
rurais do país.

A Coordenadoria de Defesa Agro-
pecuária do Estado de São Paulo in-
formou que 3,7 milhões de plantas 
cítricas com sintomas de greening 
foram erradicas em São Paulo. No úl-
timo semestre de 2012, foram quatro 
milhões. A inspeção no período in-
cluiu 219,3 milhões de plantas (12,3 
milhões a menos do que o informa-
do no semestre anterior). Mais 15,1 
milhões de plantas foram erradica-
das por outras doenças e motivos. 
O relatório também mostra que, no 
mesmo período houve o replantio 

de 1,2 milhão de plantas cítricas (no 
semestre anterior, o número foi de 
1,1 milhão).
As regiões com maior porcentagem 
de plantas eliminadas em função 
do greening foram Limeira (5,3%), 
Marília (4%), Araraquara (3,9%), Ja-
boticabal (3,8%), Ribeirão Preto (3%), 
São João da Boa Vista (2%).     Desde 
que o relatório de inspeções passou 
a ser exigido pela Coordenadoria, em 
2005, 26,7 milhões de plantas foram 
arrancadas devido à doença, segun-
do relato dos produtores.

Cadastro Ambiental Rural está
suspenso por tempo indeterminado

Mais de 3,5 milhões de plantas com 
greening foram eliminadas em 

São Paulo no primeiro semestre

A Companhia Nacional de Abaste-
cimento (Conab) retomou os paga-
mentos das subvenções aos produ-
tores que arremataram prêmios em 
leilões para equalização de preços 
da laranja. Os pagamentos foram 
suspensos pela Conab em feverei-
ro deste ano, após denúncias sobre 
fraudes no último leilão, realizado 
no fi m de Janeiro. 
– Estamos com as mesmas difi culda-
des do ano passado, ou seja, a caixa 
sendo comercializada a R$ 6 ou R$ 7 
e, por outro lado, não conseguimos 
nenhum benefício do governo. Os 
produtores estão com uma difi cul-
dade tremenda, um endividamento 

alto – diz Marco Antônio dos Santos, 
Presidente do Sindicato Rural e da 
Câmara Setorial da Citricultura.
Os leilões de Prêmio Equalizador 
Pago ao Produtor (Pepro) garantem 
subvenção aos arrematantes que 
comprovarem a venda da laranja à 
indústria por pelo menos R$ 10,10 
a caixa de 40,8 quilos. Nos 11 leilões 
passados, o governo bancou subsí-
dios médios de R$ 4,48 a caixa. 
O anúncio da retomada dos paga-
mentos foi feito, dia 01/08, pelo 
superintendente de Operações Co-
merciais da Conab, Elias Carvalho de 
Camargo, durante reunião da Câma-
ra Setorial de Citricultura, vinculada 

ao Ministério da Agricultura. 
A medida veio depois que um gru-
po de citricultores paulistas realizou 
uma manifestação em frente ao Mi-
nistério da Agricultura, em Brasília, 
protestando contra a falta de apoio 
federal ao setor. Além do pedido 
de pagamento da subvenção, os 
produtores reivindicaram o refi nan-
ciamento de dívidas e liberação de 
crédito para erradicação de pomares 
improdutivos e inclusão da laranja 
no programa de garantia de preço 
mínimo.
Os produtores que forneceram la-
ranja para a fábrica Citrus Juice, a 
Conab também liberou os paga-

mentos, após as fiscalizações na 
empresa onde constatou nenhuma 
irregularidades por parte da fábri-
ca.
Segundo informações da Conab no 
máximo de 30 a 40 dias todos os 
pagamentos aos produtores que 
participaram dos leilões deverão 
ser concluídos de todas as fábricas.
O Presidente do Sindicato Rural e 
da Câmara Setorial da Citricultura, 
está acompanhando semanalmen-
te na superintendência da Conab 
de São Paulo a liberação dos pa-
gamentos, sendo que no mês de 
Agosto foram pagos R$ 650 mil aos 
produtores.  

Prezado Associado (a), 
O Sindicato Rural de Taquaritinga convida o 
associado(a) para participar da Assembleia Geral 
Extraordinária que será realizada no próximo dia 
13 de Setembro de 2013 ás 9:00 horas na Sede 
do Sindicato, sito Rua da República, nº 1197, 
conforme Edital de Convocação publicado no Jornal 
Informativo da Entidade. 

Conab confi rma retomada do pagamento de subvenção 
a produtores de laranja

CONvITE
Assuntos a serem apresentados: 
1º) Ata da Assembleia anterior;
2º) Acordo Coletivo do Trabalhador Rural (mensalista) 
data base 01/10/2013 á 30/09/2014;
3º) Outros assuntos do interesse da classe. 

Atenciosamente
Marco Antonio dos Santos

Presidente
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Cursos 2013
PROGRAMA OLERICULTURA ORGÂNICA, MÓDULO vI, 

CONTROLE DE PRAGAS E DOENçAS.
DATA: 12/08/2013 E 19/08/2013  CARGA hORáRIA: 16 hORAS

INSTRUTOR: MARCELO FAbIANO SAMbÍASE

CURSO: OPERAçãO E MANUTENçãO DE TRATORES AGRÍCOLAS
DATA: 26/08/2013 A 30/08/2013  CARGA hORáRIA: 40 hORAS

Neste mês foi a fase do controle de pragas e doenças, sendo que esse de-
sequilíbrio é corrigido com o manejo do solo e com a aplicação de caldas 
nutritivas de lenta absorção, pois as doenças causadas em sua grande maioria 
por esse desequilíbrio nutricional, podem ser identificadas pelo aspecto de 
cada planta. O programa  iniciou em março e terminará no mês de outubro 
(totalizando 08 meses) sendo realizado duas segundas-feiras por mês, e que 
acontece na propriedade denominada Sitio Santa Inês, da Sra. Márcia e Fran-
cisco Muzatti.

O SENAR em parceria com o Sindicato Rural capacitou e qualificou mais tra-
balhadores rurais. Este curso aconteceu na última semana de agosto, com a 
participação de alguns produtores rurais e seus funcionários, onde tiveram 
aulas práticas, teóricas, material didático e específico, refeição e o principal a 
certificação, que é necessária e obrigatória. Nessa semana, além de se aper-
feiçoarem, aprenderam sobre a manutenção, operação, acidentes de traba-
lho, funcionamento e utilização das peças. As aulas teóricas foram realizadas 
na sede do Sindicato Rural e as aulas práticas na Empresa Coopercitrus, e na 
propriedade do Sr. Fernando Manaia Escaroupa, denominada Sitio São José.

Nos meses de Agosto e Setembro, terá que ser feita a declaração do ITR (Imposto Territorial 
Rural) de todas as propriedades rurais. Os proprietários deverão trazer cópia dos seguintes do-
cumentos: 
- ITR -2012 - Para os proprietários que adquiriram propriedades rurais, ou fizeram retificação 
de área, inventário, formal de partilha, ou doação, a partir de 01 de outubro de 2012 aos dias 
atuais, deverão fazer o preenchimento dos formulários no Sindicato Rural, e na Receita Federal 
de Araraquara, para transferir o imóvel em seu nome, e fazer as alterações necessárias. Para o 
preenchimento deverão trazer os seguintes documentos:
- Cópia da declaração do ITR 2012 do ex-proprietário, Escritura da propriedade ou certidão de 
matrícula, CCIR ano 2006, 2007, 2008 e 2009, CPF da esposa(o). 
 A não entrega da declaração implica em vários problemas ao proprietário, desde o pagamento 
de multa de R$ 50,00, por envio em atraso, e mais multa e juros do valor a pagar, até a não emis-
são de Certidões Negativas de Débito. Para que não ocorra nenhum problema é importante 
que o associado não deixe para fazer esta declaração nos últimos dias do mês.

ITR-2013
IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

AGOSTO E SETEMBRO

O governo federal editou um decreto para regulamentar o pagamento 
de auxílio econômico a produtores independentes de cana-de-açúcar 
e a unidades industriais produtoras de etanol combustível do Nordeste. 
O pagamento é pela produção da safra 2011/2012 afetada por estia-
gem. O decreto 8.079 foi publicado no Diário Oficial da União.
Segundo o documento, a subvenção destinada aos produtores rurais 
independentes será de R$ 12 por tonelada de cana-de-açúcar, limitada 
a 10 mil toneladas por produtor ou cooperado ativo, em toda a safra 
2011/2012. O pagamento da subvenção referente à produção entregue 
a partir de 1º de agosto de 2011 até 31 de julho de 2012 será realizado 
em 2013 e 2014.
Já o valor a ser pago às unidades industriais produtoras de etanol com-
bustível será de R$ 0,20 por litro de etanol combustível efetivamente 
produzido e comercializado entre 1º de maio de 2011 a 30 de setembro 
de 2012. O pagamento será feito em 2013 e 2014.

A colheita recorde de 186,1 milhões de toneladas de grãos e fibras na safra 
2012/2013 determinou o bom resultado do Produto Interno Bruto (PIB) da 
agropecuária no primeiro semestre de 2013. A avaliação é da Confederação 
da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA). 
No primeiro semestre deste ano, o PIB da agropecuária (riqueza produzida 
dentro das propriedades rurais) cresceu 14,7% quando comparado com o 
resultado do mesmo período de 2012, segundo dados divulgados pelo Ins-
tituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os resultados espelham o 
cenário favorável de preços no período de plantio, justificado pelas perdas 
de safra no hemisfério norte no segundo semestre de 2012. 
Também foi positiva para o setor a expansão do crédito, disponibilizado aos 
produtores rurais por meio do Plano Agrícola e Pecuário (PAP) 2012/2013, 
permitindo a melhoria do nível tecnológico das lavouras. Aliado a este fator, 
acrescentou-se o fato de o clima favorável nas principais regiões produtoras 
ter contribuído para a colheita recorde. 
Para a CNA, as perspectivas são positivas para o terceiro trimestre do ano, 
quando o bom desempenho dos últimos meses deve se repetir. A previsão 
é que se mantenha o ritmo de crescimento em razão do avanço da colheita 
de importantes culturas. Entre os destaques para os próximos meses estão 
a cana-de-açúcar, cuja colheita deve crescer 10,31%; o milho segunda safra 
(+19,57%); o feijão segunda safra (+20,01%); e o trigo (+33,43%). 
Para 2013, a Confederação estima crescimento de cerca de 18% para a agro-
pecuária. Este aumento vai sustentar o bom desempenho do agronegócio, 
com alta de 4,5% a 5%, recuperando as perdas causadas por problemas cli-
máticos verificadas em 2012. 
MOTOR – Os números do IBGE mostram que a agropecuária tem sido o mo-
tor da economia brasileira. No segundo trimestre de 2013, o PIB do setor 
cresceu 3,9%, na comparação com os três meses anteriores. Na comparação 
com o segundo trimestre de 2012, o desempenho da agropecuária é ainda 
melhor: crescimento de 13% em 2013. 

Pagamento de auxílio a produtor 
independente de cana-de-açúcar 

é regulamentado
Colheita recorde 

eleva PIb da agropecuária
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O Sindicato Rural parabeniza os 
aniversariantes do mês de Setembro 2013

O que se colhe no mês de Setembro

AMENDOIM, AVEIA, BERINJELA, CARÁ, CHUCHU, INHAME, JILÓ, 

MANDIOCA, PEPINO, QUIABO E RABANETE. 
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Bêbado Fazendo Serviço Doméstico 
No bar chega um bêbado com as duas orelhas cheias de esparadrapo.
Lá encontra um velho amigo (também já meio mamado). O bêbado ao 

reparar nas orelhas do outro pergunta:
- O que aconteceu?
- A mulher viajou e eu estava passando roupa. Um homem ligou e eu, 

meio trocado das ideias, em vez de atender ao telefone me confundi e acabei 
atendendo ao ferro de passar. Então queimei a orelha...

- Mas porque a sua outra orelha também está toda enfaixada?
- Não é que ele ligou de novo!

CARLOS LUIZ RESTANI 01/09
ANTONIO COSTA DIAS 01/09
JOSE VALLERIO 01/09
PRIMO PINSETA                                                    01/09
AIRTON JOSE PAVARINI 02/09
JOSE ALVES BERNARDINO 02/09
JOSE VAGNER CARQUI 05/09
ANTONIO OSVALDO NARDUCCI 08/09
JOSE DA SILVA 09/09
ANTONIO GIBERTONI (PILO)  09/09
WILLIAN JUN HASSE   09/09
MARIA RUGERO DE MIRANDA 11/09
LUIS ROBERTO APARECIDO MICHELONI 12/09
ANTONIO AMERICO VOLANTE                       14/09
ANTONIO CAVALINI 16/09
OSCAR DELAIRES PAVARINA 17/09
LUCIO MOLINARI  20/09
CARLOS ARMANDO CAZARI 23/09
ANTONIO TENORIO FILHO 26/09
OLGA BUSSADORI ARIOLI 28/09
SHIRO WATANABE 28/09

Receita BOLO DE BANANA
COM GOIABADA

• Massa branca
• 3 claras em neve
• 3 gemas
• 2 xícaras (chá) de açúcar
• 2 colheres (sopa) de manteiga
• 2 xícaras (chá) de farinha de trigo
• 1 xícara (chá) de leite
• 1 colher (sopa) de fermento
• Recheio
• ½ xícara (chá) de creme de leite
• ½ xícara (chá) de iogurte
• 1 xícara (chá) de goiabada (150g)

• 1 colher (sopa) de farinha
• 1 colher (chá) de fermento
• Cobertura
• 3 bananas
• 1 xícara de açúcar para o caramelo
• Montagem
• Papel manteiga
• Manteiga para untar
• Farinha de trigo para enfarinhar
1 hora e 30 minutos 
12 porções

A 83ª edição do 
sorteio de 100 
litros de óleo 
diesel ocorreu 
dia 20 de Agosto 
de 2013, cujo 
ganhador foi o Sr. 
Paulo Cezar da 
Rocha Trindade, 
totalizando 8.600 
litros em parceria 
com ENERGIA 
AUTO POSTO.

Sindicato Rural Completa 8.600 Litros de Óleo 
Diesel sorteados entre seus associados.

Massa branca: em uma batedeira coloque as claras e bata até que fi que em 
neve. Em uma tigela, misture bem as gemas com metade do açúcar ate fi car 
uma mistura de cor branca. Acrescente o restante do açúcar e continue mis-
turando. Adicione a manteiga (temperatura ambiente). Acrescente a farinha 
de trigo e o leite, batendo sempre. Coloque o fermento e acrescente delicada-
mente as claras em neve. Reserve.
Recheio: no liquidifi cador, coloque o creme de leite, o iogurte, a goiabada 
e a farinha. Bata até misturar todos os ingredientes. Desligue e acrescente o 
fermento. Reserve.
Banana de cobertura: em uma panela, coloque o açúcar e aqueça até carame-
lizar. Corte as bananas e reserve.
Montagem: na forma que for colocar o bolo, unte com manteiga e enfarinhe. 
Coloque um pedaço de papel manteiga, unte e enfarinhe novamente. Acres-
cente o caramelo no fundo e cubra com as bananas.
Acrescente uma camada da massa, coloque uma camada do recheio e fi nalize 
com mais uma camada de massa. Leve para assar em forno baixo por apro-
ximadamente uma hora. Desenforme ainda morno ou aqueça o fundo para 
amolecer o caramelo. 

Ingredientes:


