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 Condenadas em primeira 
instância, em março de 2013, a 
pagar R$ 455 milhões “por danos 
morais causados durante mais de 
uma década de irregularidades 
trabalhistas no campo” e a encer-
rar a terceirização nas atividades 
de plantio, cultivo e colheita de 
laranja, as grandes indústrias ex-
portadoras de suco de laranja bra-
sileiro (Cutrale, Citrosuco e Louis 
Dreyfus) amargaram novo revés 
sobre o caso no Tribunal Regional 
do Trabalho (TRT) de Campinas.

Inicialmente marcado para dia 
25/03, o julgamento no TRT foi re-
alizado no dia 31/03. Mas, apesar 
de a decisão em geral ter respei-
tado a condenação imposta pelo 
juiz Renato da Fonseca Janon, 
da Vara do Trabalho de Matão, 
as indústrias de suco respiraram 
mais aliviadas. Em primeiro lugar, 
porque cabe recurso no Tribunal 
Superior do Trabalho (TST) e, con-
forme a decisão na segunda ins-
tância, tudo continuará como está 
até esse julgamento.

Em segundo lugar, porque 
a indenização referente aos su-
postos danos morais coletivos foi 
reduzida no TRT para R$ 113,7 mi-
lhões - e esse pagamento também 
só terá de ser realizado em caso 
de nova condenação na terceira 
instância. Se isso acontecer, à Ci-
trosuco caberá a maior parte da 
indenização (R$ 48,75 milhões), 
enquanto a Cutrale terá de pagar 
R$ 37,5 milhões e a Louis Dreyfus, 
R$ 13,75 milhões.

Nesse caso, os recursos se-
rão direcionados ao Hospital do 
Câncer de Barretos, à Fundação 
Hospital Amaral Carvalho de Jaú, à 
Associação de Assistência à Crian-
ça Deficiente (AACD) e ao Hospi-
tal Carlos Fernando Malzoni, de 
Matão. Outras penas pecuniárias 
somam R$ 10 milhões e a Cutrale 
também terá que pagar, conforme 
decisão, R$ 3,7 milhões por “assé-
dio processual”.

As decisões de Matão e Cam-
pinas - municípios localizados em 
importante região produtora de 

laranja do interior de São Paulo, 
onde as empresas exportadoras 
de suco se abastecem de matéria-
-prima - valem tanto para os tra-
balhos realizados nas fazendas 
de citricultores com contratos de 
fornecimento de longo prazo com 
as indústrias quanto para serviços 
de citricultores que vendem a fru-
ta no mercado spot.

Conforme a Associação Na-
cional dos Fabricantes de Sucos 
Cítricos (CitrusBR), que representa 
as empresas condenadas, o foco 
da discussão agora se concentrou 
ainda mais em torno do que re-
almente é a atividade-fim dessas 
companhias. Nas condenações 
de primeira e segunda instân-
cias, pesou o entendimento de 
que, como definem padrões para 
a matéria-prima que recebem, as 
indústrias interferem diretamente 
na produção de laranja e têm de 
se responsabilizar por plantio, cul-
tivo e colheita próprios e de for-
necedores.

Mas as empresas defendem 

que sua atividade-fim é a produ-
ção de suco, e não a de laranja, e 
que por isso não podem ser res-
ponsabilizadas pelas práticas de 
fornecedores independentes. Essa 
relação mantida pelas indústrias 
de suco com seus fornecedores 
é comum em outras cadeias do 
agronegócio. Como o tema levan-
ta discussões sobre a indepen-
dência dos produtores, algumas 
entidades que representam agri-
cultores, como a Confederação 
da Agricultura e Pecuária do Brasil 
(CNA), têm se mostrado favoráveis 
à posição das indústrias de suco.

“Estamos bastante preocupa-
dos, e os produtores devem ficar 
atentos em relação às próximas 
safras, pois se o caso for definido 
nos próximos meses boa parte da 
colheita será perdida, trazendo 
prejuízos para o setor. Só espero 
que os produtores não paguem 
esta conta por este equívoco”, diz 
o presidente da Câmara Setorial da 
Citricultura e do Sindicato Rural, 
Marco Antonio dos Santos.

Tribunal regional do Trabalho de Campinas, esTá 
fora da realidade do Campo

Queda na produção de amendoim já Chega 
a 25% no inTerior de são paulo

O amendoim, tradicionalmen-
te usado para em rotação de cul-
tura de cana-de-açúcar, também 
sofreu com a seca no início do 
ano. 

No interior de São Paulo, a 
época é de colheita, mas produto-
res sentem queda na produção e 
já falam em mais de 25%. Depois 
de ter ficado um longo período 
sem chuvas nos meses de janei-
ro e fevereiro, as plantas sofreram 
estresse hídrico e a resposta veio 
nos números da produção.

Um produtor plantou cerca de 
300 hectares com amendoim na 
região de Ribeirão Preto. Conta 
que começou a colheita, mas já 

calcula perdas de até 15% na pro-
dução. 

Outros produtores da região 
também foram afetados pela falta 
de chuva. Nesta safra, a Coopera-
tiva dos Plantadores de Cana do 
Oeste do Estado de São Paulo (Co-
percana), esperava receber cerca 
de 2,5 milhões sacas de amen-
doim, mas, agora, este número 
está longe de ser alcançado. 

Além de a seca ter prejudicado 
a produção, os produtores lidam 
com outro problema: a falta de 
umidade no solo contribuiu para 
que os grãos fossem contamina-
dos com uma toxina, causada por 
um fungo. 
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ColheiTa de manga finaliZada
Em Taquaritinga e Monte Alto, 

produtores finalizaram a colheita 
de manga na primeira quinzena de 
Março. Segundo mangicultores, a 
colheita deste ano foi satisfatória. 
Apesar dos volumes gratificantes, 
a qualidade de algumas frutas foi 
comprometida devida ás diversas 
chuvas que ocorreram nos últi-
mos meses nas regiões paulistas. 

Com isso, frutos do final da safra 
foram vendidos ás indústrias, que 
oferecem um menor preço. Mas, 
na média da safra, a manga trouxe 
boa remuneração aos produtores 
se comparada ao ano passado. De 
Novembro/13 até Janeiro/14 a mé-
dia para a variedade Tommy foi de 

R$ 0,52/Kg, 11% maior que o mes-
mo período do ano passado. Já a 
variedade Palmer de Dezembro/13 
até Fevereiro/14 teve média de R$ 
0,77/Kg, 120% maior comparado ao 
mesmo período do ano passado. 

Esse aumento no preço da palmer 
ocorreu devido á baixa oferta dessa 
variedade no mercado, uma vez que 
as regiões paulistas eram as únicas a 
oferta-la. Apesar da finalização da co-
lheita de tommy e palmer, a região ain-
da oferta a variedade de manga keitt, 
que deve seguir até o fim de Março. 

Já na região de Valparaíso/
Mirandópolis, a finalização da 
safra foi similar, com a boa re-
muneração e volume razoável. 

Cade publiCa voTo, mas ConseCiTrus 
deve operar apenas em 2015

Um mês após a aprovação do 
Conselho dos Produtores de Laran-
ja e da Indústria de Suco de Laranja 
(Consecitrus), o Conselho Adminis-
trativo de Defesa Econômica (Cade) 
publicou no dia 18/03, o voto com as 
regras para a formação do futuro foro 
paritário de discussão setor citrícola. 

No entanto, se os prazos propos-
tos pelo Cade para a implantação fo-
rem seguidos, o Consecitrus só deve 
iniciar a operação entre 15 e 18 meses, 
ou seja, no segundo semestre de 2015.

No período de até 540 dias 
ocorrerão cinco etapas de discus-
são, todas com o aval do Cade, 
para a efetivação e instalação do 
Consecitrus. Após esse período, 
por mais um ano, o Cade ainda irá 
monitorar as ações do conselho 
de produtores de laranja e suco.

A primeira etapa do Consecitrus, 
nos próximos 90 dias, é chamada de 
filiação institucional, com a inclusão 
da Associação Nacional dos Exporta-
dores de Suco Cítricos (CitrusBR), pela 
indústria de suco de laranja, e das 

entidades de produtores: Federação 
da Agricultura e Pecuária do Estado 
de São Paulo (Faesp), Associação 
Brasileira de Citricultores (Associtrus) 
e Sociedade Rural Brasileiras (SRB). 
Todas serão membros integrantes e 
terão direito a voz e a voto no Con-
secitrus. Além dessas instituições, 
serão filiadas outras entidades e em-
presas, públicas ou privadas, como 
membros participantes. Esses mem-
bros não terão direito a voto no Con-
secitrus por determinação do Cade.

O Consecitrus irá acabar com o 
conselho formado em outubro de 
2012 pela CitrusBR e pela SRB, que 
não foi reconhecido pelo Cade. Mas, 
informalmente, o diretor do conse-
lho e ex-secretário de Agricultura do 
Estado de São Paulo, João Sampaio, 
deve convocar a primeira reunião dos 
membros para a elaboração da primei-
ra fase do órgão até o início de abril.

– Vamos tentar agilizar os 
prazos e traçar o cronograma 
de trabalho – disse Sampaio.

Após a avaliação do Cade, em 

mais 90 dias serão indicados e for-
malizados os nove representantes 
da indústria e os nove das associa-
ções de produtores. Além disso, um 
membro integrante de cada entidade 
convidada também será apontado 
pelos produtores e pela indústria.

Após a indicação dos represen-
tantes, será elaborada ao Cade uma 
minuta do estatuto do Consecitrus, 
seguindo algumas premissas já defi-
nidas no julgamento pelo órgão anti-
truste, em fevereiro. Entre as premis-
sas está a necessidade do aval de 75% 
dos representantes para qualquer 
proposta do Consecitrus, ou seja, 
de até 14 votos dos 18 participantes.

O estatuto deve prever um con-
selho deliberativo, eleito para um 
mandato por um período definido 
por meio de uma assembleia geral. 
O Consecitrus deve ter ainda câmaras 
temáticas, bem como a figura de um 
diretor executivo, cuja eleição será 
pelo conselho deliberativo e com a 
escolha, alternada, de um represen-
tante da indústria e outro dos pro-

dutores. Essa fase demorará 180 dias 
e, após o aval do Cade, haverá um 
novo período, de mais 90 dias, para 
a “ampla divulgação” do documento.

O voto de aprovação do Con-
secitrus aponta ainda que caso 
ocorram novas adesões de entida-
des haverá mais um prazo de 90 
dias para a avaliação do Cade. Só 
após essas cinco fases, todas com 
a aprovação do Cade, o conselho 
paritário poderá iniciar a operação.

Além do cronograma de insta-
lação e de regras para o estatuto, o 
Cade sugere ainda que o Consecitrus 
tenha a função de elaborar estudos 
sobre custos, modelos de precifi-
cação e formatação de contratos 
entre citricultores e indústria, bem 
como realizar estimativas de safras 
e de estoques, entre outros pontos 
da cadeia de laranja. Um ano após 
esse processo, um relatório final 
das operações do Consecitrus deve-
rá ser enviado ao órgão antitruste.

pib da agropeCuária deve 
CresCer 2,8% em 2014

Uma Consultoria projeta um 
crescimento de 2,8% para o Produ-
to Interno Bruto (PIB) da agropecu-
ária em 2014, afirma a consultoria. 

O desempenho está longe de 
ser considerado ruim, porque será 
sobre a base de comparação forte 
de 2013, que apresentou crescimen-
to de 7%, conforme dado divulgado 
no dia 27/03, pelo Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística (IBGE).

Em 2014, a produção de soja de-
verá crescer 3,2%, ante os 24,3% de 
2013. A consultoria lembra, no en-
tanto, que apesar da safra recorde, 
que alavancou o desempenho de 
2013, em 2012 as perdas de produ-

ção por conta da estiagem haviam 
levado à queda do resultado da ole-
aginosa. O salto de 2013 se deu so-
bre uma base de comparação baixa.

Para o milho, a expectativa 
é de que haja uma queda entre 
6,8% e 7% em 2014, pressionado 
pela redução de área destinada 
ao milho de segunda safra. Em 
2013, o crescimento foi de 13%. 

– A queda considera apenas 
a redução da safrinha, mas pode 
haver uma mudança, porque os 
preços estão melhores do que se 
imaginava e o produtor pode plan-
tar mais – ressaltou consultoria.
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Curso: proCessamenTo arTesanal de leiTe

DATA: 18/03/2014 A 21/03/2014
CARGA HORÁRIA: 32 HORAS

INSTRUTORA: VANIA ARÁUJO LOURENÇON
PARCERIA: ROTARY CLUB DE TAQUARITINGA

Neste mês foi realizado em parceria com o Rotary Club, um curso 
oferecido pelo SENAR e pelo Sindicato Rural, onde as participantes 
são familiares e trabalhadores rurais, que fazem parte do Núcleo Ro-
tary de Desenvolvimento Comunitário com sede no Jardim São Se-
bastião, onde aprenderam a fazer diversos produtos como: queijos, 
minas, parmesão, ricota, cottage, mussarela, requeijão, coalhada, 
iorgute, manteiga, doce de leite, licor, creme de leite entre outras 
receitas. 

As participantes receberam material, apostila, refeição e certifica-
ção, sendo quatro dias de curso das 08:00 às 17:00 horas, com aulas 
teóricas e práticas. Na foto as participantes do curso com a instrutora.

Cursos 2014

imposTo de renda
praZo 06/03/2014 a 30/04/2014

Informamos aos associados para providenciarem a documentação 
necessária para o IRPF - 2014 (Imposto de Renda de Pessoa Física), 
ano base 2013. Já estamos recebendo os documentos com antece-
dência, pois o prazo para transmitir para receita federal termina no 
dia 30/04/2014. Os documentos necessários são:

- Imposto de Renda 2013, 
- Notas Fiscais de Compra e Venda 2013,
- Veículo, se comprou ou vendeu no ano de 2013, trazer nome, CPF, 
data e valor,

Torneio de pesCa

DATA: 22/03/2014
INSTRUTOR: HELDER FIGUEIREDO DOS SANTOS

Mais um torneio de pesca foi realizado no sábado no Distrito de 
Guariroba, no Pesque Pague, com a participação de produtores e tra-
balhadores rurais, onde houve uma integração e um dia de lazer. 

Na parte da manhã foi disputado os troféus de primeiro a terceiro 
lugar (por peso) individual e após ser servido um almoço, no período 
da tarde, foi formado vários grupos para os primeiros melhores na 
pescaria nas equipes com as medalhas de ouro, prata e bronze, sendo 
mais uma parceria com o SENAR-SP. 

Na foto abaixo, os ganhadores com os Diretores José Mazzini, Do-
rival Gibertoni, Toninho Teles e o instrutor.

- Escritura, se comprou ou vendeu no ano de 2013,
- Carnes de INSS, Extratos Bancários base 31/12/2013, 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.
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O Sindicato Rural parabeniza os 
aniversariantes do mês de Abril de 2014

SINDICATO RURAL DE TAQUARITINGA

A menina e a professora
Uma menina estava conversando com a sua profes-

sora. A professora disse que era fisicamente impossível que 
uma baleia engula um ser humano porque apesar de ser um 
mamífero muito grande, a sua garganta é muito pequena. 

A menina afirmou que Jonas foi engolido por uma ba-
leia. Irritada, a professora repetiu que uma baleia não pode-
ria engolir nenhum ser humano; era fisicamente impossível. 

A menina, então disse: - ‘Quando eu morrer e for ao céu, vou perguntar 
a Jonas’. A prefossora lhe perguntou: - ‘E o que vai acontecer se Jonas tiver ido 
ao inferno?’ A menina repondeu: - ‘Então é a senhora que vai lhe perguntar.’
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Nhoque Fácil 

modo de preparo
Numa panela coloque 4 colheres 
(sopa) de margarina, 2 colheres 
(chá) de alho picado e 6 colheres 
(sopa) de cebola bem picadinha 
e refogue bem. Adicione 1 kg 

ingredientes:

O que se colhe 
no mês de

Aipim, Amendoim, Arroz, 
bAnAnA, bAtAtA-inglesA, feijão, 

figo, lArAnjA, mAndiocA, 
milho, pêssego,uvA.

ARMANDo PASTRelo
JoAo FeRMiNo TuRRA
GeNi coNSTANcio iRiA
JANDYRA eiKo MoRi KAWASAKi
MARco AuRelio FeRRARo
JoSe ZePheRiNo loTTi
MARiA Do cARMo PiNSeTTA
NecleTo ZANiBoNi
eDuARDo heNRique MouTiNho
DolAR ANToNio GiBeRToNi
iRAceMA BoRGeS loTTi
iRMA chiARoTTi MicAli
ANToNio G. BueNo De MiRANDA
MARco ANToNio PReViDelli oRRico
NoeMiA PiReS MoRAeS
ANTeNoR Dolci
WANDeRlei MilSoNi
ZePheRiNo PeDRASSoli
WAlDoMiRo BeRTolDo
MARiA APAReciDA RoMANo
NelSoN MARTiNS
MARco ANToNio De oliVeiRA
MARio WilliAN leMoS
iZAuRA FeRNANDeS BelleNTANi
JoSe MARiA MARTiNelli

06/04
09/04
10/04
10/04
10/04
10/04
11/04
11/04
13/04
13/04
13/04
15/04
17/04
18/04
18/04
21/04
21/04
22/04
25/04
25/04
25/04
26/04
29/04
29/04
30/04

Sindicato completa 9.300 litros de Óleo 
Diesel sorteados entre seus associados

A 90ª edição do sorteio de 100 litros de óleo diesel ocorreu dia 20 
de Março de 2014, cujo ganhador foi o Sr. Nilton Donizetti Lotti, 
totalizando 9.300 litros em parceria com ENERGIA AUTO POSTO.

4 colheres (sopa) de margarina 
(65 g)
2 colheres (chá) de alho picado
6 colheres (sopa) de cebola bem 
picadinha (65 g)
1 kg de batata cozida e espremida
1 xícara de amido de milho (115 g)
2 gemas
1 sachê de tempero para aves

de batata cozida e espremida, 
1 xícara de amido de milho, 2 
gemas, 1 sachê de tempero para 
aves, salsinha picada e sal a gosto 
e leve ao fogo baixo, mexendo 
sempre até cozinhar a massa. (+/- 
5 minutos). Retire do fogo e deixe 
amornar.
Numa superfície lisa, polvilhada 
com amido de milho coloque 
uma porção da massa, vá enrolan-
do e fazendo rolinhos compridos. 
Repita o mesmo procedimento 
até terminar a massa. 
Com uma faca, corte os nhoques 
(com 1 cm de tamanho) e sirva 
em seguida com o molho de sua 
preferência.

ReceitaReceita

 Abril


