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CULTIVO DE LARANJA PROVOCA PREJUÍZO AOS
PRODUTORES DE POMARES DE SP

Os preços baixos preocupam 
produtores de laranja que traba-
lham na colheita da fruta em pro-
priedades de São Paulo. Um dos 
fatores para a redução dos preços 
é a queda nos últimos anos do 
consumo mundial de suco de la-
ranja, o que causa diminuição da 
demanda pela fruta no mercado 
interno brasileiro. Com a crise no 
setor, muitos agricultores pensam 
em abandonar a atividade.

A colheita da laranja come-
çou na propriedade do Diretor do 
Sindicato Rural, o Sr. Luís Fernan-
do Cazari. Ele cultiva 50 hectares 
da fruta e se diz decepcionado 
com a atividade.

“Para eu entregar essa laranja 
colhida, transportada, na porta da 
indústria, eles me pagam R$ 8 a 
caixa/peso de 40,8 quilos. O custo 
para produzir essa laranja e entre-
gar na fábrica gira em torno de R$ 
12 a R$ 13 a caixa/peso. O quadro 
é desesperador. São três anos se-
guidos que nós estamos vivendo 

essa situação”, diz Cazari.
Oito mil pequenos e médios 

produtores de São Paulo vendem 
laranja para a indústria de suco. 
Eles respondem por cerca 20% da 
colheita do estado. Outros 40% são 
de pomares próprios da indústria e 
40% saem de fazendas maiores, 
que trabalham em grande escala. É 
justamente esse grupo dos peque-
nos e médios produtores que mais 
sofre com a crise.

“Numa situação como esta 
criou um endividamento muito 
grande dos produtores e inviabi-
lizou muito a produção para mi-
lhares de produtores. O endivida-
mento passa de R$ 1 bilhão, só de 
produtores de custos e investimen-
to”, calcula Marco Antônio dos San-
tos, Presidente da Câmara Setorial 
da Citricultura e do Sindicato Rural.

A situação atual dos preços é 
o resultado de uma combinação 
de fatores. O primeiro ponto é 
que o consumo mundial de suco 
de laranja vem registrando queda 

nos últimos anos, o que causa di-
minuição da demanda pela fruta 
no mercado interno brasileiro.

De acordo com Ibiapaba Net-
to, diretor-executivo da principal 
associação da indústria no país, 
houve redução de 13% no con-
sumo global de suco de laranja 
a partir de 2006. “Hoje, você tem 
uma oferta gigante de novas be-
bidas, que são produzidas a um 
custo muito mais baixo do que 
qualquer suco integral. Isso faz 
com que o consumidor tenha op-
ções mais baratas e de paladares 
diferentes. Se a gente comparar 
hoje com 2006/2007, por exem-
plo, o Brasil exporta menos 75 
milhões de caixas de laranja ao 
ano na forma de suco, ou seja, 
demandam da gente menos 75 
milhões de caixas ao ano”, diz.

No final de junho, as indús-
trias contavam com 534 mil to-
neladas de suco concentrado, o 
que garante quase seis meses de 
exportações. “Com estoque alto, 

a necessidade por fruta diminui”, 
completa Netto.

Apenas três grandes empre-
sas produzem algo perto de 90% 
do suco de laranja brasileiro e 
dominam quase 80% das expor-
tações globais do produto. “São 
três companhias que comercia-
lizam com o produtor e, muitas 
vezes, impõem o preço. Então, 
o produtor fica sem opção de 
comercialização”, diz Marco An-
tônio dos Santos.

A combinação de desânimo 
e prejuízo tem feito milhares de 
sitiantes reduzirem o tamanho 
dos pomares. Nos últimos anos, 
o produtor Luís Fernando Cazari 
já arrancou cem hectares de la-
ranja. No lugar, ele plantou cana-
-de-açúcar. “A gente nem vem 
ver a máquina arrancar a laranja. 
Dói no coração ver uma árvore 
bonita, produzindo e o que você 
se dedicou a anos estar virando 
cana-de-açúcar”, lamenta.

Fonte: Globo Rural

CENTRO-SUL PODE PROCESSAR 40 MILHÕES DE TONELADAS DE 
CANA-DE-AÇÚCAR A MENOS QUE SAFRA 2013/2014

A perspectiva de quebra de 
produção no Centro-Sul do Bra-
sil por conta da estiagem já está 
mexendo com os preços do eta-
nol hidratado, sinalizados para a 
entressafra, que vai de dezembro 
a março. Na sexta, dia 11, o metro 
cúbico do biocombustível para ja-
neiro de 2015 fechou a R$ 1.325 na 
BM&FBovespa, valor 8,2% maior 
que a média de R$ 1.225 por me-
tro cúbico observada em igual mês 
deste ano, conforme o Centro de 
Estudos Avançados em Economia 
Aplicada (Cepea/Esalq/USP).

A perspectiva é de que o rit-
mo de moagem de cana, e con-
sequentemente da produção de 
etanol, diminua mais cedo neste 
ano, refletindo o impacto da se-

vera estiagem em janeiro e feve-
reiro. Citando a União da Indús-
tria de Cana-de-açúcar (Unica), 
o centro de estudos diz que “a 
possibilidade de quebra de safra 
é uma das principais explicações 
dos maiores patamares aponta-
dos para a próxima entressafra”. 

– O clima excessivamente 
seco tem preocupado produtores, 
devido à expressiva queda no ren-
dimento dos canaviais que vêm 
sendo colhidos – complementa.

No acumulado do ciclo 2014/15 
até 1º de julho, o processamento 
atingiu 203 milhões de toneladas, 
11% mais que em igual intervalo 
do ano passado, segundo a Uni-
ca. A produção de etanol atingiu 
8,45 bilhões de litros no período 

(+10%), dos quais 4,86 bilhões 
de litros de hidratado e 3,59 
bilhões de litros, de anidro.

A própria entidade, que 
representa a indústria sucro-
alcooleira, no entanto, alertou 
para a perda de rendimento 
nos canaviais. “Ainda não con-
cluímos as estatísticas referen-
tes à produtividade agrícola de 
junho, mas já podemos afirmar 
que ao final desta safra ela deverá 
ficar aquém daquela inicialmente 
prevista, com prejuízo à oferta de 
cana e possível antecipação do 
término da moagem em várias re-
giões produtoras”, disse o diretor 
técnico da Unica, Antonio de Pa-
dua Rodrigues, no último relatório 
de acompanhamento de safra da 

entidade.
Principal região produtora do 

país, o Centro-Sul pode proces-
sar até 40 milhões de toneladas 
a menos que as 596 milhões de 
toneladas de 2013/14, segundo 
projeções de representantes e 
consultorias.
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EXPORTAÇÃO DE SUCO DE LARANJA CAI 25% NO PRIMEIRO SEMESTRE

No primeiro semestre de 
2014, as vendas de suco de laran-
ja brasileiro para o mundo apre-
sentaram queda significativa, se-
gundo dados do último relatório 
do Rabobank. Até maio, as ex-
portações totalizaram 375 mil to-
neladas, queda de 25% em com-
paração com o mesmo período 
de 2013. Em valor, as exportações 
brasileiras diminuíram 30% em 
dólares para U$ 679 milhões.

Nos primeiros cinco meses 
de 2014, o preço médio de venda 
por tonelada foi de U$ 1.809, valor 
5,6% inferior ao registrado no ano 

anterior. Vale a pena ressaltar que 
boa parte do volume é negociado 
em contratos fechados com ante-
cedência, que não acompanham 
o preço spot de mercado. Assim, 
os grandes produtores têm me-
nos exposição ao mercado spot.

Em função das condições 
climáticas do primeiro semes-
tre, espera-se um elevado rendi-
mento da fruta no Estado de São 
Paulo, favorecendo à indústria. 
Segundo os informes nas princi-
pais regiões produtoras, parece 
provável que a safra atinja apro-
ximadamente 300 milhões de 

caixas. Mas o tamanho dos frutos 
será menor que o registrado du-
rante a safra 2013/2014 pela falta 
de chuvas, o que deve prejudicar 
os produtores. 

As exportações menores no 
começo de 2014 estão forçando 
as indústrias a moer pouca fruta 
no começo da safra, o que pode 
desfavorecer os produtores com 
grandes áreas cultivadas com va-
riedades precoces.

Estados Unidos
Já na Flórida, as estimativas da 

safra 2013/2014 (ano-safra ameri-

cano que começa em outubro e 
termina em junho) foram corta-
das mais uma vez para 104,3 mi-
lhões de caixas. Isso representa 
uma queda de 28%, comparado 
com a safra 2012/2013.

O consumo global está fraco, 
devido, principalmente, ao inver-
no rigoroso que atingiu os Esta-
dos Unidos. Com a mudança no 
clima e as férias de metade do 
ano, a demanda no segundo se-
mestre é tradicionalmente mais 
elevada. No entanto, as exporta-
ções totais em 2014 não devem 
superar um milhão de toneladas.

RENOVAÇÃO CERTIFICADO DIGITAL
Informamos aos associados que possuem empregados, que a 
partir do mês de Agosto começara a renovação do certificado 
digital, por isso pedimos que procurem o Departamento Pesso-
al do Sindicato Rural com a seguinte documentação, RG, CPF, 
Titulo de Eleitor, CNH, Comprovante de Endereço (atualizado) e 
se não tiver CNH, uma foto 3x4. Maiores informações na sede do 
Sindicato Rural.

CADASTRAMENTO CAR
Informamos aos associados que o Sindicato Rural já está reali-
zando o cadastramento do CAR (Cadastro Ambiental Rural), ca-
dastro que é obrigatório a todos proprietários rurais e tem prazo 
de um ano a partir do mês de Maio podendo ser prorrogado, por 
isso pedimos que procurem a sede do Sindicato Rural para obter 
maiores informações. 

VEJA A ABAIXO LISTAGEM DOS COMPROMISSOS DURANTE ANO

MÊS  IMPOSTO        DATA   LOCAL

JANEIRO  DMG (demonstrativo de movimento do gado)      de 01/12 até 15/01  SINDICATO

FEVEREIRO RAIS (empregados) e RAIS NEGATIVA (para quem não tem empregados)  de 28/02 ate 21/03  SINDICATO

MARÇO  FOLHA DE PAGAMENTO (contribuição sindical, para os empregados)   até dia 30/03  SINDICATO

ABRIL  IRPF (imposto de renda pessoa fisica)      de 01/02 até 30/04  SINDICATO

MAIO  CNA- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/SENAR      ate 22/05   CORREIO

MAIO  VACINAÇÃO DA FEBRE AFTOSA (ate 24 meses) declaração do rebanho todo  ate dia 31/05  SINDICATO

JUNHO  RELATÓRIO DO GREENING - 1º semestre     de 01/06 a 15/07  SINDICATO

JULHO  ADA (Ato declaratório ambiental)  áreas de preservaçao e reserva no ITR   até dia 31/07  SINDICATO

AGOSTO  ITR (imposto territorial rural)       01/08 a 30/09  SINDICATO

SETEMBRO ITR (imposto territorial rural)       01/08 a 30/09  SINDICATO

OUTUBRO FOLHA DE PAGAMENTO (contribuição assistencial, para os empregados)  até dia 30/10  SINDICATO

OUTUBRO DISSIDIO RURAL        até dia 30/10  SINDICATO

NOVEMBRO VACINAÇÃO DA FEBRE AFTOSA ( rebanho todo)     até dia 30/11  SINDICATO

DEZEMBRO VACINAÇÃO DA BRUCELOSE (femeas de 3 a 08 meses)    até dia 31/12  VETERINÁRIO

DEZEMBRO RELATÓRIO DO GREENING - 2º semestre     de 01/12 até 31/12  SINDICATO

  CAR (CADASTRO AMBIENTAL RURAL) todas as propriedade rurais  de 01/05/14 até 31/05/15

CADESP, ITR E CCIR
OBS: Sempre que houver alterações 
(área, nomes, plantaçoes e outras) 
compra e venda procurar o Sind Rural 
 
CCIR: INCRA  
ultimo 2006,2007,
2008 e 2009.

SENAR 
Empregado que passa veneno curso 
obrigatorio de aplicação de  agrotoxico. 
Empregado tratorista curso obrigatorio de 
operação e manutenção de tratores. 
 
Favor acompanhar as mudanças de datas 
pelo  INFORMATIVO do Sindicato Rural.



CURSOS 2014
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CURSO: HIDROPONIA
DATA: 01/07/2014 a 03/07/2014   CARGA HORÁRIA: 24 HORAS
INSTRUTOR: RICARDO DE ANGELIS MARINHEIRO (SÃO CARLOS)

O primeiro curso de hidroponia, contou com a participação de vários produtores rurais, muito in-
teressados no sistema hidropônico e em novas alternativas para suas propriedades. Nesse curso 
aprenderam muito, sobre técnicas a serem utilizadas no cultivo de plantas sem solo, sobre água, 
areia, nutrientes das plantas, dos substratos, vantagens desse sistema, valor comercial e colheita. 
Os participantes receberam todo o material, certificado, refeição e lanche. As aulas teóricas foram 
realizadas no sindicato e as aulas práticas, na propriedade denominada Sitio São João dos parceiros 
agrícolas, Rosi e Marcus Pirri. Na foto os participantes na estufa com o instrutor.

CURSO: PROCESSAMENTO ARTESANAL DE FRUTAS
DATA: 14/07/2014 a 16/07/2014   CARGA HORÁRIA: 24 HORAS
INSTRUTORA: VANIA ARAUJO LOURENÇON (MONTE APRAZÍVEL)

Hoje a preocupação com a valorização na saúde, qualidade das frutas e vegetais e no valor nutriti-
vo, leva cada vez mais  as pessoas a utilizarem tudo que possa obter nas propriedades rurais,  sendo 
naturais em substituição a produtos industrializados, e também na economia que se tem em fazer 
em casa. E pensando nisso, o Sindicato em parceria com o SENAR, realizou o curso de Processa-
mento Artesanal de frutas,  onde vinte pessoas entre produtoras e familiares de trabalhadores ru-
rais, aprenderam a fazer vários doces, compotas, frutas cristalizadas, com receitas fáceis para serem 
servidas no dia-a-dia, tais como: geléias, frutas em caldas, marmelada, bananada, doce de cidra, 
compotas de pera, figos, goiabada entre outros, ajudando assim na renda familiar.  Este curso foi to-
talmente gratuito, com material, apostila, aulas teóricas e práticas e no final receberam certificação. 
Na foto em volta da mesa (com tudo que aprenderam) os participantes com a instrutora e a auxiliar.

CURSO: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRATORES AGRÍCOLAS
DATA: 28/07/2014 a 01/08/2014   CARGA HORÁRIA: 40 HORAS
INSTRUTOR: HERMES SOUZA DOS ANJOS (SÃO CARLOS)

O SENAR em parceria com o Sindicato Rural capacitou e qualificou mais trabalhadores rurais 
neste mês. Este curso aconteceu na última semana de julho, com a participação de funcionários 
rurais, devido a grande procura no mercado de trabalho, tanto para as propriedades rurais e para 
as Usinas e onde tiveram aulas práticas, teóricas, material didático e especifico, refeição e o prin-
cipal a certificação, que  é necessária e obrigatória. Nessa semana, além de se aperfeiçoarem, 
aprenderam sobre a manutenção, operação, acidentes de trabalho, funcionamento e utilização 
de cada peça, além de aulas sobre motivação. As aulas teóricas foram realizadas na sede do 
Sindicato Rural e as aulas práticas na Empresa Coopercitrus, onde puderam ver os tratores mais 
modernos e equipados e na propriedade da Sra. Diva, Elaine, e Telma Gibertoni,  na Fazenda 
Grama, aprendendo toda  parte de operação e manutenção dos tratores. Na fotos os alunos 
juntamente com o instrutor Sr. Hermes.

São boas as perspectivas 
sobre o desempenho da safra 
2014/2015 de manga, em Monte 
Alto/Taquaritinga (SP). Os pro-
dutores afirmam que o volume 
produzido na próxima tempora-
da deve ser maior que o da safra 
anterior. 

Em alguns pomares as flo-
res abriram em junho, devido 
ao menor volume produzido 
na última safra, o florescimento 
neste ano deve ser favorecido. 
Além disso, o clima mais frio em 
São Paulo tem contribuído para 
o bom desenvolvimento das flo-
res. Com o El Niño atuando no 
Brasil, a expectativa é de que a 

formação dos frutos também 
seja beneficiada. O fenômeno 
climático atrasa as chuvas no Su-
deste no segundo semestre. Ou-
tro ponto positivo do El Niño é 
impactar negativamente na pro-
dução peruana. De acordo com 
a Andina, agência peruana de 
notícias, as mangueiras foram 
prejudicadas principalmente du-
rante o processo de indução flo-
ral. A temperatura no Peru deve 
ficar até três graus maior que o 
normal nos próximos meses, nas 
principais cidades produtoras de 
manga. Com isso, as exporta-
ções brasileiras podem ser favo-
recidas.

A previsão de início de colhei-
ta da manga tommy em Monte 
Alto/ Taquaritinga é a partir do 
final de outubro; e a da palmer, 
em novembro. Além do mercado 
interno, as mangas paulistas são 
destaque nas exportações no 
segundo semestre, quando são 
enviadas tanto para os Estados 
Unidos, quanto para a Europa. 

Mosca da fruta preocupa 
exportadores do Vale 

Ameaçados pela incidência 
da mosca da fruta, produtores de 
manga do Vale do São Francisco 
entregaram uma lista de medidas 
preventivas para o Ministério da 

Agricultura (Mapa), no início de 
junho. Dentre as medidas, estão: 
controle químico, técnicas de ma-
nejo da produção, contratação 
de fiscais sanitários para a região 
e a criação de um fundo para fi-
nanciar as ações de controle da 
praga. 

O receio de produtores deve-
-se, principalmente, ao recente 
problema enfrentado pela Índia, 
que teve suas mercadorias ba-
nidas pela União Europeia em 
maio, devido à presença da mos-
ca da fruta. Produtores nordes-
tinos tentam agir rapidamente 
para não enfrentar as mesmas 
dificuldades indianas.

CLIMA FAVORECE E SAFRA DE MANGA DEVE SER MAIOR EM SÃO PAULO
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BACALHOADA PORTUGUESA 
À MODA BRASILEIRA

O que se colhe 
no mês de

TANGERINA, BANANA, CANA-DE-AÇÚCAR, LARANJA,
MILHO, UVA, JILÓ, RABANETE, CHUCHU

ReceitaReceita

A 94ª edição do sorteio de 100 litros de óleo diesel ocorreu dia 
20 de Julho de 2014, cujo ganhador foi o Sr. Jair Paulo Aquaroni, 
totalizando 9.700 litros em parceria com ENERGIA AUTO POSTO.

Político e a Ponte
Um político havia prometido construir uma ponte e para isso convocou 

três empreiteiros: um japonês, um americano e um brasileiro.
- Faço por R$ 3 milhões - disse o japonês - Um pela mão-de-obra, um 

pelo material e um para meu lucro.
- Faço por R$ 6 milhões - propôs o americano - Dois pela mão-de-obra, 

dois pelo material e dois para mim. Mas o serviço é de primeira!
- Faço por R$ 9 milhões - disse o brasileiro.
- Nove milhões? - espantou-se o político - Por que esse valor tão alto?
E o brasileiro responde:
- Três para mim, três para você e três para o japonês fazer a obra.
- Negócio fechado! - responde o político.

O Sindicato Rural parabeniza os 
aniversariantes do mês de Agosto de 2014

REGINA AUREA L. D. AMBROSIO 01/08
HELIO BOMBARDA 01/08
JAIR PAULO AQUARONI 01/08
ADEMAR YOSHIO OGATA 01/08
VALENTIM OCIMAR GAVIOLI 04/08
JOAO CLAUDENOR  ARIOLI 05/08
LAERTE  APARECIDO ESCOLA 08/08
CARLOS ALBERTO DIAN 08/08
FRANCISCO CARLOS MUZATTI 10/08
AGIDE GIBERTONI (JUCA) 11/08
JOSE  REYNALDO  LIBANORI 12/08
THEREZA  A. POLETTI GRIGOLLI 12/08
ADELINO MALAMAN 12/08
SILVIO RODOLFO BELLENTANI 13/08
JUNICHI KAJITANI 15/08
DEVAIR APARECIDO RESTANI 15/08
ANTONIO MARTINEZ LOPES 16/08
JOSE DO CARMO MAZZINI 16/08
PAULO CESAR COLETI 17/08
ANTONIO MARUCCA DE CARVALHO 19/08
IDALINA P. P. PINHEIRO 20/08
JOAO DA COSTA CARVALHO 24/08
RENATO CESAR DAVOGLIO 28/08
FRANCISCO NUCCI 30/08

Agosto

SINDICATO RURAL COMPLETA 9.700 LITROS DE ÓLEO 
DIESEL SORTEADOS ENTRE SEUS ASSOCIADOS

Ingredientes: 

1,200 kg de bacalhau dessalga-
do, cozido e desfiado em lascas
2 tomates maduros, sem se-
mentes cortados em tiras
1 cebola grande cortada em ro-
delas
½ pimentão verde cortados tiras
½ pimentão vermelho cortados 
tiras
½ pimentão amarelo cortados 
tiras
¼ xícara (chá) de azeitonas ver-
des sem caroço
2 colheres (sopa) de cheiro-ver-
de picado
sal a gosto
½ kg de batatas médias sem 
cascas, cortadas em rodelas 
grossas e cozidas “al dente”
750 ml de azeite
cheiro-verde picado a gosto
3 ovos cozidos cortado em 4 
partes

Modo de Preparo: 
Numa tigela coloque 1,200 kg de baca-
lhau dessalgado, cozido e desfiado em 
lascas, 2 tomates maduros, sem semen-
tes cortados em tiras, 1 cebola grande 
cortada em rodelas, ½ pimentão verde 
cortados tiras, ½ pimentão vermelho 
cortados tiras, ½ pimentão amarelo cor-
tados tiras, ¼ xícara (chá) de azeitonas 
verdes sem caroço, sal a gosto e misture.

2 - Transfira para um refratário retangular 
untado com azeite coloque a mistura 
de bacalhau, alternando com ½ kg de 
batatas médias sem cascas, cortadas em 
rodelas grossas e cozidas “al dente” e 
regue com a750 ml de azeite. Leve para 
assar em forno médio pré-aquecido a 
180°C, coberto com papel alumínio por 
+/- 40 minutos. Retire o papel alumínio 
e deixe por mais 10 minutos. Retire do 
forno, salpique cheiro-verde picado a 
gosto, distribua 3 ovos cozidos cortado 
em 4 partes e sirva em seguida com ar-
roz branco.


