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PEPRO DE CITRUS MOVIMENTA R$ 44,63 MILHÕES
Os leilões do Prêmio Equaliza-

dor Pago ao Produtor Rural (Pepro) 
na safra 2014/2015 já subsidiaram 
17,383 milhões das 23,030 milhões 
de caixas de laranjas (de 40,8 kg) 
ofertadas nos pregões, com um 
movimento de R$ 44,63 milhões.

Segundo levantamento da 
Câmara Setorial da Citricultura, a 
partir de dados da Companhia Na-
cional de Abastecimento (Conab), 
o total de recursos oferecido para 
o Pepro alcança 89,26% dos R$ 

50 milhões orçados pelo governo 
para operações na safra 2014/2015 
de laranja.

Os citricultores paulistas, aliás, 
foram os que mais participaram 
das operações de Pepro na atual 
safra. Dos 2.073 participantes até 
agora, 1.973 foram de São Pau-
lo, os quais devem movimentar 
16,374 milhões das 17,383 milhões 
de caixas por meio da operação. 
Os produtores restantes são do 
Paraná (772.422 caixas), Rio Gran-

de do Sul (198.640) e Minas Gerais 
(38.200). Os volumes efetivos da 
operação ainda não foram finali-
zados porque os produtores têm 
até 35 dias para finalizar o proces-
so e exercerem, ou não, a opção 
pelo subsídio no Pepro.

O presidente da Câmara Seto-
rial da Citricultura, Marco Antonio 
Santos considerou como positiva 
a série de operações de Pepro 
para a laranja, apesar dos recursos 
menores e de limites mais baixos 

por produtor para operações na 
atual safra.

– Já tivemos safras com um to-
tal de R$ 160 milhões, como em 
2011/12, e um volume de até 40 
mil caixas por produtor, que, nes-
ta safra, começou em cinco mil e 
fechará em 20 mil caixas. Mas as 
operações ajudaram os produto-
res – concluiu. 

Haverá um novo leilão Pepro 
no dia 18/12, aonde serão oferta-
dos em torno de R$ 1.300 milhões.



DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA NA TERRA
97,3% ÁGUA SALGADA  MARES E OCEANOS
    77,2% CONGELADA
    22,4% ÁGUA SUBTERRÂNEA
2,7% ÁGUA DOCE 0,35%   LAGOS E PÂNTANOS
    0,04% ATMOSFERA
    0,01% RIOS
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DÍVIDA DE CITRICULTORES CHEGA A R$ 1 BILHÃO

O endividamento dos citricultores 
paulistas já chega a R$ 1 bilhão. A seca 
no Estado, que é o maior produtor de 
laranjas do mundo, causou quebra na 
safra e contribuiu para a piora da situ-
ação. As lideranças do setor reclamam 
da falta de respaldo do governo.

No dia 19/11, representantes da 
Câmara Setorial da Cadeia Produtiva 
da Citricultura se reuniram em Brasília 
(DF) para discutir o assunto. Segundo 
o Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (Mapa), as negocia-
ções da dívida estão avançadas, mas 
ainda não há previsão para um posi-
cionamento final. A declaração diver-
ge do que aponta o setor.

– Infelizmente, não conseguimos 

ter um acordo com essa dívida, não 
conseguimos ter qualquer interven-
ção por parte do governo no sentido 
de viabilizar essa questão da dívida. 
O que nós recomendamos é que 
nos vencimentos os produtores vão 
às instituições bancárias, negociem, 
exijam efetivamente os direitos quan-
do têm frustração de safra. São Paulo 
passou por uma seca muito grande, 
então isso realmente prejudicou o de-
sempenho da produção. São motivos 
para que o banco viabilize, prorrogue, 
se estenda essas dívidas a vencer dos 
produtores – afirma o Presidente da 
Câmara Setorial e do Sindicato Rural, 
Marco Antônio dos Santos.

A indústria, no entanto, não mos-

tra preocupações sobre uma possível 
baixa na oferta do produto.

– A oferta de fruta não é algo 
que preocupe hoje em dia, inclusive 
um dos principais problemas da citri-
cultura nos últimos anos tem sido a 
oferta excessiva de fruta em função 
da baixa demanda nos mercados 
compradores. A seca não trouxe 
prejuízo para a produção de suco, 
porque quando você tem um perío-
do de seca, o rendimento industrial 
aumenta, o que significa que você 
precisa de um número menor de 
caixa de laranja para produzir uma 
tonelada de suco – explica o diretor-
-executivo da Associação Nacional 
dos Exportadores de Sucos Cítricos 

(CitrusBR), Ibiapaba Netto.
A discussão na Câmara Setorial 

também abordou um levantamento 
sobre os cinco leilões de Prêmio Equa-
lizador ao Produtor Rural (Pepro) deste 
ano. Mais de dois mil produtores fo-
ram beneficiados.

– Acho que dá para por mais de 
três milhões de caixas ainda para os 
recursos que se disponíveis. Conse-
guimos aumentar o limite. Começa-
mos com cinco, 15, até 20 mil caixas. 
Os produtores estão conseguindo 
participar, estão recebendo da Conab. 
Há alguns atrasos, mas isso é normal. 
Eles receberão tudo. Os produtores 
que participaram dos leiloes terão sua 
subvenção – destaca Santos.

O Estado de São Paulo tem en-
frentado um dos seus períodos mais 
críticos em relação ao abastecimento 
de água em função da longa estia-
gem, o que tem provocado mudanças 
de hábitos pela população. De fato, é 
necessário que todos nos tenhamos 
consciência de que a água é um re-
curso natural finito, que precisa ser 
tratado com a devida importância.

Historicamente nos acostuma-
mos a não dar o devido valor a água. 
Como o clima é favorável ao desperdí-
cio e a água nem sempre tem o preço 
compatível com a sua importância, 
existe uma cultura popular de que 
nunca haveria problemas. Podia des-
perdiçar, podia poluir.

A hora é de esclarecimentos. Toda 
a população precisa ter ciência de que 
não existe ‘fabrica de água’, e que o 
mesmo volume de água que existe 
hoje terá de abastecer, no futuro, uma 
população que não para de aumentar. 

E por isso não e mais possível 
aceitar desperdício, a poluição e mau 
uso dos recursos hídricos. 

Um estudo realizado pela Unesco 
na década de 1980, que foi a Década 
Internacional do Abastecimento de 
Água, mostra a distribuição da água 
no planeta e nos ajuda a entender 
porque o abastecimento de água é 
considerado um dos maiores proble-
mas ambientais do século 21. 

As águas subterrâneas constituem 
a grande reserva estratégica de água 
doce e precisam ser preservadas. O 
Aquífero Guarani, que ocorre em oito 
estados brasileiros e em quatros países 
do Mercosul, ajuda a garantir o abaste-
cimento de água de grandes cidades, 
indústrias e também a agricultura. 

A irrigação é responsavel por 
aproximadamente 70% do consumo 
da água doce no mundo. Este valor 
demonstra que os diferentes méto-
dos de irrigação devem ser os os mais 
econômicos e adequados para cada 
cultura de forma que a planta receba 

somente a quantidade de água ne-
cessária para seu desenvolvimento. 

Mas mesmo a subterrânea, que cor-
responde a 22,4% do total da aua doce 
do planeta, enquanto os rios correspon-
dem a 0,01%, deve ser consumida de 
maneira consciente, uma vez que a sua 
recarga é lenta, o que tem provocado 
um rebaixamento excessivo dos níveis 
da água nos diversos aquíferos. 

A boa utilização das águas sub-
terrâneas começa com o projeto do 
poço tubular profundo, o qual deverá 
ser elaborado seguindo as normas da 
ABNT (Associação Brasileira de Normas 
Técnicas) e tem por objetivo a proteção 
sanitária do poço e também garantir a 
qualidade da água do aquífero.  

Assim, o projeto de um poço tubu-
lar profundo deve prever o isolamento 
das águas que ocorrem na zona de ae-
ração do solo q eu são mais vulneráveis 
à contaminação e à poluição, justa-
mente por se encontrarem próximas à 
superfície. A cimentação dos primeiros 
20 m da perfuração, em um espaço 
anular de 75 mm, é essencial para ga-
rantir o isolamento das águas que se 
encontram próximas da superfície. 

Após a perfuração do poço, é fun-
damental a execução dos testes de 
bombeamento, que definirão qual é 
a vazão ótima de exploração do poço, 
a potencia da bomba submersa e em 
qual profundidade a bomba deverá 
ser instalada. 

Isso permitirá ao proprietário do 
poço, além da definição correta do 
equipamento de bombeamento, 
uma economia de energia elétrica, 
comparada à energia que seria con-
sumida por uma bomba submersa 
de maior potência e instalada a uma 
profundidade desnecessária.

As águas subterrâneas, normal-
mente, apresentam qualidade físico-
-química e bacteriológica adequadas 
por terem uma proteção natural, uma 
que as bactérias aeróbicas não encon-
tram oxigênio livre no ambiente satu-

VAMOS ACABAR COM A CULTURA DO DESPERDÍCIO

rado, e as bactérias anaeróbicas, que 
não necessitam de oxigênio, têm um 
ciclo de vida relativamente curto, de 
aproximadamente um dia, e não atin-
gem as águas subterrâneas.

Porem, como a água é um sol-
vente universal, ao entrar em contato 
com os minerais das rochas incorpora 
os elementos químicos á sua compo-
sição. Desta forma, é fundamental a 
analise da água ao termino do poço, 
possibilitando conhecer a qualidade 
natural das águas dos aquíferos e sa-
ber se a água esta livre de elementos 
contaminantes ou não. Algumas aná-
lises de água apresentam excesso de 
flúor, nitrato, cromo, alumínio, zinco, 
e chumbo, e também de bactérias, 
o que torna a água imprópria para o 
consumo humano e também para a 
produção de alimentos. 

Como as águas são consideradas 
bens de domínio publico, para a sua 
utilização é necessário requerer o 
direito de uso ao órgão gestor, infor-
mando a vazão de exploração , a fina-
lidade do uso e a qualidade química 
e também se o poço possui a laje e o 
perímetro de proteção do poço. 

A figura 1 mostra um poço tubular 
profundo perfurado de acordo com 
as normas técnicas, mostrando o Perí-

metro Imediato de Proteção Sanitária, 
a laje de proteção sanitária e o hidrô-
metro para medição da vazão. 

A figura 2 mostra um poço aberto, 
sem tampa, que representa uma po-
tencial fonte de poluição do aquífero, 
uma vez que qualquer poluente que 
seja jogado no poço, de maneira in-
tencional ou não, irá poluir uma gran-
de parte do aquífero, prejudicando 
outros usuários dos recursos hídricos 
subterrâneos. Poços nessas condições 
devem ser tamponados de acordo 
com a legislação de recursos hídricos. 

A Política Nacional de Recurso 
Hídricos estabelece que a cobrança 
da água é um dos instrumentos do 
gestão dos recursos hídricos, mas 
que ainda não está totalmente im-
plantado. Os Comitês de Bacias Hi-
drográficas, que são órgãos tripartites 
com representantes de organismos 
estaduais, de prefeituras e da socie-
dade civil, são os responsáveis pela 
implantação da cobrança, pela defini-
ção dos valores que serão cobrados e 
também pela aplicação dos recursos 
arrecadados, que deverão ser obriga-
toriamente aplicados em obras de re-
cursos hídricos e meio ambiente. 
Tomar água nos dá vida.
Tomar consciência nos dá água.

Vista geral do perímetro imediato 
de proteção sanitária Poço aberto sem tampa



CURSOS 2014
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MÁQUINAS AGRÍCOLAS DEVERÃO SER EMPLACADAS A PARTIR DE JANEIRO

CURSO: PROCESSAMENTO ARTESANAL DE HIGIENE E LIMPEZA.
DATA: 06/11/2014 a 07/11/2014   CARGA HORÁRIA 16 HORAS
INSTRUTORA: VÂNIA ARAUJO LOURENÇON, (MONTE APRAZÍVEL).
PARCERIA: ROTARY CLUB DE TAQUARITINGA
Através desse curso os produtores e familiares de trabalhadores rurais,  
aprenderam todas as técnicas e todo o processo e o seu uso  para  con-
feccionar produtos de higiene e limpeza de forma artesanal, adicionan-
do mais conhecimentos, na transformação dos produtos caseiros, repre-
sentando um aumento da renda familiar, possibilitando uma economia 
na compra dos produtos de limpeza, bem como um ganho extra. Além 
disso, a importância dos produtos para a saúde humana, gerando melho-
ramentos nas comunidades rurais, na qualidade dos produtos oferecidos, 
e preservando o meio ambiente. Este curso foi realizado em parceria com 
o Rotary Club, trabalhadoras rurais que fazem parte do Núcleo Rotary de 
Desenvolvimento Comunitário, com sede no Jardim São Sebastião e junta-
mente com outros participantes receberam apostila, material, aulas teóri-
cas e práticas, refeição e certificação do SENAR. Na foto todos os participan-
tes, com a instrutora Vânia e a auxiliar Maria Luisa.

CURSO: ROSA, MANEJO E TRATOS CULTURAIS.
DATA: 10/11/2014 a 12/11/2014  CARGA HORÁRIA 24 HORAS
INSTRUTOR: RICARDO DE ANGELIS MARINHEIRO (SÃO CARLOS).
Este curso, ensinou tudo sobre rosas, desde plantio, podas, desbrota, bo-
tões, adubação, rotação, irrigação, cuidado dessas flores quanto a pragas 
e doenças, e  como identificá-las, evitá-las e tratá-las, comercialização, e 
colheita, aprendendo novas técnicas, e também como iniciar o plantio co-
mercial e a produção de mudas de rosas, que ajudará na renda familiar.
As aulas teóricas foram realizadas na sede do Sindicato Rural e as aulas 
práticas, na propriedade da Associada Marlene e Marli Fioravante e do Pre-
sidente Dr. Marco Antonio dos Santos. E no final do curso, receberam certi-
ficação do SENAR. Na foto os participantes com o instrutor Ricardo.

RELATÓRIO DO GREENING
Informamos que a partir do dia 15 de Novembro, inicia-se a 

declaração do relatório do  greening e do cancro cítrico para o 
segundo semestre do ano, que é obrigatório, por isso pedimos 
aos associados que possuem citros, que compareçam a sede do 
Sindicato para a realização do relatório, no horário das 13:00 ás 
16:30, com Sergio Bellentani. 

RENOVAÇÃO DO 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 Pessoal 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 in-
formações na sede do Sindicato Rural.

O Congresso Nacional man-
teve o veto da presidente Dilma 
Rousseff ao projeto do deputado 
federal Alceu Moreira (PMDB/RS) 
que acabava com o emplacamen-
to, o licenciamento e o Imposto 
sobre a Propriedade de Veículos 
Automotores (IPVA) para veículos 
como tratores, colheitadeiras e 
tobatas. A votação foi realizada no 
dia 26/11.

– É um absurdo sustentar a co-
brança para ferramentas de traba-
lho no campo como se fossem car-
ros de passeio. São enxadas com 
motor. É mais uma forma de meter 
a mão fundo no bolso do produtor, 
mais uma insensível com aqueles 
que produzem alimentos e susten-
tam a economia do país – lamen-
tou o deputado Alceu Moreira.

Mas a questão pode, ainda, 
ser revertida. O presidente da 
Frente Parlamentar da Agrope-
cuária (FPA), deputado Luis Car-
los Heinze (PP-RS) afirmou que 
a Frente vai seguir trabalhando 
para evitar o emplacamento.

– Ainda tem alternativas, eu 
coloquei na Medida Provisória 
656 emendas que desobrigam o 
agricultor a emplacar suas máqui-
nas – informou Heinze.

O senador Blairo Maggi (PR-
-MT), também disse que está bus-
cando alternativas para evitar que 
os produtores tenham que fazer 
o emplacamento em janeiro.

– Estamos falando com o 
Contram para que prorrogue a 
entrada em vigor dessa medida, 
de modo a termos tempo de vo-

tar um decreto legislativo que im-
peça essa situação – disse Maggi.

Os parlamentares calculam 
que o emplacamento representa-
rá um custo de 3% do valor das 

máquinas para os produtores.
Esta nova lei são apenas a 

aquelas máquinas agrícolas, que 
trafegam em estradas, rodovias 
e ruas.
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TENDER COM MOLHO AGRIDOCE DE LARANJA

JAMBO, MANGA, UMBU, ABACAXI,
CHUCHU, MANDIOCA E AMENDOIM.

ReceitaReceita

A 98ª edição do sorteio de 100 litros de óleo diesel ocorreu dia 21 de No-
vembro de 2014, cujo ganhador foi o Sr. Altino Coletti, totalizando 10.100 
litros em parceria com ENERGIA AUTO POSTO.

O significado dos sonhos
Uma mulher se levanta pela manhã, acorda o marido e lhe diz:
- Amor, tive um sonho maravilhoso. Sonhei que você me deu um 

colar de diamantes no meu aniversário. O que será que isso quer dizer?
O marido responde:
- Você vai saber no seu aniversário. 
Chega o aniversário da esposa e o marido entra em casa com um 

pacote. 
A mulher com as mãos trêmulas rasga nervosamente o papel, abre a 

caixa e encontra um livro, intitulado “O significado dos sonhos”.

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

CLAUDIO ARIOLI 03/12

 JOÃO FRANCISCO KAPP                             03/12

JOSE OSVALDO MICHILINO 08/12

AMERICO VIESI 10/12

LUZIA APARECIDA RESTANI  13/12

NIVALDO EVARISTO DAVOGLIO 13/12

SERGIO PINSETTA 23/12

DENILSON DONIZETI MARTINELI 23/12

Dezembro

SINDICATO RURAL COMPLETA 10.100 LITROS DE ÓLEO 
DIESEL SORTEADOS ENTRE SEUS ASSOCIADOS.

Ingredientes:

1 tender tipo bolinha (cerca de 1,5 
kg)
1 xícara (chá) de suco de laranja
2 colheres (sopa) de manteiga
Cravos-da-índia

Molho:
1 xícara (chá) de suco de laranja
2 colheres (sopa) de açúcar 
mascavo 
4 colheres (sopa) de mel 
2 colheres (chá) de maisena 
1 colher (chá) de mostarda
1 colher (chá) de gengibre ralado
1 colher (sopa) de Fondor 
2 xícaras (chá) de gomos de laranja
1 colher (sopa) de hortelã fresca 
picada

Modo de Preparo:

Deixe o tender de molho no suco 
de laranja por 2 horas
Com a ponta de uma faca risque a 
superfície do tender de modo que 
se formem losangos
Nos vértices de cada losango, 
espete cravos-da-índia
Coloque o tender em uma 
assadeira média e espalhe 
pedacinhos de manteiga
Regue com o suco de laranja, cubra 
com papel de alumínio e asse em 
forno médio (180°C), pré-aquecido, 
por cerca de 30 minutos
Retire o papel, regue com o caldo 
que se formou na assadeira e deixe 
mais 10 minutos
Reserve

O que se colhe 
no mês de


