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safra 2014/2015 de cana no centro-sul deve atingir 560,5 milhões de toneladas

A Datagro, consultoria privada 
especializada em açúcar e eta-
nol, mostrou no dia 26/06, que a 
safra 2014/15 de cana-de-açúcar 
no Centro-Sul do Brasil, iniciada 
em março, deverá ser 6% menor 
na comparação com 2013/2014, 
totalizando 560,5 milhões de 
toneladas. A redução deve-se à 
severa estiagem que atingiu a 
região. Segundo a consultoria, a 
seca atinge a região desde outu-
bro. De acordo com a consultoria, 
o índice pluviométrico no Centro-
-Sul ficou 38% abaixo da média 
somente no último mês de maio.

A produção de açúcar no atual 
ciclo deve cair 5,8%, para 32,3 mi-
lhões de toneladas. Já a de etanol 
deve diminuir 8,5%, para 23,39 
bilhões de litros, dos quais 11,60 
bilhões de litros serão de anidro e 
11,79 bilhões de litros, de hidratado. 
Da oferta total de cana, 45,9% de-
vem ir para a produção de açúcar. 
No ciclo anterior, esse porcentual foi 
ligeiramente menor, de 45,2%.

Contudo, que o rendimento 
agroindustrial (medido por quilo 
de Açúcares Totais Recuperáveis por 
hectare) estava 7,8% menor até final 
de Maio na comparação com igual 
período de 2013/14. Além da seca, 
pesa nesse rendimento a quantida-
de de impurezas vegetais presente 
no momento do processamento, 
que está 1,7% maiores em 2014.

Frete
A organização nos portos e 

a menor ocorrência de chuvas 
têm feito com que o frete para 
transportar açúcar neste ano seja 
inferior ao observado em 2013. 
O preço médio para se levar açú-
car no Estado de São Paulo até o 
Porto de Santos ficou em R$ 84,35 
por tonelada em maio, queda de 
8% na comparação com igual mês 
do ano passado e desvalorização 
acumulada de 7,8% só em 2014.

– Choveu menos neste ano e 
isso provocou poucos congestio-
namentos. A organização nos por-
tos, com agendamento obrigató-
rio, também contribuiu – afirmou.

Considerando o principal tre-
cho de escoamento no Estado, 
entre Ribeirão Preto e Santos, o 
frete caiu 8,5% na comparação 
anual, para R$ 82,07 por tonelada. 

Exportações
As exportações de etanol 

pelo Brasil estavam 30% menores 
no acumulado de 2014 até maio 
na comparação com igual perío-
do de 2013. Os embarques alcan-
çaram 612,56 milhões de litros de 
janeiro a maio de 2014, menos 
que os 875,28 milhões de litros 
observados nos cinco primeiros 
meses de 2013.

As exportações têm sido me-
nores por causa do forte consu-
mo interno e da demanda en-
fraquecida nos Estados Unidos, 
que colheram uma safra recorde 
de milho e tem utilizado em lar-
ga escala o biocombustível feito 

produtores de citrus pressionam por leilões do pepro

As indústrias processadoras 
ampliaram a compra de laranja 
para a produção de suco na sa-
fra 2014/15, mas os preços pagos 
pela caixa de 40,8 quilos da fru-
ta, de R$ 8 a R$ 10, fizeram com 
que os citricultores ampliassem 
a pressão junto ao governo para 
realização de leilões do Prêmio 
Equalizador Pago ao Produtor 
(Pepro). Estão previstos R$ 50 mi-
lhões para as operações que ga-
rantiriam o preço mínimo de R$ 
11,45 a caixa, mas o processo ain-

da tramita entre ministérios antes 
de chegar a Companhia Nacional 
de Abastecimento (Conab).

– Seriam necessários dois lei-
lões de Pepro, um entre os dias 
15 e 18 de julho e outro no dia 30. 
O processo já tem autorização da 
Agricultura, com a promessa do 
ministro (Neri Geller), do Minis-
tério do Planejamento e só falta 
o aval do Tesouro – estimou o 
presidente da Câmara Setorial da 
Citricultura do Ministério da Agri-
cultura e do Sindicato Rural, Mar-

co Antonio dos Santos. 
Enquanto isso, as principais 

indústrias avançam na aquisição 
das frutas. Maior compradora do 
mercado, a Cutrale ofertou R$ 8 
por caixa das variedades preco-
ces e R$ 10 para as de meia es-
tação tardia e comprou grandes 
volumes de laranja. Os contratos 
foram fechados para um ano e 
preveem participação dos pro-
dutores na negociação do suco 
vendido em 2015, com o prêmio 
pago em 2016, prática já comum 

na indústria.
Na maioria dos contratos, o 

pagamento (sem a participação 
futura) é dividido em duas parce-
las, a primeira na semana seguin-
te à da compra e a segunda em 
65 dias. A Louis Dreyfus Commo-
dities (LDC) também ampliou as 
compras nos mesmos níveis de 
preços da Cutrale. Já a Citrosuco 
procurou os citricultores que ti-
veram contratos vencidos entre 
a safra passada e a atual e ofere-
ceu entre US$ 4 e US$ 5 a caixa. 

a partir desse cereal. Ele salienta 
que não prevê recuperação dos 
embarques no restante do ano.

Mistura
Um eventual aumento da mis-

tura de etanol anidro na gasolina, 
dos atuais 25% para 27,5%, geraria 
uma demanda adicional de 560 
milhões a 600 milhões de litros 

do biocombustível. Ele afirma 
que isso equivale a 1 milhão de 
toneladas de açúcar. Levada em 
Janeiro pelo setor sucroalcooleiro 
ao governo, a proposta ainda está 
em análise e sofre resistência por 
parte da Associação Nacional dos 
Fabricantes de Veículos Automoto-
res (Anfavea), que teme por perda 
de rendimento nos motores.

A Louis Dreyfus Commodities, 
terceira maior empresa exporta-
dora de suco de laranja brasilei-
ro, atrás de Cutrale e Citrosuco, 
decidiu suspender a produção da 
bebida em sua fábrica no muni-
cípio de Engenheiro Coelho, no 
interior de São Paulo, nesta safra 
2014/15.

Em comunicado divulgado, 
a subsidiária brasileira da múlti 
francesa informou que “reajus-
tou suas operações de proces-
samento de laranja” na unidade 
em questão - “em linha com a 
estimativa de redução na produ-
ção de laranja no período” [sa-
fra 2014/15] -, que a medida visa 
“adequar a estrutura” de suas 
operações de sucos “ao momen-
to atual do mercado” e que a sus-
pensão poderá ser revista caso o 
cenário se altere.

Apesar de a Dreyfus não ter 

dado mais detalhes sobre o que 
considera ser o “momento atual 
do mercado”, sabe-se que, ain-
da que tenha apresentado uma 
pequena reação em 2013, a de-
manda internacional por suco 
de laranja perdeu força na última 
década. Fontes do ramo dizem 
que a empresa reduziu sua capa-
cidade de produção como parte 
de uma reestruturação que bus-
ca conferir maior rentabilidade à 
operação de suco. O Brasil tem 
mais de 80% dos embarques glo-
bais do produto.

Em São Paulo, a companhia 
também processa laranja para a 
produção de suco em unidades 
localizadas nas cidades de Be-
bedouro e Matão. No setor de 
agronegócios, a Louis Dreyfus 
Commodities também opera, no 
Brasil, nas áreas de grãos e olea-
ginosas, algodão, café e adubos.

dreyfus suspende produção de
suco em unidade de sp
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A Confederação da Agricultu-
ra e Pecuária do Brasil (CNA) revi-
sou no ultima dia 25/06, a estima-
tiva do Valor Bruto da Produção 
(VBP) da agropecuária brasileira, 
que deve atingir R$ 465,6 bilhões 
em 2014, alta de 8,38% em rela-
ção aos R$ 429,3 bilhões do ano 
passado. No levantamento ante-
rior, em abril, a alta em relação a 
2013 do VBP seria de 6,3%, para 
R$ 456,3 bilhões, uma diferença 
positiva de R$ 36,3 bilhões entre 
as duas previsões.  

O crescimento do chamado 
“faturamento dentro da portei-
ra” será puxado principalmente 
pela previsão recorde de colheita 
de grãos e fibras nesta safra, de 
193,57 milhões de toneladas. Em 
abril, a estimativa para a produ-
ção era de 190 milhões de tone-
ladas de grãos. O setor agrícola 
deve faturar R$ 298,4 bilhões, 
8,2% superior a 2013, segundo 
a CNA. O aumento ocorre prin-
cipalmente pela soja, cuja re-
ceita anual deve crescer para R$ 

cna estima crescimento de 8,4% no valor total
da produção agropecuária em 2014

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. 

96,2 bilhões, ou 10% mais ante 
2013. O VBP do algodão, com o 
aumento da produção da fibra, 
deve subir 30% entre 2013 e 2014, 
para R$ 6,9 bilhões.

O café deve ter receita 22,8% 
superior à registrada em 2013 e 
atingir R$ 18,8 bilhões em fatura-
mento nas lavouras. Para o arroz, 
a projeção é de alta no fatura-
mento para 2014, de 13,9% em 
relação a 2013, passando de R$ 
9,9 bilhões para R$ 11,3 bilhões. 
Por outro lado, o faturamento do 
milho deve ter retração de 2,6%, 
atingindo R$ 37,5 bilhões, por 

conta da ampliação da oferta que 
pressionou os preços para baixo 
no mês de maio.

Em relação à pecuária, a CNA 
estima o aumento de 8,3% no fa-
turamento para este ano em rela-
ção a 2013, com o VBP somando 
R$ 167,2 bilhões. Para a carne bo-
vina, a receita deve crescer 13,3% 
e chegar a R$ 74,9 bilhões. A alta 
do VBP do leite está estimada em 
6,5%, para R$ 38,5 bilhões em 
2014, por conta da elevação do 
preço da matéria-prima paga ao 
produtor, em razão do período 
de entressafra.

A Companhia Nacional de 
Abastecimento (Conab) divul-
gou por meio da Portaria inter-
ministerial n. 641, de 2 de julho, 
a realização do leilão de Prêmio 
Equalizador Pago ao Produtor Ru-
ral (Pepro), ao disponibilizar uma 
verba total de R$ 50 milhões,  es-
tipulando o preço mínimo de R$ 
11,45 a caixa de 40,8 kg. 

Com este subsídio, estima-se 
que três milhões de caixas de laran-
ja, exclusivamente industriais, sejam 
negociadas, facilitando a vida do 
produtor, que poderá participar do 
leilão – por CPF – com até cinco mil 
caixas neste primeiro pregão, che-
gando no máximo a 10 mil caixas da 
fruta em todos os leilões previstos.

A partir do dia 10 de julho, os 
produtores e compradores inte-
ressados em participar dos leilões 
– sejam produtores ou comercian-
tes de laranja –, devem, primeira-
mente, dirigir-se a uma Bolsa de 
Cereais, de Mercadorias e/ou de 
Futuros e procurar um corretor, 
autorizando-o por escrito a fazer 
as negociações em seu nome. 

O corretor providenciará o cadas-
tramento no Sistema de Cadastra-
mento Unificado de Fornecedores 
(SICAF). Depois disto, terão o pra-
zo máximo de 35 dias para apre-
sentarem outras documentações. 

De acordo com Marcos An-
tônio dos Santos, presidente da 
Câmara Setorial da Citricultura e 
do Sindicato Rural de Taquaritinga, 
vinculada ao Ministério da Agricul-
tura, o auxílio chega em um bom 
momento.“ A ajuda será extrema-
mente importante, pois cobrirá os 
custos da colheita e outras despe-
sas administrativas, porém esta a 
verba disponibilizada para o leilão 
Pepro está abaixo da safra 2012/13, 
que foi de R$ 120 milhões.

O maior receio do sindicalista é 
na questão dos próximos pregões 
para a safra de 2013/2014, já que 
o limite máximo é de 10 mil. “Se 
neste ano, por exemplo, existirem 
diversos, o citricultor participará de 
forma fracionada para não ultra-
passar o limite. Desta forma, acredi-
tamos que somente uma parte da 
safra será beneficiada”, lamenta.

leilão pepro alivia citricultores, 
mas não anima
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CURSO: ARTESANATO EM MADEIRA
MACIÇA RECICLÁVEL MARCHETARIA
DATA: 24/06/2014 A 27/06/2014

CARGA HORÁRIA: 32 HORAS
INSTRUTOR: ANDERSON HENRY LOPES 

(MARILIA)

Na ultima semana do mês, o Sindicato Rural 
em parceria com o SENAR-SP, ofereceu um 
curso de marchetaria. Com a participação de 
produtores e familiares de trabalhadores rurais, 
puderam aprender toda a execução das téc-
nicas e acabamento, além de noções de co-
mercialização, como evitar acidentes e ainda 
informações sobre os aspectos de preservação 
do meio ambiente e na melhoria da qualidade 
dos artefatos produzidos, como diversos tipos 
de caixas de madeira, entre outros. Os partici-
pantes receberam material, apostila, aula práti-
ca e certificação. Na foto todos os participantes 
com o instrutor Henry e o auxiliar José.

ARTEFATOS EM FOLHAS
ESQUELETIZADAS DECORATIVOS

DATA: 02/06/2014 A 05/06/2014
CARGA HORÁRIA: 32 HORAS

INSTRUTORA: ZENAIDE BERTI LOPES 
(MARILIA-SP)

No mês de junho foi realizado mais um curso 
de artesanato, com a participação de produ-
toras e trabalhadores rurais, na sede do Sindi-
cato Rural. Nestes dias puderam aprender um 
trabalho maravilhoso feito através de folhas, 
como rosas, arranjos, pastas, anjos, abajur, 
e muitos outros enfeites em caixas, quadro, 
troncos etc.
As participantes receberam todo material ne-
cessário, apostila, refeição, aulas práticas, e 
certificado do SENAR. Na foto as participantes 
do curso com a instrutora, auxiliar e os arran-
jos feitos por elas.

APLICAÇÃO DE AGROTÓXICOS COM
PULVERIZADOR DE BARRAS

DATA: 09/06/2014 A 11/06/2014
PARCERIA: COOPERCITRUS

INSTRUTOR: CELSO NOGUEIRA (RIB. 
PRETO-SP)

Mais um curso realizado com a Empresa Co-
opercitrus, convênio Sindicato Rural e SENAR-
-SP, atendendo as normas exigidas com a NR 
31. Nesse curso, foram treinados 15 trabalha-
dores rurais, no qual aprenderam tudo sobre 
o uso correto dos agrotóxicos respeitando, as 
normas técnicas previstas no meio ambiente 
e o principal a saúde e o bem estar de cada 
um. Este curso foi realizado com aulas teóricas 
na sede do Sindicato Rural e as aulas práticas 
na propriedade denominada Fazenda Pavão, 
do associado e proprietário Mario Willian Le-
mos. Na foto, os participantes do curso com o 
instrutor Sr. Celso Nogueira.

homenagem

Sindicato Rural através dos seus diretores, funcionários e seus as-
sociados presta esta homenagem ao Sr. Itaru Ogata que faleceu 
no ultimo dia 20/06. Era pessoa identificada pela sua simplicidade 
e humildade, vida dedicada ao trabalho e a família, querido entre 
seus amigos que certamente deixará saudades.

ritmo lento no mercado derruba
preço da laranja em são paulo

O ritmo de negociação no 
mercado de mesa de laranja 
continua lento em de São Paulo, 
segundo dados do Centro de Es-
tudos Avançados em Economia 
Aplicada (Cepea). O levantamen-
to mostra que ainda há boa dis-
ponibilidade de precoces sendo 
ofertada, pressionando ainda 
mais os valores da fruta. As cota-
ções da laranja pera vêm caindo 
sucessivamente desde abril – 
justamente quando começou a 
maior oferta de precoces.

Durante esta semana, a laranja 
pera foi negociada a R$ 9,95 a cai-
xa de 40,8 quilos, na árvore, que-
da de 3,6% em relação à anterior. 
No caso da lima ácida tahiti, os 
valores continuam em alta, prin-
cipalmente as frutas com padrão 
de exportação. Com a seca do pri-
meiro semestre, poucas limas de 
qualidade e calibre ideais estão 
sendo ofertadas. A média parcial 
da semana é de R$ 18,83 a caixa 
de 27 quilos, colhida, aumento de 
7,4% em relação à anterior.
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INGREDIENTES
5 pés de moleque tritura-
dos grosseiramente (85 g)

200 ml de creme de leite 
fresco (3/4 de xícara de 
chá + 1 colher de sopa)

100 ml de leite (1/3 de 
xícara de chá + 2 colheres 
de sopa)

3 ovos

400 g de doce de leite 
cremoso (1 xícara de chá 
cheia)

Pudim de doce de Leite
com Amendoim

O que se colhe 
no mês de

abacate, UVa, MaRacUJÁ, cacaU, MILHO, caFÉ, caNa-De-
aÇÚcaR, cebOLa, LaRaNJa, batata-DOce, MaNDIOca e SOJa.

ReceitaReceita

A 93ª edição do sorteio de 100 litros de óleo diesel 
ocorreu dia 20 de Junho de 2014, cujo ganhador foi o Sr. 
Jose Pedro Ferreira de Camargo Sallum, totalizando 9.600 

litros em parceria com ENERGIA AUTO POSTO.

MODO DE PREPARO
1 - Num forma de pudim (15 cm de diâme-
tro) untada com manteiga espalhe 5 pés 
de moleque triturados grosseiramente e 
reserve.

2- Coloque num liquidificador 200 ml de 
creme de leite fresco, 100 ml de leite, 3 
ovos e 400 g de doce de leite cremoso e 
bata bem (+/- 5 minutos). Transfira a mistu-
ra, com cuidado, para a forma (reservada 
acima) e leve ao forno médio pré-aquecido 
a 180°C por 50 minutos. Retire do forno e 
deixe esfriar. Desenforme e leve para gelar.

3- Sirva em seguida.

Português explicando um lance do jogo
Manoel explica um lance do jogo de futebol para o amigo:
- Tinha que ver, Joaquim. Na hora de cobrar o pênalti o goleiro 

me dizia: “Se chutar na esquerda eu pego, se chutar na direita eu 
pego, se chutar no meio eu pego!”

- E você fez o quê, Manoel?
- Enganei ele, ora pois!
- Enganou como?
- Oras... Chutei para fora!

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

SHiRomu KAWASAKi 05/07
euGeniA micALi AcQuARone 05/07
PALimeRcio cARLoS ReGAtieRi 08/07
eneAS JoSe BeLodi 08/07
ceLSo F. de cAmARGo SALLum                   11/07
Antonio cARLoS ReGAtieRi 13/07
LuiS HenRiQue cAcHetA 15/07
LuiZ Antonio coLetti 18/07
AdemiR  PineLLi                                           18/07
tAKAo SAKAGAmi 20/07
dominGoS FeRReti 20/07
cLAudio W. BRASSALi 20/07
SiRo inoue 20/07
mARiA APARecidA m. PAVARinA 22/07
mARiA diRce PReVideLLi ZAcHARiAS 24/07
mARiA PiVettA 24/07
mARceLino mudeLAo 25/07
mARco Antonio doS SAntoS                     28/07

Julho

sindicato rural completa 9.600 litros de Óleo 
diesel sorteados entre seus associados


