
safra brasileira de laranja deve superar 
em três vezes a da flórida

A colheita de laranja já come-
çou e o setor produtivo ainda não 
recebeu a indicação dos preços a 
serem praticados pelas indústrias. 
O mercado estima que a safra 
deste ano seja de 308 milhões de 
caixas, volume três vezes supe-
rior ao colhido na Florida (EUA), 
principal concorrente brasileiro. 
Os Estados Unidos estão com su-
cessivos prejuízos na colheita em 
função do greening.

– A safra já está pronta para 
ser colhida, mas segundo infor-
mações, possivelmente a realiza-
ção de contratos com produtores 
ocorra a partir do início de junho. 
Então, aí sim, ela será negociada 

com o produtor, saberemos qual 
variedade será negociada e os 
valores – pontuou Marco Antônio 
dos Santos, presidente da Câma-
ra Setorial da Citricultura e do Sin-
dicato Rural.

O preço mínimo da fruta fi-
cou determinado em R$ 11,45 a 
caixa de 40,8 kg, mas o decreto 
ainda não foi publicado no Diário 
Oficial da União (DOU). O setor 
aguarda, ainda, o anúncio de 
leilões de Pepro, que não ocorre-
ram no ano passado. A exemplo 
de 2012, produtores estimam R$ 
120 milhões em negócios.

Os assuntos foram debatidos 
na tarde desta quinta, dia 15, na 

Câmara Setorial da Cadeia 
Produtiva de Citricultura. 
O setor também espera a 
liberação de um inseticida 
capaz de combater com 
mais eficácia a doença 
do ácaro da leprose, 
presente nas principais 
regiões produtoras do 
país.

– Ainda não temos uma previ-
são para a liberação [do produto]. 
Estamos trabalhando em cima de 
regime de prioridade. As princi-
pais, hoje, são claramente soja – 
ferrugem da soja – e café – broca 
do café –, que têm problemas fi-
tossanitários gravíssimos. O citrus 
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CitriCultores do interior de são 
paulo diminuem 10% da área de 
plantação para evitar prejuízo

Com o início do período de 
colheita da laranja em São Paulo, 
crescem as preocupações dos ci-
tricultores sobre a rentabilidade, 
já que o governo federal reajus-
tou o preço mínimo da caixa para 
R$ 11,45, valor que pode não ser 
suficiente para cobrir os custos 
de produção.

Para evitar prejuízos, muitos 
agricultores diminuíram a área 
de plantação, fazendo a área de 
produção diminuir 10% nessa 
safra, ou seja, 20 mil hectares a 
menos de acordo com a Câmara 
Setorial de Citricultura. Exemplo 
de um produtor, que plantava 45 

hectares de laranja, mas este ano 
reduziu a área para apenas cinco 
hectares. Sua justificativa foi que 
a baixa remuneração é inferior ao 
custo de produzir a caixa, apesar 
do preço na safra anterior ser de 
R$ 8 pela caixa.

Outro fator que preocupa os 
fazendeiros são os frutos meno-
res e mais leves, que fazem os 
produtores precisarem de mais la-
ranjas para encherem uma caixa. 
Na região de Artur Nogueira as 
indústrias ainda não começaram 
a comprar a matéria prima e por 
isso a caixa de laranja é vendida 
com preço acima do estabelecido.

também está na 
pauta de discussão e assim que 
a gente tiver espaço para poder 
fazer um esforço para registro, 
atuaremos nesse sentido – afir-
mou o diretor do Departamento 
de Sanidade Vegetal do Ministé-
rio da Agricultura, Luis Rangel.

O projeto de lei que previa o 
fim da obrigatoriedade do regis-
tro e licenciamento de máquinas 
agrícolas foi vetado pela presi-
dente Dilma Rousseff, conforme 
decisão publicada no Diário Ofi-
cial da União no dia 14/05.

A justificativa apresentada 
pelo governo para o veto é de 
que o Projeto de Lei que visa de-
sobrigar as máquinas agrícolas 
do licenciamento e registro anual 
apresenta conceito amplo para o 
que são “veículos automotores 
destinados a executar trabalhos 
agrícolas”. Dessa forma, ficaria 
impossível ter clareza sobre quais 
veículos estariam dispensados da 
obrigação.

O emplacamento de tratores 
e máquinas agrícola passa a ser 
obrigatório em todo o Brasil a par-
tir de janeiro de 2015, segundo 
resolução do Conselho Nacional 
de Trânsito. O veto da presidente 
Dilma deverá ser analisado em 
até 30 dias pelo Congresso.

O autor do projeto de lei, 

deputado federal Alceu Moreira 
(PMDB/RS), afirma que a tendên-
cia é que ocorra a derrubada do 
veto na Câmara dos Deputados e 
no Senado Federal. Segundo da-
dos apurados pela assessoria do 
deputado, os custos com empla-
camento, vistoria e IPVA podem 
chegar a R$ 30 mil ao ano.

– Nós vamos nos articular 
para a derrubada do veto. E assim 
passará a valer a lei como foi vo-
tada – diz o parlamentar.

As discussões sobre o tema 
vêm se arrastando desde 1997, 
quando o licenciamento se tor-
nou regra, com a aprovação do 
Código de Trânsito Brasileiro 
(CTB). A exigência inquietou o 
setor rural brasileiro, que atribui 
à medida aumento nos custos 
de produção. O setor estima que 
as despesas com licenciamento, 
emplacamento, seguro obrigató-
rio e a compra de outros itens de 
segurança, como cinto de segu-
rança e extintores, correspondam 
a 3% do valor de cada máquina.

governo veta fim de 
emplaCamento de veíCulos 

agríColas
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Câmara aprova renegoCiação 
de dívida de CitriCultores

A Câmara dos Deputados 
aprovou no dia 21/05, proposta 
que integra a Medida Provisória 
635 e que prevê a renegocia-
ção de dívidas de citricultores. 
Emenda de autoria do tucano 
Mendes Thame (SP) permite 
que os bancos prorroguem 
para 15 de fevereiro de 2015 o 
vencimento de parcelas venci-
das - ou que vencerão - entre ja-
neiro de 2012 e 14 de fevereiro 
de 2015, de operações contrata-
das por produtores de laranja e 
suas cooperativas.

Pelo texto incorporado na 
Medida Provisória 635, cuja re-
dação final foi aprovada nesta 
tarde pela Câmara, as opera-
ções que terão prazo alonga-
do são as seguintes: dívidas 
contraídas para custeio da sa-
fra 2011/2012 contratadas pelo 
Crédito Rural; para custeio de 
safras anteriores e prorrogadas 
por autorização do Conselho 
Monetário Nacional (CNM); dí-
vidas para investimentos con-
traídas via Crédito Rural ou no 
âmbito do Pronamp, do Pronaf, 
dos Fundos Constitucionais de 
Financiamento, do Proger Rural 
ou Proger Rural Familiar; e, por 
último, débitos assumidos para 
investimento no âmbito do Pro-
naf, do Programa Finame Agrí-
cola Especial ou com recursos 
do Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico e Social 
(BNDES) e equalizados pelo 
Tesouro, inclusive parcelas pror-
rogadas com o consentimento 
do CMN.

A MP 635, editada para tratar 
da ampliação do valor do Bene-
fício Garantia-Safra e do Auxílio 
Emergencial Financeiro relativo 
a desastres ocorridos em 2012, 
segue agora para o Senado, 
onde precisa ser aprovada até o 

início de junho. Só depois disso 
a emenda aprovada há pouco 
poderá ir a sanção.

Na justificativa da emenda, 
Mendes Thame argumenta 
que a safra de frutas cítricas 
2012/2013 foi “uma das prio-
res da história desse cultivo no 
Brasil”, gerando dificuldades 
de comercialização que acar-
retaram na perda de receita 
de R$ 850 milhões. Cita, ainda, 
prejuízos à citricultura no Esta-
do de São Paulo ocasionados 
pela estiagem entre setembro 
e novembro de 2012. “Em ra-
zão dos problemas mencio-
nados, um grande número de 
fruticultores não tem consegui-
do pagar os financiamentos 
de custeio contraídos junto ao 
sistema financeiro”, pontua o 
parlamentar.

“Faz-se necessário que as 
parcelas vencidas e vincendas 
em 2013 e 2014 de operações 
contratadas em 2011 e 2012 se-
jam renegociadas, de modo a 
que os mutuários possam ree-
quilibrar-se economicamente, 
voltando a pagar os emprésti-
mos em 2015”, conclui.

Na votação desta tarde o 
governo se manifestou contrá-
rio à emenda. De acordo com 
o líder em exercício, deputado 
Henrique Fontana (PT-RS), o 
texto prevê uma renegociação 
na ordem de R$ 408 milhões. 
“Estamos dispostos a fazer uma 
mesa de negociações que en-
volva a Fazenda e Agricultura”, 
afirmou. Ele disse que outros 
setores que tiveram benefícios 
concedidos pelo governo dialo-
garam com a equipe econômi-
ca. “Todos queremos fortalecer 
o setor produtor, mas queremos 
pedir que não seja através des-
ta emenda neste momento”.

Colheita é meCanizada em 
83% dos Canaviais de são 
paulo na safra 2013/2014

O Estado de São Paulo, maior 
produtor de cana-de-açúcar do 
país, já conta com colheita me-
canizada em 83% das áreas cana-
vieiras, informa a União da Indús-
tria de Cana-de-Açúcar (Unica). 
De 2006 para cá, o processo pas-
sou por uma profunda reformula-
ção graças ao Protocolo Agroam-
biental do Setor Sucroenergético.

Com uma produção de 371 
milhões de toneladas de cana, 
São Paulo responde por 51% da 
produção de etanol do país e por 
mais de 16% da produção de eta-
nol no mundo. 

Vertente do Programa Etanol 
Verde, o Protocolo Agroambien-
tal faz parte de um processo que 
define, entre outros aspectos, a 
antecipação voluntária dos pra-
zos legais para o fim da queima 
controlada da palha da cana nos 
canaviais paulistas. As signatárias 
do Protocolo são responsáveis 
por aproximadamente 94% da 
produção paulista e 48% da pro-
dução nacional de etanol.

Dados das Secretarias do Meio 
Ambiente e da Agricultura do Es-
tado de São Paulo indicam que 
sete milhões de hectares de cana 
deixaram de ser colhidos com 
uso do fogo na safra 2013/2014. 
Com a redução, 26,7 milhões de 
toneladas de poluentes deixaram 
de ser emitidas, assim como 4,4 
milhões de toneladas de gases 
de efeito estufa (GEEs), algo equi-

valente à emissão anual de 77,5 
mil ônibus movidos a diesel.

Em se tratando da colheita 
sem o uso do fogo, as metas esta-
belecidas pelo Protocolo Agroam-
biental foram superadas na safra 
2013/2014: 83,7%, ante os 72,6% 
da safra 2012/2013, representan-
do uma área de 4,03 milhões 
de hectares que foram colhidos 
mecanicamente. Esse percentual 
considera tanto as áreas mecani-
záveis das indústrias, quanto de 
seus fornecedores.

As informações das duas se-
cretarias apontam ainda uma 
ampla mudança desde a implan-
tação do Protocolo Agroambiental 
na safra 2006/2007, época em que 
65,8% da cana era colhida manu-
almente e com uso de fogo. No 
ano de 2013, 141 indústrias e 5997 
fornecedores de cana, de forma 
voluntária, se tornaram signatários 
do Protocolo Agroambiental. 

O início da safra 2014/2015 
é o prazo final para a elimina-
ção do uso do fogo nas áreas 
planas, em que as máquinas 
podem operar. Para as demais 
áreas, com inclinação superior a 
12 graus, o prazo de referência 
é a safra 2017/2018. Para os for-
necedores, a safra 2014/2015 é o 
prazo para eliminação da queima 
em áreas mecanizáveis acima de 
150 hectares e 2017/2018, em áre-
as não mecanizáveis e menores 
que 150 ha.
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CURSO: 
OPERAÇÃO E 
MANUTENÇÃO
DE TRATORES 
AGRÍCOLAS

DATA:  05/05/2014 A 
09/05/2014   CARGA 
HORÁRIA: 40 HORAS
INSTRUTOR: HERMES 
SOUZA DOS ANJOS

Mais um cur-
so de Operação 
e Manutenção de 
tratores agrícolas 
aconteceu no mês 
de maio. Nessa semana produtores e trabalhadores rurais puderam aprender tudo 
sobre os tratores mais modernos, com aulas práticas na Empresa Coopercitrus, e 
também os tratores das propriedades rurais, desde novos e usados, sendo reali-
zado na propriedade da Sra Diva, Telma e Elaine Gibertoni, denominada Fazenda 
Grama e também toda a manutenção,  troca de óleo, filtros nos tratores, , fun-
cionamento e utilização das peças. Este curso continua sendo obrigatório para 
todos os trabalhadores que operam tratores, e no final os participantes que foram 
aprovados recebem certificação do SENAR, além de material, apostila, e refeição. 
Na foto os participantes nas aulas práticas com o instrutor.

CURSO: 
JARDINEIRO, 

IMPLANTAÇÃO 
DO JARDIM

DATA: 12/05/2014 A 
15/05/2014   CARGA 
HORÁRIA: 32 HORAS

INSTRUTOR: LUIZ 
CARLOS MAPELLI DA 

SILVA
LOCAL: APAE 

(ASSOCIAÇÃO DE 
PAIS E AMIGOS DOS 

EXCEPCIONAIS)

O Sindicato Ru-
ral em parceria com 

o SENAR-SP, realizou no mês de maio, nos dias 12 a 15, um curso de JARDINEIRO, 
implantação do jardim, com a participação de trabalhadores rurais, onde fizeram 
toda a instalação, e reforma do jardim da APAE de Taquaritinga, com flores e 
plantas ornamentais. Os alunos puderam aprender toda manutenção de forma 
eficiente, desde a parte de solo, limpeza, planejamento, plantio, acabamento, 
materiais necessários, EPI, enfim, para formar, reformar, implantar e manter o jar-
dim saudável, selecionando as espécies mais indicadas, e utilizando as técnicas 
adequadas. Além de capacitá-los, e todo aprendizado, os participantes tiveram 
aulas teóricas, práticas, material, apostila, refeição e certificação. Já no mês de 
agosto, será aberto um novo curso de Jardineiro, condução, manutenção e refor-
ma, que será realizado nos dias de 11 a 14, para terminarem o jardim da APAE. Na 
foto antes e depois da realização do curso e os participantes no jardim da APAE.CURSO: PRO-

CESSAMENTO 
ARTESANAL DE 

PÃES

DATA: 20/05/2014 A 
21/05/2014  CARGA 

HORÁRIA: 16 HORAS
INSTRUTORA: VANIA 

ARÁUJO LOUREN-
ÇON

PARCERIA: PREFEITU-
RA MUNICIPAL DE 

FERNANDO PRESTES

Neste mês foi 
realizado em par-
ceria com a Prefei-
tura Municipal de Fernando Prestes, um curso para 20 pessoas, sendo familiares 
e trabalhadores rurais, onde aprenderam várias receitas, como pão de mel, pão 
de alho, pão de abobora, pão caseiro, pão italiano, pão de queijo, pão de bata-
ta, pão de torresmo, espinafre, misto quente, cenoura, beterraba, pão sovado, 
pão de hambúrguer com gergelim,  carolina, casadinho, bolacha de champag-
ne,  rosca de coco e outros tipos de pães. As participantes receberam material, 
apostila, refeição, e certificação, além de se especializarem. Com esse curso  
poderão ajudar na renda família. Na foto as receitas e os participantes com a 
instrutora e a auxiliar.

CURSO: OPE-
RAÇÃO DE 

SISTEMAS DE 
IRRIGAÇÃO 

POR ASPERSÃO

DATA:  26/05/2014 A 
28/05/2014   CARGA 
HORÁRIA: 24 HORAS
INSTRUTOR: RICAR-

DO DE ANGELIS 
MARINHEIRO

A pedido de 
produtores rurais 
realizou-se um cur-
so de irrigação por 

aspersão, na propriedade da Sra. Adriana Restani e Moisés. Nestes três dias 
tiveram aulas teóricas na sede do Sindicato Rural e aulas práticas, aprenden-
do desde a parte das plantas do plantio até a colheita, análise dos sistemas, 
fixação, sustenção, absorção da água e nutrientes, evapotranspiração, evapo-
ração, cálculos, infiltração e outras informações necessárias. No final do curso 
receberam certificação, além de material didático e de consumo e refeição.

Com juros mais altos, Plano 
Safra 2014/2015 terá R$ 156 bi-
lhões

O governo federal anun-
ciou no dia 19/05, que o Plano 
Agrícola e Pecuário (PAP) para 
2014/2015, o Plano Safra, terá R$ 
156 bilhões em recursos para a 
produção agropecuária, uma alta 
de 14,7% em relação ao plano 
para a safra que se encerra ago-
ra. O Plano destina R$ 112 bilhões 
para financiamentos de custeio e 
comercialização e R$ 44,1 bilhões 
para os programas de investi-
mento. O Plano começa no dia 
1º de julho deste ano e vai até 30 

de junho de 2015.
– Nós sabemos que o agro-

negócio vai contar com R$ 156 bi-
lhões. Mas quero novamente rea-
firmar que se forem gastos, mais 
será garantido. Não há nenhum 
impedimento – destacou a presi-
dente Dilma Rousseff durante o 
anúncio, em Brasília (DF).

Em nota, o ministro da Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimen-
to, Neri Geller, destacou que 
algumas reivindicações do setor 
foram atendidas nesta proposta, 
como a obrigatoriedade de con-
tratação do seguro rural nas ope-
rações de custeio agrícola feitas 

por médios produtores, que foi 
postergada para 1º de julho de 
2015. O ministro também des-
tacou o limite de financiamento 
para a comercialização de se-
mentes, que passa a ser de R$ 25 
milhões por beneficiário, tendo 
como referência o preço de mer-
cado.

O limite de financiamento 
de custeio, por produtor, foi am-
pliado de R$ 1 milhão para R$ 1,1 
milhão, enquanto o destinado à 
modalidade de comercialização 
passou de R$ 2 milhões para R$ 
2,2 milhões. Em ambos os casos, 
a variação foi de 10%.

Juros mais altos

A taxa de juros de custeio, 
uma das principais preocupações 
dos produtores para este plano 
safra, ficou em 6,5%. Durante o 
anúncio, Dilma justificou o au-
mento de um ponto percentual 
nesta taxa afirmando que ainda 
é um aumento pequeno se com-
parado à Selic, e ainda muito me-
nor que as taxas praticadas há 12 
anos, que chegavam a 10% Em 
julho de 2013, a taxa Selic, o índi-
ce pelo qual os juros do mercado 
são balizados no Brasil, estava 
em 8,5%, e agora está em 11% .

Com juros mais altos, plano safra 2014/2015 terá r$ 156 bilhões
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INGREDIENTES
1 peça de fraldinha 

Recheio
3 xícaras (chá) de linguiça fresca sem a pele
½ xícara (chá) de azeitona
1 xícara (chá) de cenoura picada
3 dentes de alho picados e fritos
½ xícara (chá) de salsa picada
1 pitada de pimenta calabresa

Farofa
½ xícara (chá) de manteiga
1 xícara (chá) de cebola
1 xícara (chá) de abobrinha ralada
1 xícara (chá) de milho
1 xícara (chá) de tomate cereja cortado em 4
2 xícaras (chá) de farinha de mandioca
½ xícara (chá) de cebolinha picada
Sal a gosto

fraldinha recheada

O que se colhe 
no mês de

abacate, caqui, cebola, framboesa,
melão, pepino e tomate.

ReceitaReceita

A 92ª edição do sorteio de 100 litros de óleo diesel 
ocorreu dia 20 de Maio de 2014, cujo ganhador foi o 

Sr. Oswaldo Garcia Morato, totalizando 9.500 litros em 
parceria com ENERGIA AUTO POSTO.

MODO DE PREPARO

Abra a fraldinha ao meio 
sem separar as duas 
metades. Misture em 
uma tigela a linguiça, a 
azeitona, a cenoura, o 
alho, a salsa e a pimenta. 
Coloque o sal, o recheio, 
enrole e amarre. Asse em 
forno alto cerca de 30 a 
40 minutos.
Farofa: coloque na 
panela a manteiga, a 
cebola e a abobrinha 
e refogue um pouco. 
Quando secar, coloque o 
milho, o tomate e depois 
a farinha. Acerte o sal.Gente feia

Na escola, o garotinho está chorando e a professora diz:
- Não chore, Joãozinho! Quando a gente é pequena chora mui-

to acaba crescendo feia. 
E Joãozinho, então, retruca:
- Então professora quando a senhora era pequena deveria ser 

uma grande chorona, hein!

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

rOZendO M.U. MarTineZ 03/06
rOSeMeire de faTiMa M riZZO 06/06
JUliO Perri 08/06
MilVe anTOniO Peria 10/06
GUMercindO Barelli 11/06
anTOniO lOnGhiTanO 12/06
anTOniO carlOS ferrari                           13/06
MariO KaTSUYa OZaKi 13/06
Wandir POliZel 17/06
Maria fUZile MiQUeliM 18/06
lidia BaTaGliOTi PiVeTTa                         20/06
Marlene fiOraVenTe 21/06
Maria lUcia PinSeTTa POrTO                   21/06
anTOniO J. B. Galli 23/06
SeVerinO caValini 23/06
TiJU aManO KaMada                                    24/06
YOSiTaKe OGaSaWara 25/06
anTOniO carlOS daVOGliO 26/06
edUardO Mira 26/06
JOaO carlOS BiGOlOTi 26/06
lUiZ aMadeU PirOcheTTi 26/06
GerSOn Zechinelli 27/06
anTOniO PedrO delaVechia                     27/06
JaMil JOSe filhO 27/06
Maria alice M. dada 28/06

Junho

sindiCato rural Completa 9.500 litros de óleo 
diesel sorteados entre seus assoCiados


