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A Federação da Agricultura e 
Pecuária do Estado de São Paulo 
(Faesp) e a União dos Produtores 
de Citrus (Unicitrus) recorreram da 
decisão do Conselho Administra-
tivo de Defesa Econômica (Cade) 
de aprovar a criação do Conselho 
dos Produtores de Laranja e da In-
dústria de Suco de Laranja (Con-
secitrus), em 19 de fevereiro. Com 
isso, a adoção de foro paritário de 
discussões e de formulação de 
políticas do setor citrícola, que se 
estenderia até o fim de 2015, deve 
atrasar. Além disso, a primeira reu-
nião de trabalho do Consecitrus, 
prevista foi cancelada.

Os embargos de declaração 
encaminhados ao Cade, ainda 
sem julgamento, cada uma das 
entidades alega motivos diferen-
tes nos recursos, apesar de uma 
finalidade em comum: ganhar po-
der no Consecitrus. A Faesp tem 
como principal objetivo excluir a 
Sociedade Rural Brasileira (SRB) 
como membro, com direito a voto 
e voz, e quer colocá-la apenas 
como participante, sem direito a 
voto.

A Faesp sustenta que a SRB, 

Embargos da FaEsp E da UnicitrUs adiam 
Formação do consEcitrUs

citricUltorEs E indústria sE UnEm para tEntar 
rEvErtEr ação trabalhista

Citricultores e indústria de 
suco de laranja decidiram unir 
forças para tentar reverter a ação 
movida pelo Ministério Público do 
Trabalho. Durante a última reunião 
da Câmara Setorial de Citricultura 
do Ministério da Agricultura, que 
aconteceu no último dia 10/04 
em Brasília, foi votado a criação 
de um grupo de trabalho forma-
do por representantes dos produ-
tores e das empresas produtoras 
de suco, com objetivo de definir 
ações e medidas para convencer 
o MP dos prejuízos que a medida 
pode trazer não só para citricultu-
ra como para todo o agronegócio. 
“É um momento de o setor se unir 
para tentar resolver esse proble-

que deveria representar os produ-
tores, tem ligações comprovadas 
com a indústria de suco de laran-
ja. Cita que a Associação Nacional 
dos Exportadores de Sucos Cítri-
cos (CitrusBR) era filiada à SRB e 
só deixou a entidade durante o 
processo do Consecitrus. “A men-
cionada desfiliação não resolve 
problema maior, que é o de a SRB 
ser uma entidade que comporta a 
participação tanto de indústrias, 
como de agricultores”, relata o 
embargo.

A Faesp declara que o ex-pre-
sidente da CitrusBR Christian Lo-
hbauer, hoje executivo da Bayer, 
tomou posse recentemente como 
diretor da SRB. Concluiu, ainda, 
que apesar de 3 mil filiados a SRB 
tem apenas 72 citricultores. “Cau-
sa espécie que, embora reconhe-
cidamente apenas a Faesp e a 
Associtrus (Associação Brasileira 
de Citricultores) sejam as únicas 
entidades, sem sombra de dúvida, 
livre de conflitos de interesses e 
de comprovado histórico de atua-
ção em defesa dos seus represen-
tados, ainda assim a SRB seja ad-
mitida como membro integrante”, 
informa.

ma. Não podemos aceitar que o 
produtor seja transformado num 
arrendatário. 

A reunião foi muito positiva 
nesse sentido”, afirmou o Presi-
dente da Câmara Setorial da Citri-
cultura e do Sindicato Rural, Marco 
Antônio dos Santos. 

Preocupados com as conse-
quências que a medida pode ter 
sobre o setor, a maioria absoluta 
das entidades presentes apoiou a 
criação do grupo. 

“Se essa decisão se mantiver, 
nos parece óbvio que as empresas 
processadoras não terão condi-
ções de absorver a mão de obra 
de todos os produtores do Estado 
e a tendência é que elas procurem 

os grandes grupos produtores, por 
uma questão de escala. O peque-
no produtor pode ser o maior pre-
judicado nessa história”, analisou 
o representante da Federação de 
Agricultura do Estado de São Paulo 
(Faesp), Cyro Penna. 

 O diretor-executivo da Asso-
ciação Nacional dos Exportadores 
de Sucos Cítricos (CitrusBR), Ibia-
paba Netto, afirmou que as em-
presas irão recorrer da sentença 
e reforçou a importância de que 
toda  a cadeia produtiva trabalhe 
junta para resolver essa questão. 

“É importante ter a mobiliza-
ção do setor. Os produtores enten-
deram que ação afeta diretamente 
o negócio deles. Agora vamos nos 
reunir e estabelecer a melhor for-
ma de agir para tentar dar um ou-

tro direcionamento para o tema”. 
A única entidade presente na 

reunião que não declarou apoio 
ao grupo de trabalho e se absteve 
da votação foi a Associação Nacio-
nal dos Citricultores (Associtrus). 

“A Associtrus prefere se abs-
ter dessa votação”, opiniou o 
presidente da Associtrus, Flávio 
Viegas. No final de março o TRT 
de Campinas manteve a sentença 
que determina que o plantio, cul-
tivo e colheita da laranja são par-
te da atividade fim das empresas 
processadoras de suco de laranja. 
Dessa forma, as empresas seriam 
responsáveis por toda a mão de 
obra empregada no plantio, culti-
vo e colheita das frutas, inclusive 
as adquiridas de produtores inde-
pendentes.

 

O embargo da Faesp foi ela-
borado pela GO Associados, con-
sultoria comandada pelo ex-presi-
dente do Cade Gesner Oliveira. O 
nome de Gesner aparece ao fim 
do documento, assinado pelo ad-
vogado Paolo Mazzucato.

Além da exclusão da SRB, a 
Faesp pede que seja retirada das 
competências da assembleia ge-
ral do Consecitrus a eleição e a 
destituição do conselho delibera-
tivo, “resguardando a cada mem-
bro integrante o direito de indicar 
os respectivos representantes no 
Consecitrus”. Segundo a Faesp, 
como está no processo, a indús-
tria pode manipular a escolha de 
membros do conselho entre os 
produtores.

Unicitrus
Já a Unicitrus pede, no embar-

go encaminhado ao Cade, que 
seja incluída como membro inte-
grante do Consecitrus. A associa-
ção de produtores contesta que 
tenha sido criada apenas para par-
ticipar do conselho, como alegou 
o órgão antitruste, bem como dis-
corda da posição do Cade, que ci-
tou um conflito de interesses pelo 
fato de a Unicitrus, entidade de ci-

tricultores, ter entre os associados 
o empresário e produtor de suco 
de laranja Lair Antonio de Souza, 
proprietário da Sucorrico.

A Unicitrus alega que os asso-
ciados representam 13,5 milhões 
de pés e 26,8 milhões de caixas, 
ou 18% da produção, e 28% das 
caixas de laranja não vinculadas à 
indústria no Estado de São Paulo, 
bem como reúne citricultores tra-
dicionais, a maioria com 30 anos 
a 62 anos no setor. A associação 
justifica que Lair Souza é produtor 
de laranja há mais de 50 anos e 
só retomou o processamento da 
fruta na Sucorrico, em Araras (SP), 
por conta da crise de 2012, quan-
do as indústrias não compraram 
suas frutas.

Presidente do Sindicato Rural 
e da Câmara Setorial da Citricul-
tura lamentou esse procedimento 
da Faesp e da Unicitrus que não 
contribuem em nada para os pro-
dutores, ele entende o que esta 
ocorrendo é uma disputa pelo po-
der do Consecitrus e os dirigentes 
dessas entidades sequer consul-
taram os citricultores pela atitude 
tomada.
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prodUção rEdUzida dE tangErina Em 
sp ElEva o prEço pago pEla FrUta

Começou a colheita da tange-
rina, em São Paulo. A estiagem 
e o amarelão, doença também 
chamado de greening, afetaram a 
produção e como houve redução 
na oferta, os agricultores estão re-
cebendo mais pela fruta.

Em um sítio em Taquaritinga, 
tem 16 hectares plantados com 
tangerina. Ao todo, 5,5 mil pés es-
tão carregados com a fruta.

O pomar não tem sistema de 
irrigação e o desenvolvimento 
depende da chuva, mas com a 
estiagem do início do ano, o con-
sumidor vai encontrar agora uma 
tangerina bem menor e cada pé 
não produziu a quantidade espe-
rada.

Além das consequências cli-

máticas, o agricultor também so-
freu como o ataque do greening 
nos pomares. A doença, causada 
por uma bactéria, deixa as folhas 
amareladas e com manchas e pro-
voca a má formação dos frutos.

A perda na produção é com-
pensada pela valorização do 
preço. A caixa com 40 quilos de 
tangerina é vendida a R$ 45, em 
média, alta de 73% na compara-
ção com o ano passado, quando a 
caixa custava R$ 26. “Quem conse-
guir tirar a fruta do pé vai ser bem 
remunerado. Não acredito que vai 
faltar fruta no mercado, mas o pre-
ço deve estar bem mais caro do 
que normalmente”, explica Marco 
Antônio dos Santos, Presidente do 
Sindicato Rural.

EstiagEm E qUEbra na prodUtividadE agrícola rEdUzEm oFErta 
dE cana para a saFra 2014/2015 no cEntro-sUl do país

A estiagem no início do ano pre-
judicou o desenvolvimento dos ca-
naviais e a moagem pelas usinas do 
Centro-Sul do Brasil deve cair 2,84% 
em 2014/2015, para 580 milhões de 
toneladas, conforme a primeira esti-
mativa da União da Indústria de Cana-
-de-Açúcar (Unica), divulgada no dia 
23/04. 

Na temporada 2013/2014, que 
se encerrou oficialmente em março, 
foram moídas 596,94 milhões de to-
neladas.

A estimativa divulgada incorpora 
um crescimento de área disponível 
para colheita, mas uma queda signi-
ficativa na produtividade agrícola do 

prodUtorEs rUrais têm diFicUldadE para 
rEUnir docUmEntos para aposEntadoria

Os agricultores familiares e tra-
balhadores rurais de todo o país 
têm encontrado dificuldade para 
reunir os documentos que compro-
vem a atividade no campo, neces-
sários para requerer a aposentado-
ria. Em 2013, 28% dos pedidos de 
beneficio foram negados pelo INSS. 

Geraldo Sabino de Oliveira é um 
exemplo, o produtor tem 64 anos 
e há dois entrou com pedido de 
aposentadoria. Agricultor familiar, 
sempre trabalhou no campo e na 
carteira de trabalho tem até um re-
gistro de 1979. Mas, mesmo assim, 
ele teve o benefício negado. O go-
verno alega que faltam documen-
tos que comprovem a atividade.

– Antigamente era uma coisa, 
hoje é outra. Eu ia comprar uma 
coisa e pedir nota fiscal para guar-
dar? Eu não pensava nisso. E agora 
estão me cobrando. Já levei duas 
notas do local onde eu compro 
ração, mas pedem notas emitidas 
há seis, sete anos – conta Sabino.

Para ter direito à aposentadoria 
rural, os agricultores familiares e tra-
balhadores rurais devem preencher 
dois requisitos: ter idade mínima de 

55 anos para as mulheres e 60 para 
os homens. e ter no mínimo 15 anos 
de tempo de serviço comprovados. 

No último ano, 750 mil be-
nefícios foram requeridos. Deste 
total, 480 mil foram analisados 
pelo INSS e 136 mil foram nega-
dos. De acordo com a Previdên-
cia Social, a falta de documen-
tos ainda é o maior problema.

– Tem que ter documentos que 
comprovem o trabalho na terra. Se 
é proprietário tem o contrato, tem a 
escritura, se não é pode ter um con-
trato de parceria, de arrendamento. 
Se não tem isso pode ter também 
talonários que emitem na venda de 
produtos. Enfim, qualquer elemento 
que evidencie aquela atividade rural 
exercida – explica Isabel Cristina So-
bral, chefe da Divisão de Reconhe-
cimento Inicial do Direito do INSS.

A Confederação Nacional dos 
Trabalhadores na Agricultura (Con-
tag) considera o dado alarmante 
e criou um cadastro que reúne as 
informações dos produtores e anu-
almente encaminha direto ao INSS. 
Em todo o Brasil, cerca de 2.500 sin-
dicatos já oferecem esse serviço.

canavial, fruto do longo período de 
estiagem observado no final de 2013 
e início de 2014.

Segundo o  diretor técnico da 
Unica Antonio de Padua Rodrigues, a 
seca intensa observada ocorreu exa-
tamente no período de maior desen-
volvimento da cana. 

De acordo com a entidade, o 
atual ciclo deve ser novamente mais 
alcooleiro, com 56,44% da oferta de 
cana direcionada à produção de eta-
nol. 

Na safra anterior, esse porcentual 
foi de 54,78%. Com isso, a produção 
do biocombustível deve atingir 25,87 
bilhões de litros, aumento de 1,20% 

em comparação com os 25,57 bilhões 
de litros de 2013/2014. 

Desse total, 14,63 bilhões de litros 
serão de hidratado e 11,25 bilhões 
de litros, de anidro. Já a produção de 
açúcar deve ficar em 32,5 milhões de 
toneladas, 5,23% menor que as 34,29 
milhões de toneladas observadas em 
2013/2014.

Para Rodrigues, a retração no ní-
vel de renovação dos canaviais no 
início de 2014 reflete a difícil situação 
financeira vivenciada pelo setor pro-
dutivo, com muitas unidades sem 
condições de investir na lavoura.

– Apesar de ampliar a área de 
colheita nesta safra, esse movimento 
deve elevar a idade média do cana-

vial no próximo ano, com impacto 
negativo sobre o volume de matéria-
-prima disponível para moagem em 
2015/2016 – acrescentou o executivo.

ATR
A Unica prevê que a quantidade 

de Açúcares Totais Recuperáveis (ATR), 
que mede o nível de sacarose nas 
plantas, alcance uma média de 135 
kg por tonelada de cana processada 
na temporada, número 1,2% superior 
à média de 133,33 kg/t de 2013/2014. 

Quanto ao rendimento agrícola, 
a entidade estima que o volume de 
cana colhida por hectare deve passar 
de 79,8 toneladas para 73,4 toneladas 
em 2014/15 (-8%).
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cUrso: aqUaponia Em vivEiro Escavado

DATA: 14/04/2014 A 16/04/2014  CARGA HORÁRIA 24 HORAS
INSTRUTOR: MANUEL DOS SANTOS PIRES BRÁS FILHO

Produtores rurais no mês de abril, participaram de um curso sobre 
aquaponia, onde puderam aprender tudo sobre  desde sistemas, ti-
pos, planejamento, espécies de peixes, ração, tamanho dos tanques, 
alimentação, produção vegetal, temperaturas, análise da água, equi-
pamentos, nutrientes e todas as dúvidas dos participantes. As aulas 
foram realizadas na propriedade do Sr. Aldo e Agnaldo Ré, denomi-
nada Sitio Progresso, onde receberam apostila, material, refeição e 
certificado.

cUrsos 2014

homEnagEns

Sindicato Rural através dos seus diretores, funcionários e seus associados presta esta homenagem aos Srs. Dimas 
Modelli (foto da direita) que faleceu no último dia 02/04 e Primo Pinsetta (foto da esquerda, acima) falecido no 
ultimo dia 02/05. Eram pessoas identificadas pela sua simplicidade e humildade, vidas dedicadas ao trabalho e a 
família, queridos entre seus amigos que certamente deixará saudades.  

cUrso: orqUídEa

DATA: 22/04/2014 A 25/04/2014  CARGA HORÁRIA 32 HORAS
INSTRUTOR: ADOLFO RICARDO MOLLINA

Mais um curso realizado de orquídea, onde  produtores e traba-
lhadoras rurais puderam aprender tudo sobre essas plantas, des-
de o seu plantio, cuidados necessários, como tratá-las, pragas e 
doenças, comercialização, replante, e adubação. Este curso foi re-
alizado com 20 pessoas, na sede do Sindicato Rural, onde as parti-
cipantes receberam desde material, apostila, refeição, certificado, 
mudas e orquídeas. Na foto as participantes com o instrutor Adolfo. 
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O Sindicato Rural parabeniza os 
aniversariantes do mês de Maio de 2014

SINDICATO RURAL DE TAQUARITINGA

A consulta
O sujeito, um tanto quanto cético, foi a um médico que diziam 

fazia curas milagrosas através da auto-sugestão.
Depois de alguns minutos de espera ele entrou no consultório, 

sentou-se e o médico lhe disse:
- Agora, o senhor relaxe e diga: “Estou curado”, “Estou curado”, 

isso, repita vinte vezes.O sujeito obedeceu.
- Prontinho – tornou o médico. – Pode ir para casa que o se-

nhor está ótimo! São 50 Reais!Inconformado com a atitude do médico, 
ele disse:

- Doutor, repita vinte vezes: “Já recebi”, “Já recebi”!
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Bolo Salgado
modo de preparo
No liquidificador, bata os brócolis, 
o requeijão, a farinha de trigo, os 
ovos e o sal. Derrame essa massa 
em um refratário untando e leve 
ao forno préaquecido por cerca 
de 20 minutos.
Enquanto isso, prepare o molho. 
Numa panela, aqueça o azeite 
para dourar a cebola e o alho. 
Acrescente o frango e frite bem, 
mexendo sempre até ficar bem 
sequinho. Junte, então, a azeito-
na, a salsa picada e o molho de 
tomate. Espere ferver. Derrame 
sobre o bolo e sirva.

ingredientes:

O que se colhe 
no mês de

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

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

Sindicato completa 9.400 litros de Óleo 
diesel sorteados entre seus associados

A 91ª edição do sorteio de 100 litros de óleo diesel ocorreu dia 
22 de Abril de 2014, cujo ganhador foi o Sr. João Francisco Kapp, 
totalizando 9.400 litros em parceria com ENERGIA AUTO POSTO.

1 maço de brócolis picados e 
cozidos 
1/2 xícara de chá de requeijão 
light 
2 colheres de sopa de farinha de 
trigo 
2 ovos 
Sal a gosto 
1 colher de chá de azeite de oliva 
1 cebola grande picada 
2 dentes de alho amassados 
250 gramas de frango moído 
2 colheres de sopa de azeitona 
picada 
1 colher de sopa de salsa picada 
1 xícara de chá de molho de 
tomate

ReceitaReceita

 Maio
BENEdITo SaNdER CHESTI 01/05
VaNdERlEI NUCCI 01/05
oRlaNdo Joao PREVIdEllI 05/05
alCIdES FERRaRI 07/05
ValdIR lUIS dE alMEIda 08/05
SERgIo NaRdY F. MaTToS BaRRETTo 09/05
lINdolFo RodRIgUES SaNToS FIlHo 10/05
aNToNIo RIBEIRo 12/05
BENEdITo MaNoEl MaCHado 13/05
EdISoN MoRITa 15/05
MaRISSol CaMIllo dEgaNE                       14/05
alTINo ColETTI 16/05
JoSEFINa dE MoRaES NogUEIRa                17/05
JoSE MaRTINS 19/05
oNadIR agoSTINHo 20/05
JoÃo CaRloS BaSIlIo  20/05
KIoSHI ogaTa 20/05
aNSElMo gUaNdalINI 21/05
aNToNIo gIBERToNI 21/05
ValdECIR RIZZo 21/05
JoSE JoRgE BoVERIo 22/05
NICola MaRUCCa 22/05
oSCaR NUNES PEREIRa 22/05
gERMaNo CaRQUI 23/05
MERCEdES MaTEUS PEdRaSSollI             24/05
MaRCoS aNToNIo BoNFaNTE                      25/05
NoBoR MIURa 27/05
PEdRo SIlaS loURENÇo FIlHo 30/05
Joao dECIo RoMaNHolI 31/05

Na foto, o sócio Juca Volante


