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O Conselho Administrativo 
de Defesa Econômica (Cade) no 
dia 19/02, aprovou a formação 
do Conselho dos Produtores de 
Laranja e da Indústria de Suco 
de Laranja (Consecitrus), mas im-
pôs restrições para que o foro de 
discussões do setor citrícola seja 
ratificado e entre em operação. 
Todos os conselheiros acompa-
nharam o relator Ricardo Ruiz. 

Ele sujeitou a aprovação fi-
nal do Consecitrus pelo Cade 
a uma série de fatores, como a 
definição da representatividade 
dos participantes, a criação de 
uma estrutura formal, a reestru-
turação do estatuto, bem como 
a implantação dividida em fa-
ses, com avaliação posterior de 
cada uma pelo órgão antitruste.

De acordo com o voto do re-
lator, inicialmente poderão par-
ticipar do Consecitrus apenas a 
Associação Nacional dos Exporta-

dores de Suco Cítricos (CitrusBR), 
pela indústria, além da Federação 
da Agricultura e Pecuária do Esta-
do de São Paulo (Faesp),  a Asso-
ciação Brasileira de Citricultores 
(Associtrus) e a Sociedade Rural 
Brasileira (SRB), pelos produto-
res. Cada lado terá 50% dos votos.

Para Ruiz, CitrusBR e SRB, 
que formaram o Consecitrus ini-
cialmente, devem modificar o 
estatuto proposto em 2012. Ele 
pediu que a mudança seja fei-
ta por um conselho de transi-
ção por 90 dias e que haja uma 
avaliação posterior do Cade. 
O conselho de transição deve 
ter nove cadeiras da indústria 
e outras nove de produtores.

– A gente enxerga com na-
turalidade as restrições. Foi uma 
forma de organizar a conversa, 
sem maiores problemas, sem 
maiores polêmicas. Interessante 
que o conselho optou por uma 

classificação igualitária entre 
as representações dos produto-
res, essa foi a grande novidade 
– destacou o diretor-executivo 
da CitrusBR, Ibiapaba Netto.

Um conselho definiti-
vo deve ser apresentado em 
até 180 dias e também terá 
de passar pelo aval do Cade.

– O não cumprimento des-
sas fases implicará a reprovação 
do Consecitrus – afirmou Ruiz. 

O conselho definitivo de-
verá convocar uma assembleia 
geral e criar um conselho de-
liberativo, também com 18 
membros, nove de cada lado.

– A assembleia deve eleger o 
conselho deliberativo, que terá 
mandato definido e escolherá 
uma diretoria executiva. Essa di-
retoria executiva será dividida 
alternadamente entre produto-
res e indústrias – ressaltou Ruiz.

Ainda segundo o relator, 

um ano após a comprova-
ção pelo Cade das fases ante-
riores, o processo será nova-
mente encaminhado ao órgão 
antitruste para um relatório 
final e posterior aprovação ou 
reprovação do Consecitrus.

–Estaremos atentos para 
saber se quem diz que quer o 
Consecitrus, realmente quer. 

Se o argumento de que Faesp 
e Associtrus não querem, for ver-
dade, vamos perceber – opinou o 
presidente do Cade, Vinícius Mar-
ques de Carvalho, em seu voto. 

A entidade foi criada em 
abril de 2012 para ser um foro 
paritário entre indústria e pro-
dutores de citros, mas, antes 
mesmo de ser formalizada, 
passou pelo crivo do Cade. 

Com isso, quase dois 
anos após a criação, o Con-
secitrus nunca funcionou.

Cade aprova Criação do ConseCitrus Com restrições

produção de Laranja safra 2014/2015 deve ser de 317 
miLhões de Caixas

A produção de citros deve 
alcançar 317 milhões de caixas 
na safra 2014/2015, no Cinturão 
Citrícola, que engloba os Estados 
de São Paulo e o sul de Minas 
Gerais, estimou a Associação Na-
cional dos Exportadores de Sucos 
Cítricos (CitrusBR).

A CitrusBR salienta que  para 
a estimativa de produção de la-
ranja para a próxima safra, não 
foram inclusas a contagem dos 
chumbinhos da terceira florada 
ocorrida no mês de novembro. 
Também não foram computados 
os efeitos da seca que, no mo-
mento, afetam todo o Cinturão 
Citrícola. A falta de água pode ser 
positiva em relação à elevação 
do brix na fruta (concentração 
de açúcares) e, ao mesmo tempo, 
negativa em relação à redução 
do tamanho das frutas.

Em relação à safra 2013/2014, 
finalizada em janeiro de 2014, es-
timada inicialmente em 268,350 

milhões de caixas e finalizada em 
284,9 milhões de caixas houve  
incremento de 6,1%. Isso acon-
teceu em função do aumento do 
tamanho dos frutos, impulsio-
nado por regimes de chuvas in-
tensos na época de enchimento 
dos frutos. A esse fato também 
se atribui, conforme divulgado, 
o pior rendimento industrial da 
história, com laranjas cheias de 
água e pouca quantidade de só-
lidos solúveis (açúcares da fruta). 

Estoques de suco

A CitrusBR também divulgou 
a posição dos estoques globais 
de suco de laranja em 31 de de-
zembro de 2013. Na ocasião, o 
volume somava 1.046.465 tone-
ladas, uma redução de 97.907 
toneladas em relação ao ano in-
terior. 

 A redução de quase 100 mil 
toneladas somada a uma safra 

finalizada em 284,9  milhões de 
caixas e o pior rendimento indus-
trial da história, estimado em 284 
caixas por toneladas, ante média 
histórica de 250 caixas por tone-
ladas, apontam uma produção de 
apenas 850 mil toneladas para a 
safra 2013/2014. 

Com uma demanda estimada 

em 1,2 milhão de toneladas con-
siderando mercado internacional 
e doméstico, haverá uma forte re-
dução nos estoques de passagem 
de 766 mil toneladas para cerca 
de 450 mil toneladas de suco de 
laranja concentrado e congelado 
(FCOJ, na sigla em inglês) equiva-
lente em 30 de junho de 2014. 
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CutraLe paga r$ 150 miLhões 
a produtores Como 

partiCipação nos LuCros

A Cutrale pagou a um grupo 
de cerca de 5 mil citricultores 
aproximadamente R$ 150 mi-
lhões como participação nos re-
sultados obtidos pela companhia 
produtora de suco de laranja na 
safra 2012/2013. Os valores são a 
diferença entre o recebido pelo 
citricultor na negociação dos 
contratos para a aquisição da fru-
ta em 2012 e o obtido pela com-
panhia na negociação do suco 
na Bolsa de Nova York (ICE) e no 
mercado europeu entre 1º de ja-
neiro e 30 de dezembro de 2013.

A Cutrale confirmou o pa-
gamento, feito em uma série de 
encontros realizados na quarta, 
dia 5, em fábricas processadoras 
de suco da empresa do Estado de 
São Paulo. Segundo o produtor e 
presidente da Câmara Setorial da 
Citricultura, Marco Antonio dos 
Santos, cada citricultor recebeu 

entre US$ 2,8 e US$ 3,1 por caixa 
de 40,8 quilos da fruta em 2012, 
ou entre R$ 6 e R$ 7, dependendo 
da cotação da moeda norte-ame-
ricana à época. Os valores adicio-
nais pagos ficaram em torno de 
R$ 3 por caixa.

– A safra de 2012 foi muito 
ruim, com perdas nas laranjas 
precoces, e o produtor achava 
que não iria ter essa remunera-
ção. Mas o dinheiro foi bom para 
animar o produtor para esta safra 
– disse Santos. 

A Louis Dreyfus Commodities 
também mantém esse tipo de 
contrato com produtores e deve 
pagar no dia 20, mas o volume 
deve ser bem menor que o da 
Cutrale, que na safra 2012/2013 
foi a maior compradora de fruta 
no mercado. 

agriCuLtor enveLheCe nos estados unidos e ConCentração aumenta

Os Estados Unidos acabam 
de divulgar os dados do mais 
recente censo agropecuário. A 
população do campo envelhece, 
a concentração aumenta, a área 
destinada á agricultura e para a 
pecuária cai e parte dos produto-
res caucasianos sai do comando 
das fazendas com aumento dos 
produtores latino-americanos, 
asiáticos e negros. 

Um dado importante é que 
subiu o numero de fazendeiros 
profissionais no campo, com a 
consequente saída de outros cuja 
atividade econômica principal 
estava fora da agropecuária.

O censo, referente a 2012, 
indica que o numero de proprie-
dades recuou para 2,11 milhões, 
4,3% abaixo do de 2007, data do 
censo anterior. 

A área destinada á atividade 
agropecuária caiu para 370 mi-
lhões de hectares, 0,8% menos 
do que em 2007. Mas, com a con-
centração das propriedades, au-
mentou a área média.

Os dados do USDA (Departa-
mento de Agricultura dos Esta-
dos Unidos) indicam que houve 
redução de 95,4 mil proprieda-
des no período. Destas, 93 % ti-
nham até 200 hectares. Com essa 
incorporação de áreas menores 
as maiores, o tamanho médio das 
fazendas dos EUA subiu para hec-
tares, 4% mais do que em 2007. 

Na nova divisão, as proprie-
dades com até 20 hectares repre-
sentam 38,5% do total; as com 
mais de 20 e até 200 hectares, 
46,5%; e as com mais de 200 hec-
tares subiram para 15%. 

Os bons preços vividos pelo 
setor nos últimos anos fizeram 
bem para os agricultores dos 
EUA, que tiveram um aumento 
de 33% no valor dos produtos co-
mercializados. 

Os produtores que se dedica-
ram á produção de grãos tiveram 
aumento de 48% nos seus pro-
dutos comercializados. Já os do 

setor de carnes tiveram alta de 
apenas 19%. 

A maior vantagem ficou para 
as grandes propriedades, sujas 
receitas cresceram 43%. As me-
nores tiveram perdas de 8% no 
período. 

O censo-americano mostrou 
que a participação das mulheres 
no comando das fazendas dimi-
nuiu, mas que ficou tanto ho-
mens como mulheres estão mais 
bem preparado e aumentou o 
período de dedicação as ativida-
des do campo. 

Os norte-americanos têm um 
sério problema referente á mão 
de obra para resolver. A popula-
ção jovem sai do campo, assim 
como os profissionais de meia-
-idade. Houve uma queda na 
faixa de trabalhadores de até 54 
anos, enquanto aumentou o da 
faixa etária superior a essa. 

Os profissionais que dirigem 
as fazendas com idade de 65 a 74 
anos aumentaram 8% de 2007 a 
2012. Nesse mesmo período, os 
com mais de 75 anos aumenta-
ram em 6%, representando, ago-
ra, 11,2% do total do setor.

A idade média no campo au-
mentou para 58,3 anos, segundo 
USDA, e 84% dos trabalhadores 
em posição de comando no setor 
têm mais de 45 anos. 

Embora ainda sejam poucos 
em relação ao total, os profissio-
nais latino-americanos que estão 
á frente das fazendas nos EUA 
tiveram alta de 21% no período 
comparado; os asiáticos, 22%; e 
os afro-americanos e os índios, 
9% cada grupo. Já os brancos ti-
veram redução de 5%. 



Pág. 3SINDICATO RURAL DE TAQUARITINGA ANO XXIII • N° 241 • MARÇO/2014

CURSO: PROCESSAMENTO ARTESANAL DE PÃES
DATA: 20/02/2014 A 21/02/2014  CARGA HORÁRIA: 16 HORAS
INSTRUTORA: VANIA ARÁUJO LOURENÇON
Neste mês foi realizado em parceria com o SENAR-SP, um curso 

para 20 participantes, sendo produtoras e familiares de trabalhado-
res rurais, onde aprenderam várias receitas como: pão de mel, pão de 
alho, pão de abobora, pão caseiro, pão italiano, pão de queijo, pão de 
batata, pão de torresmo, espinafre, misto quente, cenoura, beterraba, 
pão sovado, pão de hambúrguer com gergelim, carolina, casadinho, 
bolacha de champagne, minisonho, rosca de coco,  iorgute entre ou-
tras receitas. As participantes receberam material, apostila, refeição, 
e certificação.

Cursos 2014

Unidos em um só bloco, ci-
tricultores da Flórida, apoiados 
pelas indústrias de suco dos 
EUA, conseguiram algo que no 
atual cenário brasileiro parece 
improvável. Por lá, eles acabam 
de conquistar junto ao governo 
aprovação de uma verba de US$ 
125 milhões para serem aplica-
dos nos próximos cinco anos em 
pesquisas de combate ao gre-
ening. Os volumosos recursos, 
aprovados dentro da Fam Bill, lei 
americana que estabelece os re-
cursos e os subsídios destinados 
à agricultura, são um exemplo do 
efeito que uma ação coordenada 
pode fazer junto ao governo. “Fo-
ram quatro anos de intensas con-
versas entre representantes do 
setor e deputados e senadores 
para mostrar a importância des-
sa medida para a Flórida”, revela 
o diretor-chefe do Flórida Citrus 
Mutual, associação que reúne os 
citricultores americanos, Mike 
Sparks. “Esta é a legislação mais 
importante que os citricultores 
da Flórida já conquistaram”. 

A organização e os resulta-
dos obtidos pelos produtores da 
Flórida contrasta com o cenário 
visto na citricultura brasileira. 
Enquanto nos EUA citricultores 

comemoram a conqusita de uma 
verba milionária, no Brasil os pro-
dutores não têm obtido muito 
sucesso em suas reinvidicações 
junto ao Governo. Um exemplo 
disso são os leilões PEPRO que, 
apesar de terem sido um pedi-
do constante dos citricultores, 
acabaram não acontecendo na 
última safra. Para o presidente de 
Câmara de Citricultura do Minis-
tério da Agricultura, Marco An-
tonio dos Santos, o  problema é 
justamente a falta de articulação 
dos produtores brasileiros. Para 
ele, o exemplo dos americanos 
mostra bem como a falta de or-
ganização pode trazer prejuízos 
ao setor. “Nos EUA os produtores 
são bem organizados e traba-
lham junto com os outros elos da 
cadeia, assim eles conseguem re-
sultados expressivos como esse”, 
comentou. 

Santos acredita que, caso o 
Consecitrus estivesse funcio-
nando, o setor teria mais força 
para cobrar  e ver suas reivindi-
cações atendidas pelo governo. 
“Temos uma série de problemas 
que precisam de apoio, como a 
renegociação de dividas, preços 
mínimos atualizados, realização 
dos leilões PEPRO, a isenção do 

CitriCuLtores ameriCanos faturam us$ 125 miLhões para Comba-
te ao greening doença da Laranja e dão exempLo a brasiLeiros

imposto de renda
praZo 06/03/2014 a 30/04/2014

Informamos aos associados para providenciarem a documentação 
necessária para o IRPF - 2014 (Imposto de Renda de Pessoa Física), 
ano base 2013. Já estamos recebendo os documentos com antece-
dência, pois o prazo para transmitir para receita federal termina no 
dia 30/04/2014. Os documentos necessários são:

- Imposto de Renda 2013, 
- Notas Fiscais de Compra e Venda 2013,
- Veículo, se comprou ou vendeu no ano de 2013, trazer nome, 

CPF, data e valor,
- Escritura, se comprou ou vendeu no ano de 2013,
- Carnes de INSS, Extratos Bancários base 31/12/2013, Plano 

de Saúde
- Escola Particular ou Faculdade dos filhos,
- Despesas e Receitas, e Talões de Notas.
- Trazer a ultima declaração ou disquete e recibo 

Pedimos a colaboração, para não deixarem para os últimos dias.

OBS: Informamos também que a declaração será preenchida no 
Sindicato, com o nosso Contador Valmir.

entrega da dipam-a
praZo 10/01/2014  a 21/03/2014

A Prefeitura Municipal de Taquaritinga, terá até o dia 21/03/2014, 
para enviar a DIPAM-A (declaração para o índice de participação dos 
municípios) de todos os produtores rurais, que venderam suas mer-
cadorias. Portanto deverão levar os talões de nota (se tiver notas re-
ferente ao ano de 2013), as Notas Fiscais. de entrada, e extratos das 
vendas para as Usinas (ano base 2013), para ser feito o preenchimen-
to,  no horário das 10:00 às 16:00 horas, com Patrícia ou Marília na 
Tributação. De acordo com o artigo 6, da lei complementar nº 63 de 
11/01/1990, caso não for entregue, o produtor será autuado pelo  Pos-
to Fiscal.

imposto do suco de laranja in-
tegral para fortalecer o mercado 
interno, mas ficamos mais ocupa-
dos com disputas para ver quem 
representa os citricultores”, la-
menta. “Precisamos urgentemen-
te nos organizar e destravar a 
pauta da citricultura e começar a 
trabalhar juntos para resolver os 

problemas”. 
De acordo com o levantamen-

to do Departamento de Agricul-
tura dos Estados Unidos (USDA), 
a estimativa é que a produção de 
laranjas da Flórida alcance 115 
milhões de caixas para a safra 
2013/2014, menor patamar dos 
últimos 24 anos. 
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O Sindicato Rural parabeniza os 
aniversariantes do mês de Março 2014

SINDICATO RURAL DE TAQUARITINGA

Sogra e o assalto ao banco
Um perigoso assaltante entra armado em um banco. Assustando os clientes, 
vai até o atendente e exige todo o dinheiro do caixa. Com a quantia em mão, 
ele se volta para um dos clientes e pergunta:
— Você me viu roubar esse banco?
Com a voz trêmula, ele responde:
— Sim, eu vi.
Sem pensar duas vezes o ladrão atira nele. Depois, pergunta para um jovem 
parado ao lado de uma senhora:
— Ei, você me viu roubar esse banco?
— Eu não vi nada não, moço...
— Tem certeza?
— Tenho... Mas a minha sogra, essa senhora aqui do lado, disse que viu tudi-
nho!
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Receita
OMELETE DE FORNO

modo de preparo

Bata ligeiramente os ovos e adi-
cione os demais ingredientes e 
misture bem .
Coloque em um refratário unta-
do (25 cm de diâmetro) e leve ao 
forno médio (180°C), preaqueci-
do, por aproximadamente 30 mi-
nutos. Sirva quente ou fria.
Enfeite a travessa com rodelas de 
abacaxi, uvas e cerejas

ingredientes:

O que se colhe no 
mês de Março

AcelgA, bAnAnA, chicóriA, 
escArolA, limão, pêrA, repolho.

SERGIO NONIS
LUIZ RICARDO F. M. BARRETO
EUCLIDES MAZZINI
TADEU L. ARIOLI
ANTONIO APARECIDO LOTTI                         
URBANO NOGUEIRA
MARCO ANTONIO GOMES
TOMIJI MINEHIRA
NAIR PINI MACHADO
JOSE PEDRO F CAMARGO SALLUM
DIVA STRACCINI GIBERTONI
JOSE NELSON PREVIDELLI
JOSE WAGNER CROZERA
BENTO MIRA
LUIS FERNANDO CAZARI
ALCEU PERUCHETTI
CARLOS ALBERTO GRIGOLLI
APARECIDO JOSÉ DA SILVA COSTA            
CLAIR CASONI BENTO

03/03
05/03
07/03
12/03
12/03
12/03
14/03
15/03
18/03
18/03
19/03
19/03
19/03
21/03
25/03
25/03
26/03
29/03
31/03

Sindicato Rural Completa 9.200 
Litros de Óleo Diesel sorteados

A 89ª edição do sorteio de 100 litros de óleo diesel ocorreu dia 
20 de Fevereiro de 2014, cujo ganhador foi o Sra. Vilma Bellenta-
ni Bertholdo, totalizando 9.200 litros em parceria com ENERGIA 
AUTO POSTO.

5 ovos
1 colher de sopa de fermento em pó
1 lata de legumes escorrida
100g de mussarela e presunto (pica-
do ou ralado)
1 colher de sopa de farinha de trigo
sal a gosto
1 lata de atum
Meia xícara de chá de leite
Salsa picada a gosto


