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LIMITE POR PRODUTOR PARA PEPRO DE CITRUS
AUMENTA EM CINCO MIL CAIXAS

O setor citrícola decidiu elevar 
o limite de participação de 15 mil 
para 20 mil caixas de 40,5 kg, por 
produtor, nos leilões de Prêmio 
Equalizador Pago ao Produtor 
(Pepro). A decisão foi tomada no 
dia 22/10, durante uma reunião 
extraordinária solicitada pela Câ-
mara Setorial da Citricultura, no 
Ministério e Agricultura (Mapa), 
em Brasília (DF).

Isso significa que, na reta fi-
nal da colheita da atual safra, o 
citricultor que deixou de receber 
a subvenção do governo, por 
atingir a cota inicial, poderá vol-
tar a participar dos leilões com 
mais cinco mil caixas. Ele poderá 
receber o prêmio de R$ 1,45 por 
caixa

No leilão realizado no dia 
30 de Outubro, foram oferta-
dos para Estado de São Paulo 4 
milhões de caixas, sendo 3.700 
milhões de caixas negociadas, 
no valor de R$ 1,45 por caixas, o 
que corresponde ao subsídio de 
R$ 5 milhões, no estado de Minas 
Gerais foram ofertados 150.000 
caixas, sendo negociados 34.700 
caixas, no valor de R$ 1,63 por cai-
xa. O presidente da Câmara Seto-
rial da Citricultura e do Sindicato 
Rural, Marco Antônio dos Santos, 
informou que isso permitirá que 

Reunião do Conselho dos Pro-
dutores de Laranja e da Indústria 
de Suco de Laranja (Consecitrus) 
formalizou no último dia 21/10, a 
inclusão no estatuto da entidade, 
como membros com direito a 
voz e votos, a Federação da Agri-
cultura e Pecuária do Estado de 
São Paulo (Faesp) e a Associação 
Brasileira de Citricultores (Associ-
trus). As duas se juntarão à Socie-

dade Rural Brasileira (SRB) como 
as representantes dos citriculto-
res no Consecitrus. A indústria é 
representada pela Associação Na-
cional dos Exportadores de Sucos 
Cítricos (CitrusBR).

A ata da reunião será agora 
encaminhada ao Conselho Ad-
ministrativo de Defesa Econô-
mica (Cade), que terá de avaliar 
todas as etapas de formalização 

do Consecitrus. O documento 
informará ainda ao órgão anti-
truste a inclusão da Alicitrus, da 
União dos Produtores de Citrus 
(Unicitrus), da Cocamar e da Câ-
mara Setorial da Citricultura como 
membros com direito a apenas 
voz.

No dia 28/10, os representan-
tes dos produtores se reuniram 
no Centro de Citricultura, em Cor-

deirópolis (SP), na qual estudam 
ajustes finais no estatuto do Con-
secitrus e discutirão as possíveis 
mudanças com a indústria na 
próxima reunião do conselho, dia 
11 de Novembro.

Caso o estatuto seja finaliza-
do, a próxima etapa será a divul-
gação pública do Consecitrus em 
reuniões do setor em municípios 
do cinturão citrícola.

REUNIÃO FORMALIZA ENTRADA DE REPRESENTANTES DE 
PRODUTORES NO CONSECITRUS

seja realizado um último leilão, 
previsto para o fim de Novembro.

Packing houses
Outro assunto discutido du-

rante a reunião foi a extensão do 
benefício para os produtores que 
fornecem a fruta para packing 
houses (estabelecimento onde 
a fruta é recebida e processada 
antes da distribuição para o mer-
cado interno). No entanto, não 
houve consenso por causa 

de questões logísticas.
Conforme Santos, ficou de-

finido que, a partir da próxima 
safra,o assunto voltará a ser discu-
tido. Hoje, a subvenção é válida 
apenas para os produtores que 
fornecem laranja diretamente 
para as indústrias, deixando de 

fora os fornecedores para pa-
cking houses. Santos pondera 
que muitos produtores atuam 
exclusivamente para o segmento 
de packing house, movimentan-
do cerca de 90 milhões de caixas 
por safra.
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DATAGRO CORTA PREVISÃO DE SAFRA DE CANA-DE-AÇÚCAR 
DO BRASIL PARA 607 MILHÕES DE TONELADAS

O Fundo de Defesa da Citricul-
tura (Fundecitrus)  iniciará o levan-
tamento de campo para apurar a 
produção de citrus do Estado de 
São Paulo e do Triângulo Mineiro.

A Pesquisa de Estimativa de Sa-
fra (PES) utilizará, além dos dados 
de campo, imagens de satélites 
para determinar o número de árvo-
res, o tamanho e as características 
das propriedades de citrus e as es-
timativas oficiais da safra de laranja 
da principal região citrícola e pro-
dutora de suco de laranja do Brasil.

Até fevereiro de 2015, 30 
agentes do Fundecitrus passarão 
por 600 municípios e medirão 
todos os talhões do cinturão ci-

trícola para apurar área, espaça-
mento, além do número de árvo-
res produtivas e improdutivas. As 
informações serão cruzadas com 
imagens de satélite já apuradas 
entre maio e outubro deste ano. 

A estimativa de safra da pes-
quisa terá ainda árvores escolhi-
das, de acordo com variedade, 
região e idade, para serem derri-
çadas (inteiramente colhidas) com 
autorização do citricultor, que será 
reembolsado pelos frutos. 

A primeira estimativa oficial 
de safra deve ser divulgada no 
mês de maio, com atualizações 
em setembro e novembro. A par-
tir de 2016 haverá uma estimativa 

prévia em fevereiro.
Além do Fundecitrus, o levan-

tamento terá o apoio metodoló-
gico da Secretaria de Agricultura 
para tornar o levantamento oficial, 
e ainda contará com a participação 
do Departamento de Agricultura 
dos Estados Unidos (USDA), órgão 
correspondente ao Ministério da 
Agricultura norte-americano, que 
chancelará a estimativa.

O objetivo da PES é obter um 
índice oficial e unificado, que 
tenha a participação de todos 
os agentes da cadeia produtiva, 
com confiabilidade e segurança, 
que possa contribuir para o fim 
de especulações de mercado, se-

gundo o Fundecitrus.
– A PES dará grande contribui-

ção e trará melhoria na confiabi-
lidade dos dados essenciais para 
a citricultura. As informações irão 
facilitar a decisão sobre quais 
variedades plantar e aumentar 
a credibilidade da estimativa de 
safra, uma vez que será feita em 
conjunto por todos os elos do se-
tor, com o endosso dos governos 
dos principais produtores de ci-
trus do mundo – informou o pre-
sidente do Fundecitrus, Lourival 
Carmo Mônaco. O Presidente do 
Sindicato Rural, Marco Antonio 
dos Santos é membro do Conse-
lho Deliberativo do Fundecitrus.

A Datagro anunciou no dia 
20/10 um corte na sua previsão 
para a safra de cana-de-açúcar 
no Brasil de 612 milhões de tone-
ladas estimadas em Agosto para 
607 milhões de toneladas. Con-
forme o presidente da consulto-
ria, Plínio Nastari, a redução se 
deve aos impactos da estiagem 
no Centro-Sul do país, principal 
região produtora. 

Com relação aos produtos, a 
fabricação de açúcar foi revisada 
de 36,3 milhões para 35,1 mi-
lhões de toneladas. No caso do 
etanol, passou de 25,9 bilhões 
para 26,6 bilhões de litros, reflexo 
do mix de produção mais alcoo-
leiro, com 55% da oferta de cana 
indo para o biocombustível.

Conforme Nastari, das 607 
milhões de toneladas de cana 

haverá 82,2 milhões de toneladas 
de Açúcares Totais Recuperáveis 
(ATR), que são usados para pro-
duzir açúcar ou álcool. 

Pior crise do setor
Segundo Nastari, o setor su-

croenergético brasileiro vive a 
pior crise de sua história, causada 
pelos preços pouco atrativos do 
açúcar, pela rápida mecanização e 
“por políticas públicas distorcidas”. 

De acordo com ele, a pers-
pectiva é de que haja um déficit 
de açúcar no ano que vem, após 
quatro ciclo seguidos de superá-
vit. Isso, entretanto, não se refle-
tirá em apreciação dos preços da 
commodity porque os estoques 
ainda estão elevados mundo 
afora, explicou. Por fim, Nastari 
comentou que é necessário “me-

lhorar a percepção da sociedade 
sobre as vantagens energéticas e 
ambientais do etanol”. 

Redução no Centro-Sul
O Centro-Sul do Brasil proces-

sará 550,2 milhões de toneladas 
de cana na safra 2014/2015, que 
se encerra oficialmente em mar-
ço do ano que vem. O volume é 
inferior as 552 milhões de tone-
ladas estimadas anteriormente. A 
Datagro cortou a estimativa para 
produção de açúcar no Centro-
-Sul de 32,3 milhões para 31,6 mi-
lhões de toneladas. Já a de etanol 
foi revisada para cima, passando 
de 24 bilhões para 24,4 bilhões 
de litros.

Nastari comentou, ainda, que 
a produtividade dos canaviais 
atinge uma média de 78 tone-

ladas por hectare no Centro-Sul, 
abaixo dos 85 t/ha em 2013/14. 
Além disso, seis milhões de to-
neladas de cana devem ficar em 
pé no campo (cana bisada) para 
serem processadas somente em 
2015/2016.

Também foi divulgada a pri-
meira estimativa da Datagro 
para a moagem de cana em 
2015/2016, ciclo que se iniciará so-
mente em abril do ano que vem. 
A consultoria espera processa-
mento de 520 milhões a 560 mi-
lhões de toneladas no Centro-Sul, 
com 56,5% da oferta de matéria-
-prima para etanol. Com um nível 
de Açúcar Total Recuperável (ATR) 
estimado em 135 kg por tonelada 
de cana, é esperada uma produ-
ção de 31,3 milhões de toneladas 
de açúcar.

FUNDECITRUS INICIA LEVANTAMENTO DE CAMPO
PARA ESTIMATIVA DE SAFRA

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

claração 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 reali-
zação 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 informações na sede do Sindicato 
Rural.

CADASTRO CAR
Informamos aos associados que o Sindicato Rural já está realizan-

do o cadastramento do CAR (Cadastro Ambiental Rural), cadastro 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.

2ª ETAPA DE VACINAÇÃO
CONTRA A FEBRE AFTOSA

Começou a 2ª etapa de vacinação contra a febre aftosa, que vai 
até dia 30 de Novembro de 2014, essa vacinação será do rebanho 
inteiro, por isso pedimos a todos os associados que tenham gado, 
que compareçam ao Sindicato para preenchimento da declaração 
da vacinação, com a nota fiscal da compra da vacina.
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PREÇO DO LIMÃO DISPARA E ATINGE RECORDE DE R$ 100 A CAIXA

A forte estiagem durante o 
período de entressafra do limão 
tahiti levou o preço da fruta a ba-
ter recordes. Nos últimos dias, o 
produtor negociou a caixa de 27 
quilos da fruta entre R$ 90 e R$ 
100. O valor é 20 vezes maior do 
que os R$ 5 por caixa cobrados 
em período de safra, com oferta 
alta, e mais que o triplo das mé-
dias mensais de R$ 30 por caixa 
de períodos de entressafra. 

Segundo o Centro de Estudos 
Avançados em Economia Aplica-
da (Cepea/Esalq), o valor médio 
dos negócios diários chegou 

também ao recorde de R$ 76,73 
por caixa, em São Paulo, maior 
produtor do País, com cerca de 
8 milhões de árvores de limão. O 
preço médio mensal para o mês 
de outubro pode superar o maior 
valor médio mensal registrado 
até então, de R$ 51,78 a caixa. 
“Até dezembro temos o período 
da entressafra, com período de 
menor oferta ainda. Se voltar 
a chover é possível melhorar a 
oferta com as frutas que não fo-
ram colhidas agora por conta da 
seca e que estão com o desen-
volvimento atrasado”, disse Fer-

nanda Geraldini Palmieri analista 
de mercado do Cepea.

Quem comemora são os pro-
dutores. Segundo o presidente da 
Câmara Setorial da Citricultura do 
Ministério da Agricultura e do Sin-
dicato Rural, Marco Antonio dos 
Santos, os mais beneficiados são 
os pequenos produtores e tam-
bém os que possuem pomares irri-
gados. Só na região são cerca de 2 
mil citricultores e, segundo Santos, 
“muitos estão conseguindo com-
pensar os preços ruins da laranja”, 
afirmou. “O problema é que a cai-
pirinha fica mais cara”, brincou.

A disparada do limão tahiti 
chegou ao varejo. De acordo com 
a Fundação Instituto de Pesquisas 
Econômicas (Fipe), o preço do li-
mão subiu 15,97% segundo o le-
vantamento do Índice de Preços 
ao Consumidor (IPC) da cidade 
de São Paulo da terceira quadris-
semana de Setembro. O IPC-Fipe 
já havia apontado alta de 10,44% 
na segunda leitura do mês, de 
8,56% no primeiro levantamento 
de outubro para o limão. A curva 
de aumento no preço do limão já 
era sentida em setembro, com o 
avanço de 4,70% no período.

ESTES CURSOS SÃO GRAÇAS AOS PRODUTORES RURAIS, NO QUAL OS RECURSOS DOS PRODUTORES
VOLTAM EM BENEFICIO COMO ESTES, DESTINADOS AOS TRABALHADORES RURAIS E SEUS FAMILIARES.

CURSO: ELETRICISTA, ACIONAMENTO DE MOTORES ELÉTRI-
COS EM BAIXA TENSÃO.
DATA: 06/10/2014 A 10/10/2014 CARGA HORÁRIA 40 HORAS
INSTRUTOR: LUIZ CARLOS SERRANO
O curso de Eletricista Motor, foi outro módulo que deu continuidade ao 
curso de Eletricista Instalações Elétricas, com os mesmos participantes. 
Nessa semana puderam aprender todas as tecnologias, desde as mais 
simples, como a montagem de uma bomba dágua, até equipamentos 
mais pesados, e toda parte de motores, utilizadas nas propriedades 
rurais, com qualificação e segurança. Foi entregue a cada participante 
material, apostila, refeição, aulas teóricas e práticas e no último dia o 
certificado. Na foto os alunos juntamente com o Instrutor Luiz Carlos 
Serrano.

CURSO: ARTEFATOS DECORATIVOS COM CAFÉ, FOLHAS, PA-
LHAS, GALHOS.
DATA: 20/10/2014 A 24/10/2014 CARGA HORÁRIA 40 HORAS
INSTRUTORA: ZENAIDE BERTI LOPES
Com a participação de 20 alunos, entre produtoras, trabalhadores rurais e 
familiares, neste curso, puderam aprender em 40 horas, sobre a origem 
do artesanato rural, a importância cultural e econômica do artesanato, a 
escolha e preparo dos materiais, as técnicas, acabamento e comercializa-
ção das peças, tanto para uso decorativo, como também para obter uma 
fonte de renda opcional. Nesse curso foram feitos desde anjos, porta 
guardanapos, vasos, caixas decorativas, flores, peças por peça revestidas 
manualmente pelos participantes, feito um grande trabalho. Na foto as 
participantes com a instrutora, a auxiliar e todo trabalho feito no curso.

CURSO: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRATORES AGRÍCOLAS
DATA: 27/10/2014 A 31/10/2014   CARGA HORÁRIA: 40 HORAS
INSTRUTOR: HERMES SOUZA DOS ANJOS
Mais um curso de tratorista, realizado no mês de outubro, onde qualificou mais 15 pro-
dutores e trabalhadores rurais, com aulas práticas, teóricas, material, refeição e o princi-
pal certificação. Nesses dias os alunos puderam aprender sobre manutenção, operação, 
acidentes de trabalho, funcionamento e utilização das peças, sendo esse curso ainda 
obrigatório pois cada vez mais é preciso mão de obra qualificada, aperfeiçoamento e  
sendo um curso profissionalizante, são de grande oportunidade de capacitação ofe-
recida pelo Sindicato e Senar.  As aulas teóricas foram realizadas na sede do Sindicato 
Rural, e as aulas práticas na Empresa Coopercitrus, e na propriedade denominada Sitio 
Progresso, dos Associados Aldo e Agnaldo Ré. Na foto os participantes com o instrutor.
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BOLO RECHEADO DE SORVETE

MARACUJÁ, CUPUAÇU, KIWI, NABO, CARÁ,
TRIGO, CEBOLA, ALMEIRÃO E CHICÓRIA

ReceitaReceita

A 97ª edição do sorteio de 100 litros de óleo diesel ocorreu dia 22 de 
Outubro de 2014, cujo ganhadora foi a Sra. Nilce Lucila Utrera Martinez, 
totalizando 10.000 litros em parceria com ENERGIA AUTO POSTO.

BOA NOTÍCIA
A mulher telefona para o marido:
– Querido, tenho uma boa notícia e uma má!
– Lamento, mas estou no meio de uma reunião super 

tensa, me diz só a boa!
– O airbag do seu carro está funcionando direitinho!

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

CARLOS ALBERTO MANSUR ZAQUIA 01/11

NILDE LONGHITANO P. MARQUES                 01/11

MATSUNO S.  KUROIWA 02/11

IRINEU FRARE 07/11

DOMINGOS VICENTE RESTANI 10/11

TERCILIA MICALI MONTEIRO 10/11

ADAIL BENEDITO REGATIERI 10/11

MARIA DAS GRAÇAS IRANO                           10/11

ERNESTO PEDRASSOLLI 15/11

MOACIR APARECIDO CAVALINI 18/11

TERUO TESUJIMOTO 21/11

FERNANDO MANAIA ESCAROUPA 22/11

OSWALDO GARCIA MORATO              22/11

DORIVAL GIBERTONI 23/11

GERALDO CLEMENTE ANGELO 23/11

ESPERANDINA PONGELUPPI BERTOLDO 28/11

ISIDE FERRARI SCARDOELLI 28/11

Novembro

SINDICATO RURAL COMPLETA 10.000 LITROS DE ÓLEO 
DIESEL SORTEADOS ENTRE SEUS ASSOCIADOS.

Massa:

4 ovos
1 xícara (chá) de açúcar
2 colheres (sopa) de manteiga 
derretida
½ xícara (chá) de leite
½ xícara (chá) de chocolate em pó
1 ½ xícara (chá) de farinha de trigo
1 colher (sopa) de fermento
Manteiga e farinha de trigo para 
untar e enfarinhar a forma
Cobertura:
300 g de chocolate em pedaços
3 colheres (sopa) de óleo em 
temperatura ambiente

Demais ingredientes:
1 litro de sorvete de sua preferência
1 xícara (chá) de doce de leite ou 
geleia de morango

Modo de Preparo:

Massa: bata os ovos com o açúcar 
na batedeira até formar um creme 
fofo e branco (de 8 a 10 minutos). 
Acrescente a manteiga, o leite, o 
chocolate em pó, a farinha de trigo 
e misture bem. Por fim, adicione 
o fermento. Despeje a massa em 
uma forma untada e enfarinhada 
e leve para assar, em forno médio, 
por aproximadamente 25 minutos.
Cobertura: derreta o chocolate em 
banho-maria. Acrescente o óleo e 
misture.

Montagem: corte o bolo e cubra o 
fundo e as laterais de uma forma 
forrada com filme plástico. Recheie 
com o doce de leite e sorvete. 
Feche em cima com mais bolo e 
leve ao freezer para endurecer. 
Retire do freezer, desenforme e 
coloque a cobertura.

O que se colhe 
no mês de


