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GOVERNO ESTUDA RENEGOCIAR R$ 1 BILHÃO EM DÍVIDAS, 
MAS PRODUTOR SEGUE PESSIMISTA

FECHAMENTO AUTORIZADO  -  PODE SER ABERTO PELA ECT

O governo federal estuda re-
negociar em torno de R$ 1 bilhão 
em dívidas de custeio dos produ-
tores de laranja feitas até a safra 
2013/2014. A proposta, negocia-
da entre o Ministério da Agri-
cultura e o da Fazenda, aponta 
que o “histórico de desequilíbrio 
econômico-financeiro vivenciado 
pelos citricultores” pode trazer 
problemas de pagamento do 
passivo total, apesar da ainda bai-
xa inadimplência. Produtores, no 
entanto, mostram pessimismo 
em relação à renegociação.

A proposta atinge principal-
mente citricultores paulistas e 
mineiros, que concentram 80% 
da produção nacional da fruta, e 
segue a linha de acordos já feitos 
para produtores de soja, milho e 
trigo do Rio Grande do Sul. Pre-
vê, ao citricultor que aderir ao 
refinanciamento, o parcelamento 
do passivo para o pagamento em 
dez anos, com uma amortização 
à vista de 10% do valor total da 
dívida atualizada. O pagamento 
do valor restante teria um ano 
de carência e os juros seriam de 
5,5% ao ano.

Apenas o estoque de dívida 
de citricultores com o Banco do 
Brasil chega a R$ 554,75 milhões, 
em 1.931 contratos, média de R$ 

287,3 mil por contrato. Segundo 
cálculos da Câmara Setorial da 
Citricultura, o valor chegaria ao 
R$ 1 bilhão se considerados cerca 
de R$ 500 milhões estimados dos 
estoques de dívidas da Siscoob 
Credicitrus, maior cooperativa de 
crédito agrícola do País, e ainda 
dos bancos privados que operam 
crédito rural. 

Apesar de uma inadimplência 
de 2,47% na dívida total - se con-
sideradas só as operações com o 
Banco do Brasil -, na justificativa 
para pedir a prorrogação o Mi-
nistério da Agricultura alerta à Fa-
zenda para a crise no setor desde 
2011. Na avaliação da Agricultura, 
a supersafra de 385 milhões de 
caixas (40,8 kg) daquele ano trou-
xe “grande impacto negativo nos 
preços e, também, na comerciali-
zação da safra seguinte (2012/13), 
ano da maior crise sentida pela 
citricultura paulista, prejudicando 
a comercialização da produção”.

Com a crise e os problemas 
fitossanitários de pragas da ci-
tricultura, cerca de 31,7 milhões 
de pés de laranja foram erradi-
cados somente em São Paulo e 
38% dos produtores deixaram a 
cultura. “De acordo com a Conab 
(Companhia Nacional de Abaste-
cimento), o impacto da crise que 

o setor vem vivendo na compe-
titividade e perfil da citricultura 
paulista para os próximos anos 
ainda não pode de fato ser me-
dido, mas já é notado nos indi-
cadores socioeconômicos das 
regiões produtoras”, informa. “Foi 
apurada a diminuição no número 
de viveiros (...), a migração dos 
citricultores para outras culturas, 
o impacto do endividamento (...) 
no comércio dos municípios, as-
sim como nas revendas de pro-
dutos agropecuários”, conclui.

Pessimismo
A proposta de renegociação 

das dívidas foi tema de uma 
reunião extraordinária da Câma-
ra Setorial da Citricultura no dia 
21/08, em Brasília. Mesmo com a 
negociação em curso dentro do 
governo, o presidente da Câma-
ra Setorial e do Sindicato Rural, 
Marco Antonio Santos retrata o 
ceticismo quanto ao sucesso da 
proposta. “É muito difícil a Fazen-
da autorizar uma operação como 
essa. É bom lembrar que outras 
feitas por parlamentares foram 
negadas pelo governo”, disse.

 Segundo Santos, além do 
secretário de Política Agrícola, 
Seneri Paludo, que lidera as ne-
gociações pelo Ministério da 

Agricultura, a Câmara Setorial 
convidará para a reunião João 
Pinto Rabelo Júnior, secretário-
-adjunto de Política Econômica 
do Ministério da Fazenda. “Dian-
te das dificuldades, qualquer ne-
gociação aprovada pelo governo 
seria positiva”, informou.

O presidente da Sociedade 
Rural Brasileira (SRB), Gustavo 
Junqueira, destacou a proposta 
como parte do esforço da enti-
dade e dos citricultores em bus-
ca de uma articulação do setor 
produtivo de citros. “É importante 
um entendimento sobre qual o 
caminho para fortalecer a citricul-
tura”, afirmou.

Indústria
Ibiapaba Netto, diretor-execu-

tivo da Associação Nacional dos 
Exportadores de Sucos Cítricos 
(CitrusBR), informou que a posi-
ção da entidade que representa a 
indústria processadora “tem sido 
de apoiar políticas públicas que 
ajudem o setor nesse momento 
de crise estrutural”, disse. “Essa é 
a razão pela qual temos investido 
tanto tempo e energia na cons-
trução do Consecitrus, que tem 
como objetivo equilibrar toda a 
cadeia em torno de uma discus-
são única”.

LEILÕES DE PEPRO PARA LARANJA
Foram realizados até no mês 

de Agosto três leilões de Prêmio 
Equalizador Pago ao Produtor Ru-
ral (Pepro) para laranja da safra 
2014/15 oferecido pela Compa-
nhia Nacional de Abastecimento 
(Conab) aos citricultores de São 
Paulo e Paraná, o primeiro foi re-
alizado no dia 10/07 aonde foram 
ofertados 3.300 milhões de cai-
xas, sendo negociados 1.351.345, 

atingido 45% da quantia oferta-
do, o prêmio foi fechado no valor 
de R$ 3,53. 

O segundo leilão da série fo-
ram arrematados 100% num total 
de 3 milhões de caixas (de 40,8 
kg) da fruta, escoadas para a in-
dústria paulista. Houve deságio 
sobre o valor do prêmio, de R$ 
3,47 por caixa, que caiu R$ 0,02 
(0,58%), para R$ 3,45 por caixa ao 

final do pregão. A Conab pagou 
R$ 10,35 milhões.

No dia 29/08, foi realizado ter-
ceiro leilão Pepro foi colocado 6 
milhões de caixas pelo Governo, 
sendo negociadas pouco mais 
de 5.300 milhões de caixas no va-
lor de R$ 3,27, sendo o preço mí-
nimo dos contratos das indústrias 
a partir de R$ 8,18.

Já o primeiro leilão de Pepro 

de laranja para a safra 2014/2015 
no Parará teve uma demanda de 
100% da oferta de subsídio às 360 
mil caixas (de 40,8 kg) disponíveis 
na operação. O forte interesse pela 
subvenção fez com que o deságio 
sobre o prêmio chegasse a 149,5%. 
Com isso, o prêmio de abertura, de 
R$ 2,62 por caixa da fruta, fechou 
em apenas R$ 1,05 por caixa, com 
movimento de R$ 378 mil.
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ELEIÇÕES SINDICATO

A produtividade da cana-de-
-açúcar deve cair consideravel-
mente nesta safra, de acordo com 
levantamento feito pelo Centro 
de Tecnologia Canavieira (CTC) 
junto a 154 unidades produtoras. 
A redução no rendimento da área 
colhida em julho na região Cen-

tro-Sul deve ficar próxima de 10% 
e, no Estado de São Paulo, pode 
superar 13% no comparativo com 
o mesmo período de 2013. Com 
isso, a quebra agrícola acumula-
da desde o início da safra até 1º 
de agosto deve atingir cerca de 
7% no Centro-sul do País.

PRODUTIVIDADE DA CANA-DE-AÇÚCAR EM
SÃO PAULO DEVE CAIR 13% NESTA SAFRA

Nos meses de Agosto e Setembro, terá que ser feita a decla-
ração do ITR (Imposto Territorial Rural) de todas as propriedades 
rurais. Os proprietários deverão trazer cópia dos seguintes docu-
mentos: 

- ITR -2013
Para os proprietários que adquiriram propriedades rurais, ou 

fizeram retificação de área, inventário, formal de partilha, ou do-
ação, a partir de 01 de outubro de 2013 aos dias atuais, 
deverão fazer o preenchimento dos formulários no Sindicato Rural, 
e na Receita Federal de Araraquara, para transferir o imóvel 
em seu nome, e fazer as alterações necessárias. Para o preenchi-
mento deverão trazer os seguintes documentos:

- Cópia da declaração do ITR 2013 do ex-proprietário, Escritu-
ra da propriedade ou certidão de matrícula, CCIR ano 2006, 2007, 
2008 e 2009, CPF da esposa(o). 

A não entrega da declaração implica em vários problemas ao 
proprietário, desde o pagamento de multa de R$ 50,00, por envio 
em atraso, e mais multa e juros do valor a pagar, até a não emissão 
de Certidões Negativas de Débito. Para que não ocorra nenhum 
problema é importante que o associado não deixe para fazer esta 
declaração nos últimos dias do mês.

ITR-2014
IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

SETEMBRO
A moagem de cana-de-açúcar 

pelas unidades produtoras da re-
gião atingiu 35,98 milhões de to-
neladas na segunda quinzena de 
julho de 2014 - o menor valor já re-
gistrado desde a safra 2007/2008, 
quando 25,27 milhões de tonela-
das foram processadas nessa mes-
ma quinzena. A moagem no mês 
passado alcançou 77,39 milhões 
de toneladas, retração de 11,49% 
comparativamente a julho de 2013. 

No acumulado desde o início da 
safra 2014/2015 até 1º de agosto, o 
volume processado somou 280,43 
milhões de toneladas, contra 270,16 
milhões de toneladas observadas 
em igual período do ano anterior. 

Para o diretor técnico da União 
da Indústria de Cana-de-Açúcar 
(Unica), Antonio de Padua Rodri-
gues, problemas como o volume 
menor de chuvas e a redução do 
ritmo de moagem pesaram para 
diminuir a produção nas usinas. 

Açúcar 
Na segunda metade de julho, 

o teor de Açúcares Totais Recupe-
ráveis (ATR) atingiu 141,20 quilos 
por tonelada de cana-de-açúcar 
moída, alta de 6,07% quando 
comparado ao resultado verifica-
do na mesma quinzena de 2013 
(133,12 quilos de ATR por tonela-
da). 

Já no acumulado desde o 
início da safra até 1º de agosto, 
a concentração de ATR totalizou 
128,79 kg, contra 125,76 quilos re-
gistrados na mesma data de 2013. 

Queda 
As produções de etanol e de 

açúcar diminuíram na segun-
da metade de julho em relação 
a mesma quinzena de 2013. A 
fabricação de açúcar reduziu 
12,03% neste período, soman-
do 2,24 milhões de toneladas. 
O volume produzido de etanol 
caiu 15,65%, totalizando 1,60 bi-
lhão de litros (733,63 milhões de 
litros de etanol anidro e 868,11 
milhões de litros de etanol hidra-
tado).

Será realizado no dia 19 de 
Setembro as eleições no Sindi-
cato Rural. Neste dia os asso-
ciados irão eleger a Diretoria, o 
Conselho Fiscal, bem como seus 
suplentes. Uma Chapa foi inscri-
ta para concorrer ao pleito, en-
cabeçada pelo atual Presidente 
(Inovação Permanente). Esta cha-
pa é composta pelos seguintes 
associados: Marco Antonio dos 
Santos (Presidente); Luiz Ricardo 
Freire de Mattos Barretto (1º Vice 
Presidente); Francisco Osvaldo 
Hideo Ogata (2º Vice Presidente); 
Carlos Alberto Grigolli (1º secre-
tario), Nildo Fernando Davoglio 
(2º secretario); Edmilson Cesar 
Davoglio (1º tesoureiro); Walter 
Valério Neto (2º tesoureiro). Con-

correrão, ainda, como suplentes 
aos cargos de Diretores: Valentim 
Ocimar Gavioli, Marco Aurélio 
Ferraro, João da Costa Carvalho, 
José da Silva, Jaime Rissi, Rober-
to Kazuo Ogata, Nelson Petrulis 
Petrosiunas. Ao Cargo de Conse-
lheiros Fiscais concorrerão: Luis 
Fernando Cazari (1º Conselhei-
ro); Lindolfo Rodrigues Santos 
Filho (2º Conselheiro); Antonio 
Geraldo Bueno de Miranda (3º 
Conselheiro). Como suplentes ao 
Conselho Fiscal: Shiromu Kawa-
saki, José do Carmo Mazzini, João 
Décio Romanholi. Delegados Re-
presentantes Efetivos: Dr. Marco 
Antonio dos Santos (1º Delega-
do Representante); Agnaldo Se-
bastião Bombarda (2º Delegado 

Representante). Suplentes de De-
legados Representantes: Luis Car-
los Arioli, Orlando João Previdelli. 

O Sindicato Rural de Taqua-
ritinga vem marcando, desde 
quando o atual Presidente Mar-
co assumiu o cargo, um trilho 
profundo na representação de 
classe deste país; a entidade 
esta presente frequentemente 
na grande imprensa brasileira, 
sempre defendendo os interes-
ses dos produtores rurais e infor-
mando corretamente os acon-
tecimentos do meio rural. Pode 
se dizer que o Sindicato Rural de 
Taquaritinga está entre os primei-
ros deste país em representação 
e respeitabilidade. Vem oferecen-
do aos seus associados todo e 

qualquer serviço em seus depar-
tamentos Pessoal. Fiscal, Jurídico, 
Agronômico, Odontológico, Mé-
dico, Despachante. Mensalmen-
te faz publicar seu informativo, 
Mantém convênio com o SENAR 
(Serviço Nacional de Aprendiza-
gem Rural) para realizar inúmeros 
cursos profissionalizantes, tendo 
sempre como alvo os produtores 
e trabalhadores rurais, sendo for-
mados mais 9.000 pessoas em 22 
anos de parceria.

Todo o associado tem direto 
à voto, desde que esteja com as 
mensalidades em dia e mesmo 
tendo uma única chapa os asso-
ciados deverão comparecer na 
sede do Sindicato para votar, no 
seguinte horário, 07:30 ás 17:00. 
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INDENIZAÇÃO 
ADICIONAL DEVIDA NA 
DESPEDIDA ANTES DA 

DATA-BASE DO DISSÍDIO

A Lei nº 6.708/79 e a Lei nº 7.238/84, 
em ambas no artigo 9º, determinam 
uma indenização adicional, equivalente 
a um salário mensal, no caso de dispen-
sa sem justa causa antes da data-base 
do dissídio da categoria, ou seja no mês 
de Setembro. Por isso pedimos aos as-
sociados que antes de dispensar algum 
funcionário entre em contato com o De-
partamento Pessoal.

CURSO: PROCESSAMENTO ARTESANAL DE CARNE SUÍNA.
DATA: 06/08/2014 a 08/08/2014     CARGA HORÁRIA: 24 HORAS
INSTRUTORA: VÂNIA ARAUJO LOURENÇON (MONTE APRAZÍVEL)
PARCERIA: ROTARY CLUBE DE TAQUARITINGA

Em nosso município, a quantidade de suínos é muito grande, o que propor-
ciona um giro alto de produtos derivados dessa carne, e pensando nisso o 
Sindicato Rural em parceria com o SENAR e o Rotary, promoveu um curso 
de carne suína. Com a participação de produtores e trabalhadores rurais e 
familiares do Núcleo Rotary de Desenvolvimento Comunitário com sede no 
Jardim São Sebastião, puderam aprender a transformar a carne em embu-
tidos e defumados, por meio de técnicas artesanais, para renda familiar e 
consumo próprio, aproveitando tudo o que possuem em suas propriedades 
e em nosso Município, desde vários tipos de linguiça, copa, salames, code-
guin, presunto, hambúrguer, pururuca, costelas entre outras receitas. Na 
foto as participantes, juntamente com a Instrutora Vânia.

CURSO: ELETRICISTA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO.
DATA: 18/08/2014 a 22/08/2014     CARGA HORÁRIA: 40 HORAS
INSTRUTOR: LUIZ CARLOS SERRANO (IBATÉ)

Este curso, contou com a participação de produtores e trabalhadores rurais, 
onde puderam aprender toda parte de prevenção e manutenção na par-
te elétrica das propriedades, tendo como objetivo, o desenvolvimento das 
competências relativas a princípios e leis que regem o funcionamento das 
instalações elétricas por meio de ferramentas, instrumentos, procedimen-
tos e métodos que permitam o seu planejamento, execução e avaliação de 
instalações e suas proteções, de acordo com normas técnicas ambientais e 
de segurança. E para os produtores, há necessidade de mão de obra qualifi-
cada daí a importância desse curso para a capacitação de seus funcionários. 
Na foto os participantes junto com o Instrutor Serrano.

CURSO: JARDINEIRO, CONDUÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA.
DATA: 25/08/2014 a 28/08/2014     CARGA HORÁRIA: 32 HORAS
INSTRUTOR: LUIZ CARLOS MAPELLI DA SILVA (IBITINGA)
LOCAL: APAE (ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO-
NAIS).

Mais um curso de jardineiro, foi realizado na sede do Sindicato e na APAE, 
no mês de agosto, com a participação de trabalhadores rurais, onde pude-
ram aprender sobre a limpeza, irrigação, adubação, controle de pragas e do-
enças, e todos os cuidados necessários e as técnicas apropriadas, cuidando 
das flores e plantas. Nestes dias tiveram aulas práticas, teóricas, certificação 
e sendo um curso de formação profissional, estão aptos para o mercado de 
trabalho. Também os alunos relataram mais uma vez sobre a importância 
em ajudar as entidades sociais, as crianças, através das atividades que tive-
ram nesses quatro dias de curso, com todo ensinamento do instrutor e das 
parceria entre Sindicato Rural e SENAR. Na foto todos os participantes, com 
o instrutor Luiz.

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 Pessoal 
do Sindicato Rural com a seguinte do-
cumentação, RG, CPF, Titulo de Eleitor, 
CNH, Comprovante de Endereço (atu-
alizado) 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 realizando o ca-
dastramento do CAR (Cadastro Ambien-
tal Rural), cadastro que é obrigatório a 
todos proprietários rurais e tem prazo 
de um ano a partir do mês de Maio po-
dendo ser prorrogado, por isso pedimos 
que procurem a sede do Sindicato Rural 
para obter maiores informações.
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FRANGO COM QUIABO E ANGU

O que se colhe 
no mês de

AMENDOIM, AVEIA, BERINJELA, CARÁ, CHUCHU, INHAME, JILÓ, 
MANDIOCA, PEPINO, QUIABO E RABANETE.

ReceitaReceita

A 95ª edição do sorteio de 100 litros de óleo diesel ocorreu dia 20 de 
Agosto de 2014, cujo ganhador foi o Sr. Oscar Delaires Pavarina, totalizan-
do 9.800 litros em parceria com ENERGIA AUTO POSTO.

Joãozinho burro
Irritado com seus alunos, o professor lançou um desafio.
– Aquele que se julgar burro, faça o favor de ficar de pé.
Todo mundo continuou sentado.
Alguns minutos depois, Joãozinho se levanta.
- Quer dizer que você se julga burro? – Perguntou o professor,indignado.
- Bem, para dizer a verdade, não! Mas fiquei com pena de ver o senhor 

aí, em pé, sozinho!!!

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

CARLOS LUIZ RESTANI 01/09
ANTONIO COSTA DIAS 01/09
AIRTON JOSE PAVARINI 02/09
JOSE ALVES BERNARDINO 02/09
JOSE VAGNER CARQUI 05/09
ANTONIO OSVALDO NARDUCCI 08/09
JOSE DA SILVA 09/09
WILLIAN JUN HASSE 09/09
ANTONIO GIBERTONI (PILO) 09/09
MARIA RUGERO DE MIRANDA 11/09
LUIS ROBERTO APARECIDO MICHELONI 12/09
ANTONIO AMERICO VOLANTE                       14/09
ANTONIO CAVALINI 16/09
OSCAR DELAIRES PAVARINA 17/09
LUCIO MOLINARI  20/09
YACHIYO KOBA 20/09
CARLOS ARMANDO CAZARI 23/09
ANTONIO TENORIO FILHO 26/09
OLGA BUSSADORI ARIOLI 28/09
SHIRO WATANABE 28/09

Setembro

SINDICATO RURAL COMPLETA 9.800 LITROS DE ÓLEO 
DIESEL SORTEADOS ENTRE SEUS ASSOCIADOS

Ingredientes: 

1 frango inteiro
Tempero verde
1 xícara (chá) de cebola 
6 dentes de alho 
2 xícaras (chá) de salsa
1 colher (sopa) de óleo
Para fritar
Óleo para fritar
1 cebola inteira
2 xícaras (chá) de quiabo
Para refogar
1 xícara (chá) de cebola picada
Água quente
1 xícara (chá) de tomate sem 
pele e sem semente
½ xícara (chá) de cheiro verde
Sal a gosto
Angu
1 xícara (chá) de fubá
1 xícara (chá) de água fria
3 xícaras (chá) de água quente

Modo de Preparo: 

Tempero verde: bata no liquidificador a 
cebola, o alho, a salsa e o óleo.

Quiabo: lave bem o quiabo e deixe secar.

Frango: tempere o frango com o tempe-
ro verde e o sal. Deixe por pelo menos 
2 horas. Em uma panela, com o óleo e 
uma cebola inteira, frite o frango. Retire 
e reserve. Frite o quiabo no mesmo óleo. 
Retire e reserve. Dispense o óleo e na 
mesma panela refogue uma cebola, vol-
te com o frango e pingue água quente 
para cozinhar um pouco. Acrescente o to-
mate e acerte o sal. Finalize com o cheiro 
verde e volte com o quiabo.

Angu: hidrate o fubá com a água fria. 
Coloque o fubá na panela e adicione a 
água quente, mexa e em fogo baixo dei-
xe cozinhar.


