
O Sindicato Rural deseja aos associados (as) os melhores votos de paz, 
saúde e boas festas.

Queremos que o Sr. (Sra.) continue sempre com esse companheirismo 
e continue nos prestigiando com sua preferência e atenção, pois só assim, 
teremos motivos para buscar sempre o melhor.

Que nesse fi nal de ano o Sr. (Sra.) possa somar todas as alegrias e dividir 
seu entusiasmo de ser feliz.

Somos privilegiados porque contamos com sua amizade, apoio e con-
fi ança.

Aos amigos e familiares elevamos o nosso carinho, nosso muito obrigado 
por tudo e tenham boas festas. 

Feliz natal e um próspero ano novo.

São os votos da Diretoria e Funcionários do Sindicato Rural.

Mensagem de Fim de Ano

Visita do Governador
No último dia 14/11, o gover-

nador Geraldo Alckmin esteve 
em Taquaritinga, para anunciar 
uma verba para a cidade, no 
evento esteve presente o Pre-
sidente do Sindicato Rural, Dr. 
Marco Antonio dos Santos, que 
aproveitou a oportunidade para 
entregar pessoalmente um ofí-
cio pedindo a renovação do se-
guro do Greening e do Cancro 

Cítrico, governador falou que irá 
encaminhar o ofício para Secre-
taria da Agricultura, sendo que 
esse seguro que foi cancelado 
pelo governo.

O Presidente acredita que 
esse pedido seja atendido o 
mais breve possível, porque esse 
seguro iria benefi ciar o produtor 
rural na erradicação dos poma-
res.

Safra Paulista de Laranja 
deve crescer 19,7% em 2011

A safra paulista de laranja 
deve atingir 385,8 milhões de 
caixas de 40,8 quilos em 2011, 
alta de 19,7% ante às 322,1 mi-
lhões de caixas da safra anterior, 
informou o Instituto de Econo-
mia Agrícola do Estado de São 
Paulo (IEA). Segundo o órgão, o 
levantamento foi feito por meio 
de informações de técnicos da 
Secretaria de Agricultura dos 
645 municípios do Estado, maior 
região citrícola do mundo. A esti-
mativa inclui a laranja destinada 
à indústria, a fruta consumida in 
natura e ainda as perdas nas la-
vouras e nos transportes.

Ao contrário de culturas 
como a cana-de-açúcar, as infl u-
ências climáticas ocorridas em 
2010 e em 2011 foram favoráveis 
à atual safra de laranja em São 
Paulo, de acordo com o IEA. Na 

estimativa anterior, divulgada em 
agosto pelo IEA e pela Compa-
nhia Nacional de Abastecimento 
(Conab), a produção prevista era 
de 383,4 milhões de caixas.

A área total plantada de la-
ranja em São Paulo em 2011 é 
de 629,56 mil hectares, com uma 
densidade média de 377 pés/ha, 
ou 3,4% acima da do ano passa-
do. Do total, cultivado, 556,1 mil 
hectares têm pomares em produ-
ção e a produtividade média deve 
atingir 1,89 caixa/planta. Segun-
do o IEA, o levantamento feito 
este mês deve apontar os dados 
fi nais da safra. 

Segundo o Presidente do Sin-
dicato Rural, Dr. Marco Antonio 
dos Santos, que a estimativa para 
o término desta é para Fevereiro 
e a safra pode atingir 400 milhões 
de caixas. 
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Indústrias tomaram R$ 245 milhões 
para estocagem de laranja

As indústrias brasileiras 
de suco cítrico tomaram R$ 
245 milhões dos R$ 300 mi-
lhões disponibilizados pelo 
governo federal neste ano 
para financiar a estocagem 
de parte da produção da se-
gunda maior safra de laranja 
da história, estimada em 400 
milhões de caixas de 40,8 kg. 
Os financiamentos concedi-
dos por meio da Linha Espe-
cial de Crédito (LEC), a juros 
de 6,75% ao ano, têm como 
contrapartida a obrigatorie-
dade das empresas de pagar 
aos produtores no mínimo o 
preço de referência de R$ 10 
por caixa. 

O balanço sobre a deman-
da das indústrias pelos recur-

sos disponibilizados pela LEC 
foi apresentado pelo Ministério 
da Agricultura durante reunião 
da câmara setorial da citricultu-
ra. Na opinião do presidente da 
câmara e do Sindicato Rural, Dr. 
Marco Antônio dos Santos, caso 
não houvesse a LEC neste ano os 
citricultores estariam recebendo 
entre R$ 5 e R$ 6 pela caixa de 
laranja.

Além dos R$ 10 por caixa do 
preço de referência, os produ-
tores estão recebendo R$ 0,50 a 
título de participação mínima de 
garantia na venda de suco de la-
ranja e terão direito a um acrésci-
mo de US$ 0,1646 por caixa para 
cada US$ 100 por tonelada de 
suco, quando a média pondera-
da do valor de comercialização 

Novos Prazos para Apresentação 
do Georreferenciamento

De acordo com o decre-
to de n°: 7.620, publi-

cado no Diário Oficial da 
União em 21 de Novembro 
de 2011, fica estabelecidos 
novos prazos para a apre-
sentação obrigatória do ge-
orreferenciamento de imó-
veis com áreas inferiores há 

500 hectares, nas hipóteses 
de registros em cartório de 
desmembramento, parcela-
mento, remembramento ou 
qualquer situação de trans-
ferência de imóveis rurais, 
veja a baixo demonstrativo 
dos novos prazos de áreas 
do imóvel. 

do suco concentrado e conge-
lado de laranja (FCOJ) no perí-
odo de julho de 2011 a junho 
de 2012 ultrapassar US$ 2.100 
por tonelada. Marco Antônio 
diz que a remuneração total 
está estimada em R$ 11 por 
caixa, valor que algumas in-
dústrias estão propondo para 
pagamento em janeiro próxi-
mo em vez de esperar o fecha-
mento da safra.

A LEC é destinada ao finan-
ciamento da estocagem de 
suco de laranja. Para ter aces-
so ao crédito total de R$ 300 
milhões, com taxa de juros de 
6,75% ao ano, as indústrias de 
suco devem pagar aos forne-
cedores no mínimo R$ 10 por 
caixa de 40,8 quilos da fruta.

Informamos a todos os produ-
tores rurais que possuem gado, 
que a partir de 01 de Dezembro a 
30 de Dezembro de 2011, estare-
mos fazendo o preenchimento do 
D.M.G. (Demonstrativo de Gado). 
Portanto é preciso trazer o ultimo 
demonstrativo, Deca, CNPJ, e Talo-
nários de Nota e Notas Fiscais de 
entrada. Esses formulários serão 
entregues ao Posto Fiscal de Ara-
raquara, portanto não deixem para 
os últimos dias.

D.M.G

ÁREA DO IMÓVEL PRAZO

250ha – 500ha 20/11/2013

100ha – 250ha 20/11/2016

25ha – 100ha 20/11/2019

Abaixo de 25ha 20/11/2023

Safra 2012/13 de Cana-de-açucar 
será menor ou igual a atual

A próxima safra de cana-de-
-açúcar deverá começar apenas 
em maio, com cerca de um mês 
de atraso e deve se manter igual 
ou ainda mais baixa do que a sa-
fra atual. A estimativa foi anun-
ciada pelo consultor Plinio Nas-
tari, durante a 11 Conferência 
Internacional da Datagro, que 
aconteceu nos dias 21 e 22 de 
Novembro.

O retardamento da colheita 
deve acontecer por falta de maté-
ria -prima. “Não teremos cana em 
março nem em abril de 2012. O 
maior volume ficará pronto para 
colheita apenas em maio”, afir-
mou. A estimativa é que a cana 
plantada em outubro e novembro 
seja colhida somente em 2013.

O processamento de cana no 
Centro-Sul deve ficar entre 460 
milhões de toneladas e 515 mi-
lhões de toneladas, enquanto a 
capacidade industrial estimada 
é de 620 milhões de toneladas, 
um gap que pode chegar a 130 
milhões de toneladas.

A situação é resultado de 
uma combinação de fatores 

como a estiagem prolongada, a 
falta de investimentos em reno-
vação e a idade avançada dos 
canaviais. Segundo dados divul-
gados pelo consultor, a safra de 
2012/2013 será muito parecida 
ou pior do que a atual, que até 
1 de novembro havia registrado 
490, 38 milhões de toneladas no 
Brasil. “A próxima safra será uma 
safra ajustada via preço. Uma 
safra de transição e preparação”, 
avaliou.

A Datagro divulgou também 
uma revisão de sua expectativa 
de produção de açúcar e etanol 
para o Centro-Sul em 2011/2012. 
Segundo Nastari, a produção de 
açúcar deve chegar a 30,7 mi-
lhões de toneladas ante 30,13 
milhões de toneladas estimados 
anteriormente.

A estimativa para a produção 
de etanol é de 20,3 bilhões de 
litros diante de 19,9 bilhões de 
litros da previsão anterior. O ATR 
foi estimado em 137,2 quilos por 
tonelada de cana, acima da esti-
mativa prévia, que foi de 134,2 
quilos por ATR.

Para maiores informações procurar o sindicato
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 - Data: 07/11 á 11/11  •  Instrutor: João Manoel dos Santos 
Curso que teve 15 participantes, com aulas teoricas e praticas.

Data: 14,16/11 á 18/11 • Instrutor: Walkimar Brasil de Sousa Pinto

Data: 21/11 á 25/11 •  Instrutor: João Manoel dos Santos 

CURSOS e EVENTOS
Sindicato Rural
e Senar - 2011

JÁ FORAM QUALIFICADOS MAIS DE 7.664 PARTICIPANTES ENTRE PRODUTORES E TRABALHADORES

Visita do Governador
O Governador fez uma visita 

á Padaria do Diretor do Sindicato, 
Sr. Luis Carlos Arioli, que também 
esteve presente várias autorida-

des entre eles: Deputado Dimas 
Ramalho, Deputado Geraldo Vi-
nholi, Deputado Duarte Noguei-
ra e o Prefeito Paulo Delgado.

O diretor do Sindicato, o Sr. Luis Carlos Arioli, Dr. Marco
Antonio dos Santos e o Governador Geraldo Alckmin

Dr. Marco, Governador Geraldo Alckmin e Deputado Dimas 

Dep. Duarte Nogueira, Marco Antonio dos Santos, Geraldo Alckmin, Dep. 
Geraldo Vinholi e Dep. Dimas Ramalho, tomando um suco de laranja.

O Governador Geraldo Alckmin e Sr. Itaru Ogata. 

ELETRICISTA I

LARANJA, INSPEÇÃO DE PRAGAS E DOENÇAS

ELETRICISTA II

Instrutora: Fabiana de A. Souza Martins • Data: 28/11 á 30/11

Aplicação de Agrotóxicos com Pulverização de Barras 

INFORMAMOS QUE A LISTAGEM DOS CURSOS 2012 
ESTARÁ DISPONÍVEL A PARTIR DO DIA 23/01/2012.



A 62ª edição do sorteio de 100 litros de óleo diesel ocorreu dia 20 
de Novembro de 2011, cujo ganhador foi o Sr. Edison Morita, totali-
zando 6.500 litros em parceria com o AUTO POSTO IPIRANGA.
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Vá se queixar ao bispo.
 No século 17, ter fi lhos no Brasil era algo primordial. A Igreja até in-
centivava que as moças fi cassem grávidas antes de subir ao altar, para 
comprovar que o homem era fértil – desde que depois o casamento se 
consumasse. O que acontecia, porém, é que muitos homens sumiam 
após os primeiros namoros. E as mulheres, o que faziam? Iam se queixar 
ao bispo, que mandava alguém atrás do noivo fujão. Da prática teria 
nascido a expressão usada até hoje.

Receita Arroz de Bacalhau

Claudio Arioli 03/12
Jose Osvaldo Michilino 08/12
Americo Viesi 10/12
Luzia Aparecida Restani  13/12
Nivaldo Evaristo Davoglio 13/12
Sergio Pinsetta 23/12
Denilson Donizeti Martineli 23/12

O Sindicato Rural parabeniza os 
aniversariantes do mês de Dezembro 2011

Sindicato Rural de 
Taquaritinga completa 

6.500 litros de óleo diesel 
sorteados entre seus 

associados

Parceria entre 
Sindicato Rural e 

AUTO POSTO IPIRANGA
sorteiam óleo diesel

Sindicato Rural
AUTO POSTO IPIRANGA

sorteiam óleo diesel

C U R I O S I D A D E S

Ingredientes:  
1 pernil de 6 kg
• 3 colheres (sopa) de sal
• Suco de 1 limão
Marinada: 
3 xícaras (chá) de vinho branco seco
• 2 cebolas picadas
• 5 dentes de alho
• 2 colheres (sopa) de gengibre
• 3 folhas de louro
• 1 galho de alecrim
• Pimenta-do-reino a gosto
Farofa: 
2 colheres (sopa) de azeite de oliva
• 3 xícaras (chá) de lingüiça fresca sem pele
• 1 cebola picada
• 3 bananas da terra picadas
• 2 xícaras (chá) de farinha de mandioca
• 1 xícara (chá) de uva passa
• ½ xícara (chá) salsinha picada
• Sal a gosto

MODO DE PREPARO: 

Tempere o pernil com o sal e o suco de limão. Reserve.
Bata no liquidifi cador o vinho, a cebola, o alho e o gengibre 

até que fi que homogêneo. Despeje sobre o pernil, acrescente 
o louro, o alecrim, a pimenta-do-reino e deixe marinar no re-
frigerador por 12 horas, virando o pernil na metade do tempo.

Em seguida, coloque o pernil com a marinada em uma 
assadeira, cubra com papel alumínio e leve para assar no for-
no médio (180 ºC) preaquecido por cerca de 6 horas. Regue 
o pernil de vez em quando com o molhinho que formará na 
assadeira e vire o pernil na metade do tempo.

Farofa: Aqueça o azeite em uma panela e frite a linguiça. 
Junte a banana e doure-a. Acrescente a cebola, a farinha de 
mandioca, a uva passa, a salsinha, o sal e misture bem.

3 xícaras (chá) de vinho branco seco

• 2 colheres (sopa) de gengibre

2 colheres (sopa) de azeite de oliva

SENAR-2012
PROGRAMA

TOMATE ORGÂNICO
O Sindicato Rural em parce-

ria com o SENAR (Serviço Nacio-
nal de Aprendizagem Rural) fará 
para o ano de 2012, um progra-
ma sobre tomate orgânico, onde 
poderão participar produtores 
rurais, interessados nesse culti-
vo, já que livra tanto o ambien-
te como o produtor e o consu-
midor do risco de intoxicação 
por defensivos e agrotóxicos, e 
usando novas técnicas. Através 

desse programa poderão apren-
der desde a preparação do solo, 
plantio, colheita, benefi ciamen-
to, questões técnicas de produ-
ção, gestão e comercialização 
entre outros. Para isso é preciso 
entrar em contato para as inscri-
ções na sede do Sindicato, e tra-
zer os documentos necessários: 
RG e CPF. Após será feita um dia 
de sensibilização para maiores 
estabelecimentos.    


