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Safra paulista de laranja é estimada em 355 milhões de caixas
stimativa de safra
divulgada, durante a
Agrishow Ribeirão
Preto, aponta para a

safra 2011/12 um volume comercial a
ser produzido de aproximadamente
355 milhões de caixas de 40,8 quilos
no Estado de São Paulo. Estima-se
que, desse total, 303 milhões de cai-
xas terão como destino as unidades
processadoras de suco e 52 milhões
de caixas deverão ser destinadas ao
mercado in natura.
A área total plantada no Estado está
sendo estimada em 601,6 mil hecta-
res, sendo 549,6 mil de pomares em
produção, com uma produtividade
prevista de 671,6 caixas por hectare
(8,6% superior à produtividade por
planta obtida na safra passada, de
1,75 caixas).

O levantamento foi realizado en-
tre março e abril de 2011, numa parce-
ria entre a Secretaria de Agricultura e
Abastecimento, por meio do Institu-
to de Economia Agrícola (IEA) e da
Coordenadoria de Assistência Téc-

nica Integral (Cati), e a Companhia
Nacional de Abastecimento (Conab),
ligada ao Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento.

As influências climáticas ocorri-
das em 2010 foram favoráveis, isto é,
o longo período de estiagem que pre-
judicou a safra passada foi funda-

mental para estressar a planta e indu-
zir a excelente florada. A chuva veio
na hora certa, o que foi fundamental
para o seguimento dos frutos, e con-
tinuou em quantidade adequada para
que os chumbinhos pudessem se de-
senvolver, o que também favoreceu
as condições para os tratos

fitossanitários dos pomares
citrículas.

MÃO-DE-OBRA - O levantamen-
to ainda permitiu estimar, em março
de 2011, que cerca de 211 mil traba-
lhadores estavam envolvidos na pro-
dução de laranja, sendo 66 mil traba-
lhadores permanentes (proprietário,
arrendatário, parceiro e seus familia-
res, mensalista, tratorista e adminis-
trador), e 145 mil trabalhadores na
categoria volantes. Nesta época do
ano a ocupação de mão-de-obra está,
principalmente, nos tratos culturais
e na colheita das frutas temporonas.

O anúncio foi feito pelo ministro
da Agricultura Wagner Rossi, Presi-
dente da Câmara Setorial da
Citricultura do Ministério da Agricul-
tura e do Sindicato Rural, Dr. Marco
Antonio dos Santos, o superinten-
dente de informações do
agronegócio da Conab, Airton
Camargo, e pelo secretário de Agri-
cultura em exercício, Antonio Julio
Junqueira de Queiroz.

Câmara aprova novo Código Florestal
Plenário aprovou,
por 410 votos a 63 e
1 abstenção, o texto-
base da última versão
do deputado Aldo

Rebelo (PCdoB-SP) para o projeto
de lei do novo Código Florestal,
apresentado no dia 11/05. Apenas
o PSOL e o PV recomendaram voto
contrário.

O relatório de Rebelo mantém
as exigências de Reserva Legal
(porção de mata nativa que varia
de 20% a 80% da propriedade) e
também as faixas de matas que
devem ser preservadas ao longo de
cursos d’água - as Áreas de Pre-
servação Permanente (APPs) em
beiras de rios.

Isenta, no entanto, pequenas pro-
priedades, de até 4 módulos fiscais

“acreditamos que não haverá mu-
danças no projeto”, relata o Presi-
dente do Sindicato Rural, Dr. Mar-
co Antonio dos Santos.

Assim que o projeto entrar

(medida que varia de 20 a 400 hecta-
res), a recuperar a Reserva Legal.

Os deputados aprovaram a
pôlemica emenda 164 do PMDB acer-
tada na semana passada entre líderes
da base e da oposição, com exceção
do PV, do PT e do PSOL.

A emenda que libera as planta-
ções e pastos feitos em áreas de pre-
servação permanente (APPs) até ju-
lho de 2008, foi aprovada pela Câ-
mara, no começo da madrugada  do
dia (25/05), por 273 votos favorá-
veis, 182 contrários e 2 abstenções.

A emenda transfere para esta-
dos e o Distrito Federal, em con-
junto com a União, o direito de tam-
bém legislar sobre meio ambiente.

O projeto só falta ser aprova-
do no senado federal e sancionado
pela Presidente Dilma Roussef, e

em vigor, o Sindicato irá distri-
buir uma cartilha aos associados
e nesta cartilha estará explicando
os deveres e os benefícios dessa
nova lei.

E

O



ANO XX • Nº 208 • JUNHO/2011 SINDICATO RURAL DE TAQUARITINGAPÁG. 2

Cancro Cítrico cresce no Estado de São Paulo

A
incidência de can-
cro cítrico passou
de 0,14% para
0,44% nos talhões

do parque citrícola paulista em
2010, segundo levantamento
amostral realizado pelo Funde-
citrus.
O índice é o segundo maior des-
de que o levantamento é feito.
Em 1999, primeiro ano da reali-
zação do trabalho, o índice era
de 0,70%.

A área mais afetada é a No-

roeste do
E s t a d o ,
com 2,55%
de talhões
contamina-
dos, seguida
pela região
C e n t r a l ,
com 0,41%;
Norte, com
0,23%; Oeste, com 0,22% e Sul,
que teve índice de 0,07%. Em
2009, a região Norte não regis-
trou casos de cancro cítrico.

Centro-Sul processa 23,69 milhões de toneladas;
64,62% destinou-se ao etanol

 região Centro-Sul
do país processou
até o final de abril
23,69 milhões de

toneladas de cana, onde 64,62%
foi destinado à produção de
etanol. Os dados foram divulga-
dos pela Unica, nesta quinta, que
também apontou aumento no
percentual, se comparado com o
mesmo período da safra passa-
da 2010/2011, de 59,18%.

   Desde o início da safra, a
produção de etanol totalizou
894,84 milhões de litros, sendo
329,37 milhões de litros de
etanol anidro e 565,48 milhões
de hidratado. A produção de açú-
car atingiu 794,96 mil toneladas,
queda de 68,89% em relação ao

Rodrigues, explica que a priori-
dade neste início de safra para a
produção de etanol é um reflexo
do comprometimento do setor
sucroenergético. “A maior parte
das unidades produtoras operou
próximo da capacidade de pro-
dução de etanol e o volume de
açúcar produzido foi para aten-
der a demanda de mercado in-
terno e contratos com entrega fí-
sica neste início de safra”, diz
Rodrigues.

   De acordo com levanta-
mentos periódicos realizados pela
Unica, no início de abril 50 em-
presas estavam em operação.
Esta semana, esse total já era de
256 unidades em atividade,
aponta a entidade.

período de 2010, quando foram
produzidos 2,55 milhões de to-
neladas.

A

   O diretor técnico da União
da Indústria de Cana-de-Açúcar
(Unica), Antonio de Padua

O cresci-
mento já era
esperado, uma
vez que, em ju-
nho de 2009, a
legislação de
controle da do-
ença foi a-
tenuada. A er-
radicação de

todas as plantas de um talhão que
apresentasse índice de contamina-
ção superior a 0,5% deixou de ser
obrigatória.

Seis meses após a mudança da
lei, o número de casos novos de
cancro cítrico cresceu quase 80%.
Foram 100 casos registrados no
primeiro semestre de 2009, contra
179 no segundo.

Com a falta de rigor na legisla-
ção, ficou por conta do produtor in-
tensificar as medidas de controle,
especialmente no período de chu-
vas, pois, no verão, o clima quente
e úmido favorece a proliferação da
bactéria Xanthomonas citri subsp.
Citri, causadora do cacro cítrico.

empresa Branco Peres (antiga Royal Citrus), pro-
cessadora de suco de laranja, volta trabalhar em nossa

cidade a partir deste mês, e a sua principal atividade vai ser a
moagem de laranja. Segundo informações que tivemos, contra-
tos serão fechados até mesmo no portão da fábrica, deixando
muitos produtores com esperança de fechar bons negócios..

BRANCO PERES VOLTA A
TRABALHAR Sindicato Rural informa aos

associados que possuem gado
(fêmea) na faixa etária de 3 a 8 meses,
que deverão vacinar essas cabeças con-
tra a Brucelose, para tem que ir a Casa
da Agricultura para agendar a vacina-
ção, procurar o Valmir. Se a proprie-
dade for fiscalizada e não constar a
declaração da vacinação e o produtor
poderá ser multado. Maiores informa-
ções procurar o Sindicato ou a Casa
da Agricultura.

VACINAÇÃO DA
BRUCELOSE

Sindicato Rural informa
aos associados que os

serviços de Despachante ofe-
recidos pela entidade é
terceirizado, por isso por pro-
blemas futuros relacionados
há este tipo de serviços, o Sin-
dicato não irá se responsabili-
zar.

SERVIÇOS
DE DESPACHANTE

OO
A



SINDICATO RURAL DE TAQUARITINGA ANO XX • Nº 208 • JUNHO/2011 PÁG. 3

S E R V I Ç O S

Dr. Marco Antonio dos Santos
Luiz Ricardo Freire de Mattos Barretto
Gilmar de Azevedo
José do Carmo Mazzini
Francisco Osvaldo Hideo Ogata
Antonio Geraldo Bueno de Miranda
Edmilson Cesar Davóglio
João Décio Romanholli
Carlos José Gavioli
Jair Paulo Aquaroni
Lindolfo Rodrigues Santos Filho
Telma Regina Gibertoni
Geni Constancio dos Santos Iria
Carlos Alberto Grigolli
Nelson Petrulis Petrusiunas
Shiromu Kawasaki
Dorival Gibertoni
José da Silva
Roberto Kasuo Ogata
Agnaldo Sebastião Bombarda
Dr. Marco Antonio dos Santos
Luis Carlos Arioli
Jaime Rissi
Orlando João Previdelli

Walter Valério Neto
Sebastião Flávio Agostinho
Luis Fernando Cazari
Nildo Fernando Davóglio
Marco Aurélio Ferraro
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2º Vice-Presidente:

1º Secretário:
2º Secretário:
1º Tesoureiro:
2º Tesoureiro:

1º Suplente:
2º Suplente:
3º Suplente:
4º Suplente:
5º Suplente:
6º Suplente:
7º Suplente:

1º Conselheiro Fiscal:
2º Conselheiro Fiscal:
3º Conselheiro Fiscal:

1º Suplente Conselho Fiscal:
2º Suplente Conselho Fiscal:
3º Suplente Conselho Fiscal:

1º Delegado Representante:
2º Delegado Representante:

1º Suplente Delegado Representante:
2º Suplente Delegado Representante:

DIRETORES ADJUNTOS:

Taquaritinga ArtesGraficas e Editora Ltda.
PABX (16) 3252-4768

ExpedienteExpedienteExpedienteExpedienteExpediente

Diagramação,  impressão e  ar te- f ina l :

CURSOS e EVENTOS
Sindicato Rural
e Senar - 2011

O que se colhe
em JUNHO:

25/05 a 26/05
INSTRUTORA: VÂNIA ARAUJO LOURENÇON

PARTICIPAÇÃO DE 20 ALUNOS.
CURSO GRATUITO COM DIVERSAS RECEITAS.

09/05 a 13/05
INSTRUTOR: HERMES SOUZA DOS ANJOS

PARTICIPAÇÃO DE 15 ALUNOS, COM AULA PRATICA NO SITIO
SANTO AGOSTINHO: PARCERIA COM O DIRETOR

SR. JOSE DO CARMO MAZZINI.
CURSO GRATUITO COM AULAS PRÁTICAS E TEÓRICAS.

OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRATORES AGRÍCOLAS

PROCESSAMENTO ARTESANAL DE PEIXE

Solicitamos aos Associados que compareçam ao Departamento Pessoal muni-
dos das Carteiras de Trabalho de seus respectivos funcionários para que sejam
feitas as atualizações.

Todos os funcionários que trabalham com agrotóxicos devem fazer os
exames periódicos a cada seis meses.

O Sindicato Rural informa aos associados que possuem funcionários que no
ato do registro de funcionários estejam munidos dos respectivos documentos:
CPF, RG, TÍTULO DE ELEITOR, CARTEIRA DE TRABALHO, FOTO
3X4. E o funcionário que tiver filho tem que estar munidos dos seguintes
documentos do filho: CERTIDÃO DE NASCIMENTO E CPF (só se tiver).

O prazo para passar ao Departamento Pessoal a quantidade de horas extras dos
funcionários, ou qualquer alteração, encerra-se no dia 25 de cada mês.

AVISO IMPORTANTE
O Departamento Pessoal vem através desta informar aos associados que possu-
em empregados em suas propriedades, sobre a obrigatoriedade dos laudos de
trabalho, P.P.R.A (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) esse elaborado
por um Engenheiro do Trabalho e o outro laudo é PCMSO (Programa de Contro-
le Médico de Saúde Ocupacional) esse é elobardo por um Médico do Trabalho.
Se ocorrer uma fiscalização do Ministério do Trabalho na propriedade e não
constar esses laudos, o proprietário será autuado e  poderá ser multado. Maiores
informações procurar o Departamento Pessoal.

ACIDENTE DE TRABALHO
Por mais simples que seja o ocorrido dentro da propriedade rural, deve ser
informado IMEDIATAMENTE ao DEPARTAMENTO PESSOAL para que
sejam tomadas as devidas providências, informando assim, ao INSS sobre o fato.
Esta informação é obrigatória e deve ser feita em até 24 horas após o acidente.
A Lei n° 8.213/91 determina no seu artigo 22 que todo acidente de trabalho
deverá ser comunicado pela empresa, SOB PENA DE MULTA EM CASO
DE OMISSÃO.

AGENDA DE PAGAMENTOS:
07/06 - Vencimentos do FGTS.
15/06-Vencimentos do carnê de INSS (Contribuintes individuais, domésticos e
facultativos).
20/06-Vencimentos do INSS.

ABACATE,
CAQUI, CEBOLA,

FRAMBOESA,
MELÃO, PEPINO E

TOMATE
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PROMOÇÃO ANIVERSARIANTE DO MÊS
Os associados que estiverem aniversariando no mês, terão desconto de

R$ 10,00  na mensalidade efetuando o pagamento até o ultimo dia do mês.

SINDICATO RURAL DE
TAQUARITINGA

COMPLETA 5.900 LITROS
DE ÓLEO DIESEL ENTRE

SEUS ASSOCIADOS.

A 56ª edição
do sorteio de
100 litros de
óleo diesel
ocorreu dia 20
de Maio de
2011, cujo
ganhador foi a
Sr. Airton José
Pavarini,
totalizando
5.900 litros em
parceria com o
AUTO
POSTO
IPIRANGA.

O ganhador do mês, Sr. Airton Pavarina,
ladeado pelo presidente do Sindicato, Dr. Marco Antonio dos Santos

FEIJÃO TROPEIRO

PREPARO:

- Cozinhe o feijão em água abundante até que os grão estejam macios
e inteiros; coe em uma peneira e descarte a água; reserve o feijão.
- Em uma panela grande, coloque duas a três colheres (sopa) de óleo
e frite os cubinhos de bacon até ficarem transparentes.
- Acrescente a cebola e deixe murchar; em seguida acrescente o alho
e deixe alourar levemente; junte o pimentão verde e deixe murchar;
junte mais um fio de óleo, se necessário.
- Acrescente os cubinhos de calabresa e mexa bem, deixando que
tostem.
- Quebre os ovos um a um e separadamente, e acrescente à mistura,
mexendo até que fiquem firmes, como em um mexidinho; tempere
com sal e mexa.
- Acrescente o feijão, mexa bem e tampe a panela para que esquente
bem; tempere com mais sal.
- Acrescente a salsa/cebolinha e misture tudo muito bem.
- Vá polvilhando a farinha de mandioca aos poucos, mexendo com um
grafo de dentes grandes, para que espalhe bem.
- Sirva bem quente, com arroz e a carne de sua preferência

INGREDIENTES:

Óleo vegetal
100 g de bacon em cubinhos
2 cebolas bem picadas
6 dentes de alho bem picados
1 pimentão verde em cubinhos
70 g (uma unidade) de lingüiça
calabresa em cubinhos
3 ovos
1 maço de salsa/cebolinha picados
500 g de feijão rosinha cozido em água
até ficar macio e com os grãos inteiros
Sal a gosto
Farinha de mandioca o quanto baste

A CASA AZUL
Dois bêbados estavam num bar, quando um perguntou ao

outro:
- Onde você mora?
- Eu moro na rua acima.
- Eu também!
- Ah, é? Eu moro na única casa azul da rua.
- Como assim? É mentira! Sou eu que moro na casa azul.
- Ta louco? Sou eu que moro lá. Vamos que te mostro que quem

mora lá sou eu!
Chegando à rua, os dois continuam a discutir aos berros. Nessa

hora, abre-se a porta da casa e uma mulher diz:
- Muito bonito, hein? Pai e filho brigando bêbados na frente de

casa.

ROZENDO M.U. MARTINEZ
ROSEMEIRE DE FATIMA M RIZZO
JULIO PERRI
MILVE ANTONIO PERIA
GUMERCINDO BARELLI
ANTONIO LONGHITANO
MARIO KATSUYA OZAKI
WANDIR POLIZEL
ANTONIO NILVO PIVETTA
MARIA FUZILE MIQUELIM
MARLENE FIORAVENTE
ANTONIO J. B. GALLI
SEVERINO CAVALINI
YOSITAKE OGASAWARA
ANTONIO CARLOS DAVOGLIO
EDUARDO MIRA
JOAO CARLOS BIGOLOTI
LUIZ AMADEU PIROCHETTI
GERSON ZECHINELLI
JAMIL JOSE FILHO
MARIA ALICE M. DADA
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10/06
11/06
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26/06
26/06
26/06
27/06
27/06
28/06


