
Aconteceu entre os dias 8 a 12 de 
outubro, em Colônia, Alemanha, a Fei-
ra de Anuga. O evento é o maior do gê-
nero alimentício no mundo e é realiza-
do a cada dois anos. Apresentaram-se 
cerca de 6.500 expositores de diversos 
países. Compradores e vendedores.

A fim de mostrar e vender produ-
tos da cadeia produtiva, a participação 
da Citrovita, Citrosuco e Loius Dreyfus, 
como expositores - com estandes - 
foi especialmente interessante para 
a citricultura nacional. Além disso, a 
Cutrale recebeu clientes e convidados 
paralelamente à feira.

Feira de Anunga 2011

Controle contra a 
Nematóides da Goiabeira

O Sindicato Rural fechou um 
contrato onde repassou o valor de 
R$ 13.500,00 junta a Funep (Fun-
dação de Apoio a Pesquisa, Ensi-
no e Extensão) Órgão da Unesp 
de Jaboticabal-SP, nesse serviço 
contratado tem como finalidade a 
pesquisa científica contra a Nema-
tóides da Goiaba, que tem o nome 
científico de “Meloidgyne entero-
lobil”, pesquisa que será feita em 
toda extensão de base do Sindica-
to e paga pela entidade. 

A pesquisa tem como finalida-
de de desenvolver uma variedade 
de goiaba resistente a esta praga 
e orientar a severidade e a disper-
são cada vez maior da infestação 
do nematóide em pomares de 
goiabeira na região de Taquari-
tinga, maior produtora de goiaba 
do país, que se faz necessário uma 
intensa campanha de alerta. O ne-
matóide de galhas da goiabeira 

é, atualmente, o mais importante 
patógeno da cultura da goiaba e o 
conhecimento científico é recen-
te e as pesquisas são incipientes. 
Portanto, a realização de campa-
nhas como palestras, dias de cam-
po, folders, cartilhas e livros que 
disseminem as formas de manejo 
que contenham as mais recentes 
informações é de capital impor-
tância para a manutenção de po-
mares livres dessa infestação.

O que é um nematóide?
Nematóides são vermes tão 

minúsculos que não podemos 
vê-los sem ajuda de uma lupa ou 
microscópio. Alguns se alimen-
tam de plantas e causam danos. 
Outros se alimentam de fungos, 
bactérias, de outros nematóides 
ou insetos e são benéficos. 

Onde vivem os nematóides?
Em geral vivem no solo, como 

é o caso do nematóide de galhas 
da goiabeira.

Como podem causar danos 
as plantas?

Esses nematóides que se ali-
mentam de plantas, entram nas 
raízes com a ajuda de seu apare-
lho bucal que tem um estrutura 
chamada ESTILETE.

O presidente do Sindicato Rural 
e Câmara Setorial da Citricultura em 
Brasilia, Dr. Marco Antonio dos Santos, 
que representava a Faesp e Gastão 
Grocco que representava a SRB (So-
ciedade Rural Brasileira) participaram 
desta comitiva.

A agenda de trabalho se compôs 
de visitas e contatos diretos com vários 
importadores do suco brasileiro, as 
grandes cadeias de supermercados do 
continente e aos terminais da Citrovita 
e da Cutrale em portos da Bélgica e da 
Holanda, respectivamente.

 O Presidente do Sindicato Rural 

comenta que a viagem permitiu co-
nhecer e entender melhor outro elo da 
cadeia, o que permitirá fornecer infor-
mações melhores aos produtores. “Fal-
tava-nos conhecer essa outra ponta do 
negócio. Tivemos oportunidade de co-
nhecer compradores, visitar terminais, 
o que ajuda muito a entender o real 
funcionamento do mercado. Muitas 
informações que chegavam a nós por 
outras entidades pudemos constatar 
que não são realidade. Temos que des-
tacar a transparência que as empresas 
tiveram em nos mostrar detalhes de 
suas operações na Europa”, diz.

Foto de nematóide em microscópio  
aumentado em 10x

Campanha 
Contra Febre Aftosa

A  coordenadoria de Defesa 
Agropecuária, órgão liga-

do a Secretaria de Agricultura 
e Abastecimento do Estado de 
São Paulo, inicia a campanha 
de vacinação contra a Febre Af-
tosa, etapa de Novembro/2011. 
A meta de vacinação de bo-
vinos e bubalinos no Estado 
de São Paulo é chegar a 100% 
de animais vacinados, por isso 
torna-se imprescindível a parti-
cipação de todos os criadores. 
Segue algumas orientações:
 • Adquirir vacina somente de 
estabelecimentos cadastrados 
pela Coordenaria de Defesa 
Agropecuária (CDA);
• Tanto no transporte como no 
armazenamento, a tempera-
tura de conservação da vacina 
deverá estar entre 2 (dois) a 
8 (oito) graus centígrados. O 
transporte deve ser realizado 
em caixa isotérmica (isopor) 
contendo no mínimo dois ter-
ços de seu volume em gelo. 
Nunca congelar. 
• Escolher o horário mais fresco 
do dia para realizar a vacina-

ção;
• Substituir a agulha frequen-
temente, para evitar infec-
ções;
• Manter os frascos resfriados 
durante a operação, em iso-
por com gelo; 
• Classificar os animais por fai-
xa etária (era) e sexo;

Os prazos máximos para 
aquisição das vacinas será 
até o dia 30 de Novembro de 
2011 e para a comunicação 
da vacinação até o dia 07 de 
Dezembro de 2011. A comu-
nicação deverá ser feita pelo 
criador na Unidade de Defesa 
Agropecuária Local, mediante 
apresentação da nota fiscal 
de aquisição das vacinas e da 
declaração de vacinação. As 
penalidades para os que não 
vacinarem serão de 5 UFESP 
(R$ 87,25) e para os que dei-
xarem de comunicar, 3 UFESP 
(R$ 52,35) por cabeça. Lem-
bramos também da necessi-
dade de vacinar as bezerras 
entre 3 a 8 meses de idade 
contra Brucelose.
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Custos da produção de cana sobem 
15% em área tradicional 

A atual safra de cana-de-
-açúcar no Centro-Sul do Bra-
sil será encerrada em pouco 
mais de um mês com um sal-
do de custos altos. Em um ci-
clo de forte quebra agrícola, 
o custo da terra e as diferen-
ças de ganho de escala am-
pliam a distância entre a re-
alidade dos fornecedores de 
cana das regiões tradicionais, 
como São Paulo, e a dos que 
produzem nas novas frontei-
ras canavieiras, como Goiás.

Projeção feita por pes-
quisadores da Esalq (Escola 
Superior de Agricultura Luiz 
de Queiroz), com apoio da 
Confederação da Agricultura 
e Pecuária do Brasil (CNA), 
mostra que os produtores 
das áreas tradicionais terão 
custo econômico de R$ 68,24 
por tonelada de cana neste 
ciclo, 35% maior do que o 
custo de um fornecedor das 

novas áreas canavieiras, estima-
do em R$ 50,30. Na temporada 
anterior (2010/11), produzir 
cana em regiões tradicionais era 
25% mais dispendioso do que 
nas de expansão.

A despesa com a terra ainda 
exerce grande impacto nessa 
comparação, diz o pesquisador 
Carlos Xavier, do Programa de 
Educação Continuada em Eco-
nomia e Gestão de Empresas 
(Pecege), grupo responsável 
pelo estudo.

O valor do arrendamento 
nas regiões de expansão, como 
Goiás, Minas Gerais e Mato Gros-
so do Sul, está em torno de 12 
toneladas de cana por hectare, 
enquanto que nas áreas tradi-
cionais esse valor é 50% maior, 
atingindo 18 toneladas de cana.

Além disso, há o peso do 
ganho de escala, mais presen-
te nas regiões canavieiras mais 
novas do que nas tradicionais, 
onde predominam produtores 
de pequeno porte, observa Xa-
vier.

O resultado é que nessa 
temporada (2011/12), enquanto 
o custo da cana de fornecedores 
subiu 6,99% nas novas frontei-
ras (de R$ 47,01 para R$ 50,30 

Brasil pode dobrar produção de alimentos e garantir abastecimento mundial

O  Brasil é capaz de dobrar 
a produção nacional 

de alimentos em um curto 
espaço de tempo e se con-
solidar como o maior for-
necedor para o mundo, de 
acordo com o presidente da 
Associação Brasileira de Se-
mentes e Mudas (Abrasem) 
Narciso Barison Neto. Ele 
afirma que o País é a espe-
rança para abastecer o resto 
do planeta, especialmente 
no momento em que a po-
pulação mundial atingiu a 
marca de 7 bilhões de ha-
bitantes. E, para isso, basta 
que os produtores saibam 
aproveitar o potencial tec-

nológico que têm à sua dispo-
sição.
   “Hoje, nossa produção é de 
aproximadamente 160 mi-
lhões de toneladas. Se souber-
mos aplicar todas as tecnolo-
gias disponíveis no campo, e 
de forma adequada, podemos 
dobrar esse número para 300 
milhões de toneladas”, avalia 
Barison. Ele explica que o Bra-
sil, atualmente, é o segundo 
maior fornecedor de alimen-
tos para o mercado internacio-
nal, atrás apenas dos EUA, mas 
a agricultura brasileira tem 
potencial para tornar o País o 
maior produtor mundial.
    Para o presidente da entida-

de, o aumento da produção 
nacional passa, necessaria-
mente, por sementes de qua-
lidade e agricultores prepara-
dos. “Não se pode ignorar o 
fato de que as sementes com 
biotecnologia, por exemplo, 
garantem resultados muito 
melhores para o campo”, co-
menta. Ele salienta também a 
importância das pesquisas do 
setor e a rápida evolução das 
tecnologias inseridas nas se-
mentes.
   Barison acrescenta que o 
Brasil já consegue abastecer 
uma população de quase 200 
milhões de pessoas, mas que 
são necessárias algumas me-

lhorias para que as metas de 
produção consigam ser atin-
gidas. “É importante rever a 
questão da carga tributária e 
infraestrutura das rodovias, 
ferrovias, hidrovias e portos. 
Além disso, é preciso melho-
rar o marco regulatório, para 
que as empresas tenham 
condições reais de fazer in-
vestimentos”. Segundo ele, 
por outro lado, a necessida-
de de superar esses garga-
los logísticos é sinal de que 
as dificuldades apareceram, 
pois o País alcançou produ-
ções recordes para as quais 
não estava devidamente 
preparado.

por tonelada), nas áreas mais 
antigas, essa alta deve alcançar 
15% (de R$ 59,33 para R$ 68,24).

A entidade deve revisar nas 
próximas semanas os números 
da safra no Centro-Sul, que res-
ponde por 90% da produção 
brasileira. A estimativa prelimi-
nar, é de que a quebra agrícola e 
de ATR (açúcar contido na cana) 
será de 15% no Centro-Sul e de 
18,5% em São Paulo, Estado que 
lidera a produção nacional da 
matéria-prima. “Há regiões pau-
listas, como Araçatuba, Ribeirão 
Preto e Catanduva, que terão 
quebra acima da média estadu-
al”, avisa.

A última estimativa da en-
tidade foi feita em agosto, na 
qual se previu moagem de 510 
milhões de toneladas da maté-
ria-prima, 8,39% menor do que 
na safra 2010/11. Acredita-se 
que a realidade dos custos de 
produção no ano que vem vai 
depender das condições climá-
ticas, que podem ser mais favo-
ráveis ao desenvolvimento da 
cana. Que na atual temporada, 
os canaviais sofreram de todos 
os fatores negativos possíveis: 
excesso de chuva, excesso de 
seca, geadas.

O controle biológico está che-
gando à citricultura e promete ser 
uma arma importante no combate 
ao greening. Trata-se de uma vespa 
que vem sendo criada em labora-
tório por pesquisadores da Esalq/
USP como um predador natural do 
vetor do greening, o inseto diapho-
rina citri.

Segundo o professor José Ro-
berto Postali Parra, coordenador 
da pesquisa, as vespas atacam as 
ninfas do mosquito, impedindo a 
reprodução e, conseqüentemente, 
a transmissão da doença. “Nos tes-
tes, a redução na população da pra-
ga foi de 70%”, explica Parra, que 
analisa que o controle biológico 
não é uma solução definitiva e sim 
uma boa ferramenta dentro de um 
manejo integrado com outras me-
didas. O pesquisador afirma ainda 
que não há data para as vespas se-
rem comercializadas e nem se tem 
idéia do custo dessa ferramenta . “A 
idéia é que os primeiros testes em 
pomares sejam feitos nos próxi-
mos meses. As vespas não resistem 
em áreas com inseticidas. Por isso 
vamos fazer testes em pomares 
abandonados” diz. Resta esperar 
para ver se as vespas se tornarão a 
salvação dos pomares. 

Vespas contra 
o greening
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Monte Alto/Taquaritinga inicia colheita de manga

Alguns produtores de Monte Alto e Taquaritinga (SP) iniciaram sua 
colheita na última semana de outubro. Estima-se que a colheita se 

intensifique em meados de novembro. No entanto, devido aos proble-
mas climáticos que ocorreram durante o período de florada, a oferta de 
manga será menor neste ano. A manga tommy foi cotada a R$ 0,42/kg em 
média na região. Os preços poderão se manter ou apresentar leve queda. 
A expectativa é que as cotações aumentem apenas a partir de meados 
de Novembro, quando reduzirá expressivamente a oferta do Vale do São 
Francisco.

Informamos aos associados que a partir do dia 07/11, voltará o atendimento 
dos serviços de dentista, os interessados nos serviços ligar no Sindicato no te-
lefone (3252-2175) para agendar o seu atendimento.

AVISO IMPORTANTE

APROVEITAMENTO DE ALIMENTOS
DATA: 06/10 á 07/10  •  Instrutora: Neuza Gerotto Vello

Com 15 participantes, curso que teve aulas praticas, teóricas e 
com apostilas, na sede do Sindicato.

ARTEFATOS ARTESANAIS PARA DATAS COMEMORATIVAS 
DATA: 17/10 á 21/10   •   Instrutora: Zenaide Berti Lopes 

Curso que teve 15 participantes, com as aulas práticas e matérias didáticos.

OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRATORES 
DATA: 24/10 á 28/10   •  Instrutor: Hermes Souza dos Anjos

Uns cursos mais importantes do Sindicato oferece, que teve 20 par-
ticipantes, com aulas teóricas e com apostilas, que teve a realização 

das aulas práticas no Sitio Grama (propriedade da Sra. Diva Straccini 
Gibertoni) em parceria com Sindicato. 

CURSO e EVENTOS
Sindicato Rural
e Senar - 2011

JÁ FORAM QUALIFICADOS MAIS DE 7.204 PARTICIPANTES ENTRE PRODUTORES E TRABALHADORES

HÁ VAGAS PARA O CURSO DE LARANJA INSPEÇÃO DE PRAGAS E DOENÇAS, OS 
INTERESSADOS LIGAR NO TELEFONE 3252-2175, FALAR COM ADRIANA.

Crédito rural: Cresce procura 
por recursos para investimentos

As demandas por recursos 
das linhas de crédito de inves-
timento em modernização da 
agricultura e conservação de 
recursos naturais (Moderagro) 
e na irrigação e armazena-
mento (Moderinfra) foram as 
que mais cresceram nos pri-
meiros três meses de vigência 
do Plano de Safra 2011/12. Se-
gundo dados divulgados hoje 
pelo Ministério da Agricultura, 
no período de julho a setem-
bro foram liberados R$ 111,9 
milhões dos R$ 850 milhões 
previstos no plano de safra 
para o Modeagro. Em relação 
ao mesmo período do ano 
passado houve crescimento 
de 75,2%. As liberações da li-
nha de crédito do Moderinfra 
cresceram 85,7%. Nestes três 
meses já foram liberados R$ 
43,6 milhões, ante R$ 23,5 mi-
lhões no ano passado. 

A aplicação do crédito ru-
ral destinado ao Programa 
Agricultura de Baixo Carbono 
(ABC), com a incorporação 
dos programas Propflora (Pro-
grama de Plantio Comercial 
e Recuperação de Florestas) 
e Produsa (Programa de Estí-
mulo à Produção Agropecuá-
ria Sustentável), também teve 
uma das maiores taxas de 

crescimento entre as linhas 
de crédito do Plano Agrícola. 
Nos meses de julho, agosto e 
setembro de 2011 o crédito 
para o programa cresceu 50% 
em relação ao mesmo perí-
odo de 2010, chegando a R$ 
101,4 milhões. Nos primeiros 
três meses da safra passada 
foram liberados R$ 67,4 mi-
lhões. 

Os recursos destinados ao 
custeio e à comercialização 
com taxas de juros contro-
ladas também tiveram cres-
cimento nos três primeiros 
meses de vigência do Plano 
Agrícola, chegando a R$ 21,5 
bilhões. O crescimento das 
aplicações em juros controla-
dos foi 6,6% maior do que no 
ano anterior. Já os juros livres, 
tiveram queda de 35,2 % no 
período. 

Nos três primeiros meses 
do atual Plano Safra, R$ 26,7 
bilhões dos R$ 107,2 bilhões 
programados para a Agri-
cultura Empresarial já foram 
aplicados. O total liberado 
em julho, agosto e setembro 
em todas as linhas de crédito 
para agricultura foi de R$ 30 
bilhões, 2,7% mais do que no 
mesmo período do ano pas-
sado. 



A 61ª edição do sorteio de 100 litros de óleo diesel ocorreu dia 20 
de Outubro de 2011, cujo ganhador foi a Sr. Diva Fernandes Mazzini, 
totalizando 6.400 litros em parceria com o AUTO POSTO IPIRANGA.
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O mineiro e o gênio.
 Um mineirinho estava caminhando e viu uma lâmpada. 
 Esfregou ela e um Gênio apareceu.
- Agora vou te oferecer 3 desejos!
 O mineiro pensou e disse:
- Eu quero um queijo!
 E o gênio deu o queijo. E disse:
- Qual o 2º pedido?
- Hmmmm... me dá outro queijo!!
- Tem certeza?
- Tenho sim!
 E o gênio deu o 2º queijo e disse:
- Agora preste muita atenção no que vai pedir! Qual é o 3º?
- Eu quero uma muié!
 E o gênio deu a mulher mas, por curiosidade, perguntou:
- Desculpe, mas o que vai fazer com uma mulher e 2 queijos?
- É que eu fiquei com vergonha de pedir outro queijo!

Receita Manjar de 
Maracujá

O que se colhe no mês de Novembro

Maracujá, cupuaçu, kiwi, nabo, cará, trigo, 
cebola, almeirão e chicória.

Carlos Alberto Mansur Zaquia       01/11
Nilde Longhitano P. Marques          01/11
Matsuno Kuroiwa             02/11
Irineu Frare            07/11
Domingos Vicente Restani            10/11
Tercilia Micali Monteiro            10/11
Adail Benedito Regatieri            10/11
Ernesto Pedrassolli            15/11
Laerte Stefano            17/11
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 P.  Bertoldo                        28/11

O Sindicato Rural parabeniza os 
aniversariantes do mês de Novembro 2011

INGREDIENTES

• 1 lata de leite condensado
• 1 lata de creme de leite sem o soro
• 1 lata de suco de maracujá concentrado
• 2 envelopes de gelatina incolor sem sabor
• 5 colheres (sopa) de água 

Para a calda:
• Polpa de três maracujás 
• 1 xícara (chá) de água
• 2 xícaras (chá) de açúcar

MODO DE PREPARO: 

Comece pela calda: misture os três ingredientes e leve ao 
fogo; quando começar a ferver, deixe por 16 segundos e retire 
do fogo; reserve até esfriar.

No copo do liquidificador, coloque o leite condensado, o 
creme de leite, o suco, a gelatina hidratada conforme a instru-
ção da embalagem e, por último, junte a água; bata bem, por 
cerca de 30 segundos, e despeje em uma forma untada com 
pouco óleo e passada por água fria.

Deixe sob refrigeração por quatro horas; cubra com a cal-
da na hora de servir.

Sindicato Rural de 
Taquaritinga completa 

6.400 litros de óleo diesel 
sorteados entre seus 

associados

Parceria entre 
Sindicato Rural e 

AUTO POSTO IPIRANGA
sorteiam óleo diesel


