
Gostaria de agradecer a todos 
(as) os associados (as) do Sindica-
to Rural pela confiança a mim de-
positada, em especial aqueles que 
puderam comparecer as eleições 
realizadas no ultimo dia 9 de se-
tembro, mesmo tendo chapa úni-
ca a minha permanência na presi-
dência foi ratificada pelo apoio do 
senhor (a) associado (a). Estamos 
completando 21 anos há frente 
desta entidade, que me propor-
ciona muito orgulho e prazer de 
trabalhar por esta classe. Neste 
período grandes conquistas ocor-
reram, como são divulgadas em 
nosso Informativo mensal que há 
20 anos é publicado e já  atingiu 
212 edições, dentre as quais gos-
taria de  destacar  a nossa  sede 
(umas das mais bonitas do País), 
adequada para atender a todos 
em seus departamentos , informa-
tizada com tecnologia de ponta,  a 
nossa página na internet simples 
mas objetiva e principalmente o 
quadro de funcionários atenden-
do sempre  com muito profissio-

Caros amigos(as) associados(as)

O Sr. Primo Pinsetta com 99 anos, ao lado do Presidente Dr. Marco Antonio dos 
Santos,  um dos mais antigos associados do Sindicato que compareceu no dia das 
eleições, que fez questão de votar, dando um excelente exemplo de associativismo. 

Produtores de laranja reclamam de  perdas por atraso na porta da indústria

O prejuízo aos produtores cau-
sado pelo atraso na descarga 

da laranja nas indústrias foi um 
dos assuntos discutidos na reu-
nião da Câmara Setorial de Citri-
cultura do Ministério da Agricul-
tura. O presidente da câmara e do 
Sindicato Rural de Taquaritinga 
(SP), Dr. Marco Antonio dos San-
tos, critica o fato de as empresas 
darem preferência ao desembar-
que das frutas próprias e calcula 
que as perdas dos produtores 
chegam a 10% no caso de 48 ho-
ras de demora na fila para des-
carga da fruta. O atraso provoca 
aumento do frete e prejuízo com 
a despesa de mão de obra, que 
fica parada por causa da falta de 

formado pelos representantes 
das indústrias e dos produtores, o 
Consecitrus. Ele cita como exem-
plo a possibilidade de pagamen-
to de um prêmio ao produtor que 
entregar a fruta que ainda não 
atingiu o ponto ideal de matura-
ção, para compensar o fato de ser 
menos valorizada.

caminhões.
O presidente da Associação 

Nacional dos Exportadores de Su-
cos Cítricos (Citrus BR), Christian 
Lohbauer, afirmou que o proble-
ma das filas para descarga da la-
ranja nas fábricas é recorrente e 
se acentuou neste ano devido à 
colheita da segunda maior safra 
de laranja da história, inferior ape-
nas à colhida em 1999. Ele diz que 
as 13 fábricas próprias e outras 
pequenas indústrias arrendadas 
pelas quatro empresas processa-
doras de suco estão trabalhando 
em plena capacidade, mas não 
conseguem evitar os atrasos. Lo-
hbauer disse que, “infelizmente 
para os produtores”, as indústrias 

sempre irão priorizar o recebi-
mento da laranja dos pomares 
próprios. O presidente da câmara 
lamentou este pronunciamento 
“que não é justo”.

Lohbauer estima que as per-
das de pós colheita da laranja, 
entre o pomar até as portas das 
fábricas, chegam a 15 milhões de 
caixas, que correspondem a cer-
ca de 4% da produção estimada 
para esta safra pela Companhia 
Nacional de Abastecimento (Co-
nab), que é de 377 milhões de cai-
xas de 40,8 quilos.

O executivo afirmou que o 
gargalo para desembarque da 
fruta somente será resolvido após 
a criação do conselho que será 

nalismo.
Nossa entidade é respeitada em 

todo País, as conquistas não foram 
impostas foram conquistadas. A 
transparência a credibilidade nas 
informações gerou centenas de 
matérias vinculadas na imprensa 
local, nacional e até internacional. 
As televisões Brasileiras apresen-
taram mais de 200 programas di-
vulgando o nome de Taquaritinga 
em todo o Brasil, com seu poten-
cial agrícola. Os Produtores Rurais 
foram os personagens principais 
que abrilhantaram as matérias, 
mostrando o que se produz em 
terras produtivas, como a Cana, 
a laranja, goiaba, manga, limão 
etc. Bem como mostrando gran-
des prejuízos em decorrência de 
problemas de pragas e doenças, 
problemas climáticos e a falta de 
uma política agrícola na comercia-
lização, mas o amor a terra sempre 
superava o desânimo.

Poderia ficar aqui escrevendo 
páginas e páginas sobre o nosso 
trabalho, mas os senhores (as) são 

testemunhas de todo o que foi 
realizado. Temos muito trabalho 
pela frente sendo que a agricul-
tura é um desafio permanente e 
sempre estaremos dispostos a de-
fender os interesses do produtor 
rural.  Não podia deixar de men-
cionar os diretores da entidade, 
meus companheiros, que sempre 
me apoiaram ao longo desses 
anos. E finalmente agradecer a 
Deus pela saúde que me pro-

porciona, a minha esposa, meus 
filhos, minha mãe e meu saudoso 
pai ex- presidente desta entidade 
que me ensinou que a família é 
a base do fortalecimento, junto 
com os bons amigos.

Muito Obrigado

Marco Antonio dos Santos 
Presidente
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O greening atingiu 3,8% 
das plantas e 53,3% dos 

talhões do parque citrícola 
paulista, segundo aponta o 
levantamento amostral reali-
zado pelo Fundo de Defesa da 
Citricultura (Fundecitrus). 

A região mais afetada pela 
doença é a Central, com 6% 
de árvores doentes, seguida 
pela Sul com 5%. A região Nor-
te apresentou 0,8% de plantas 
contaminadas, a Oeste, 0,7% e 
Noroeste, 0,17%. 

Greening atinge 3,8% das 
árvores dos pomares paulistas 

Greening em números
No Estado:
- 53,3% dos talhões contaminados
- 3,77% de plantas doentes

O número de plantas do-
entes continua inferior se 
comparado com o estado 
norte-americano da Flórida, 
segundo maior parque ci-
trícola do mundo, que tem 
aproximadamente 18% de 
plantas contaminadas. Esse 
resultado se deve à resposta 
dos produtores ao treina-
mento e adoção, mesmo que 
sem a intensidade recomen-
dada. O uso de mudas sadias 
e certificadas, constantes 
inspeções no campo, erra-
dicação de plantas doentes 
e controle do inseto vetor, o 
psilídeo Diaphorina citri, são 
as principais ações de com-
bate à doença.

Dentre as medidas de ma-
nejo da doença, a mais im-
portante é a remoção das 
plantas doentes, pois se man-
tidas nos pomares, servem de 

fonte para a contaminação de 
plantas sadias. Por outro lado, 
é fundamental a adoção de 
controle do inseto vetor, por 
meio de pulverizações. Essa 
é uma iniciativa importante, 
porém não pode ser adotada 
isoladamente. “Somente as 
aplicações de inseticidas não 
são suficientes para impedir o 
crescimento da doença, uma 
vez que não é possível zerar 
a população da praga”, afirma 
o gerente do Departamento 
Técnico do Fundecitrus, Cíce-
ro Augusto Massari. 

Nesse sentindo, é impor-
tante reforçar que as medi-
das devem ser adotadas de 
maneira integrada, pois uma 
complementa a outra. O Fun-
decitrus reforça que o ideal, 
para ser mais eficaz, é que os 
citricultores realizam o mane-
jo regional.

Valor Bruto da Produção 
supera R$ 200 bilhões

As estimativas regionais 
mostram aumentos expres-
sivos do VBP no Nordes-
te (17,6%) e Centro-Oeste 
(37,1%) do país. Nas duas 
regiões os resultados favo-
ráveis se devem ao bom de-
sempenho do milho, da soja 
e do algodão. No Sudeste 
e Sul do país, os resultados 
foram estáveis, com o Su-
deste mantendo 1,6% de 
crescimento e o Sul, 7%. No 
Norte, há uma tendência de 
redução do valor.

No Nordeste, em alguns 

estados como Bahia, que 
teve crescimento de 16,6%, 
os resultados favoráveis 
foram influenciados pelo 
aumento do VBP do café, 
da laranja e da banana. No 
Centro-Oeste, todos os es-
tados apresentaram resulta-
dos positivos, com destaque 
para Mato Grosso, que teve 
52% de crescimento no valor 
da produção.

Entre as principais lavou-
ras, o algodão registrou 
maior aumento real no VBP 
com 88,7%.

Faturamento Regional

O faturamento bruto das 
20 principais lavouras 

do Brasil atingiu a marca 
de R$ 201 bilhões em 2011. 
Esse é o maior valor já obtido 
desde que a série de estima-
tivas começou a ser feita em 
1997. Segundo José Garcia 
Gasques, coordenador de 
Planejamento Estratégico 
do Ministério da Agricultura, 
e responsável pelo levanta-
mento, os últimos três anos 
apresentam um crescimento 
sem interrupção no fatura-
mento das lavouras. Com 
isso, os valores de 2011 foram 
10,8% maiores que em 2010, 
quando o VBP chegou a R$ 
181,4 bilhões.

Entre as principais lavou-
ras, os maiores aumentos 

reais no VBP ocorreram no al-
godão (88,7 %), café (36,2 %), 
uva (45,7 %), milho (28,9 %) e 
soja (14,5 %). No caso da ce-
bola, batata inglesa e trigo os 
resultados da renda em 2011 
são inferiores aos do ano de 
2010. A cebola, com VBP de 
R$ 787 milhões, teve redução 
de 61%; a batata inglesa, com 
queda de 25,66%, alcançou 
R$ 2,9 bilhões; e o trigo em 
grão teve baixa de 20,56%, 
atingindo faturamento bruto 
de R$ 2,1 bilhões em 2011. 
Segundo José Gasques, a 
redução de valor para esses 
produtos é resultado de pro-
duções mais baixas em rela-
ção a 2010 e, principalmente, 
de elevadas reduções dos 
preços ao produtor.



Agronegócio bate 
recorde de exportações no 
acumulado de 12 meses
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As exportações do agronegó-
cio brasileiro bateram recorde 

em valor no acumulado de 12 me-
ses (setembro de 2010 a agosto de 
2011), atingindo a cifra de US$ 88,3 
bilhões. O resultado signifi cou cres-
cimento de 24,8% em relação ao 
mesmo período do ano anterior, de 
acordo com informações do Minis-
tério de Agricultura divulgadas hoje.

Em nota, o secretário de Rela-
ções Internacionais do Ministério 
da Agricultura, Célio Porto, afi rmou 
que os recordes de exportação 
devem ser mantidos até o fi m do 
ano. O resultado positivo levou ao 
aumento do superávit comercial 
que chegou a US$ 71,9 bilhões no 
acumulado dos últimos 12 meses.

Em relação aos principais des-
tinos das exportações brasileiras, 
a China apresenta importância 
crescente. O país asiático foi o des-
tino de 15,3% de todas as exporta-
ções do agronegócio brasileiro no 

Semente da Goiaba pode 
ser utilizada com adubo

A semente da goiaba, que 
antes era descartada pe-

los produtores, agora pode ser 
aproveitada. Uma pesquisa da 
Unesp de Jaboticabal desco-
briu que a semente da fruta 
pode se tornar um adubo efi -
caz, pois é uma fonte rica em 
nutrientes.

A goiaba passa por vários 
processos industriais até virar 
doce ou suco. Uma fábrica em 
Vista Alegre do Alto, por exem-
plo, processa 25 mil toneladas 
da fruta e descarta 8 mil tone-
ladas de sementes. Esse resí-
duo se acumulava no pátio do 
local e para desocupar a área 
a empresa decidiu buscar uma 
parceria com a Unesp. “A gente 
estava armazenando na empre-
sa, até o ponto que começou a 
abarrotar os pátios. Não tinha 
mais local e precisamos de uma 
solução’, explica o gerente agrí-
cola Valdemir Brugnara. 

Segundo o pesquisador 
Henrique Antunes de Souza se-

mente é rica em nitrogênio, um 
nutriente extremamente de-
mandado pela goiabeira. “Ten-
do em vista esses resultados 
nós pensamos em utilizar ele 
como um adubo, um fertilizan-
te orgânico”. Para testar o poder 
de ação do produto nas plan-
tas, o experimento foi realizado 
em 285 goiabeiras distribuídas 
em um hectare. O resultado foi 
positivo, as folhas estavam mais 
verdes e a produção aumentou.

Economia: 
A intenção é reduzir cus-

tos. Só o estado de São Paulo 
produz por ano 100 mil tonela-
das de goiaba. De acordo com 
William Natale podemos consi-
derar que a adubação química 
custa em torno de 20 e 30% 
da produção, com o uso da se-
mente esse custo cai signifi ca-
tivamente. A indústria já está 
aproveitando os resultados e 
com essa redução a matéria 
orgânica não precisou ser mais 
adquirida de fora.

Cavalgada Rural: 
Data: 10/09/2011    •       Instrutor: Luis Carlos Serrano 

Curso com 40 participantes, percurso realizado na antiga estra-
da de Taquaritinga a Guariroba, com destino ao sítio guariroba, 

propriedade do presidente, Dr. Marco Antonio dos Santos. 

CURSO e EVENTOS
Sindicato Rural
e Senar - 2011

JÁ FORAM QUALIFICADOS MAIS DE 7.204 PARTICIPANTES ENTRE PRODUTORES E TRABALHADORES

acumulado dos últimos 12 meses 
(US$ 13,5 bilhões). Também tive-
ram crescimento positivo o Japão 
(50,1%), a Arábia Saudita (41,3%) e 
a Espanha (41,1%).

A Ásia permanece como des-
taque em relação aos blocos eco-
nômicos para onde se destinam as 
exportações brasileiras, com parti-
cipação de 29,9% no último ano. A 
União Européia fi cou em segundo 
lugar, com 26,7%, e o Oriente Mé-
dio, em terceiro, com 9,8%.

Os produtos wom os números 
do ano anterior.

As carnes aparecem na terceira 
posição, com o valor exportado de 
US$ 14,8 bilhões e um crescimen-
to de 12,1% no último ano. O café 
(63,1%), os cereais, as farinhas e 
preparações (127,7%) e os sucos 
de fruta (41,1%) também tiveram 
resultados expressivos de expor-
tações no acumulado dos últimos 
doze meses.
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DIRETORES ADJUNTOS:

Dr. Marco Antonio dos Santos
Carlos Alberto Grigolli 
Francisco Osvaldo Hideo Ogata
Luis Ricardo Freire de Mattos Barreto
Valentim Ocimar Gavioli 
Edmilson Cesar Davoglio 
Gilmar de Azevedo
Nildo Fernando Davoglio
Walter Valério Neto  
João da Costa Carvalho
Antonio Geraldo Bueno de Miranda 
Luis Carlos Arioli 
Roberto Kasuo Ogata 
Marco Aurélio Ferraro  
Luis Fernando Cazari 
Lindolfo Rodrigues Santos Filho
Nelson Petrulis Petrosiunas
Shiromu Kawasaki
José do Carmo Mazzini
João Décio Romanholi
Dr. Marco Antonio dos Santos
Agnaldo Sebastião Bombarda
Jaime Rissi
Orlando João Previdelli

Dorival Gibertoni
Sebastião Flávio Agostinho
Geni Constâncio dos Santos Iria
José da Silva
Paulo César Coleti
Jair Paulo Aquaroni
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Informamos aos associados sobre a obrigatoriedade para georreferencia-
mento, conforme colocamos a matéria no informativo anterior aonde é cita-
do que as propriedades com área de até 500 hectares que teriam que fazer o 
georreferenciamento, por medida governamental, o prazo que era até 31 de 
dezembro de 2011, foi cancelado. Um novo prazo para a apresentação do geor-
referenciamento esta sendo estudado. 

AVISO IMPORTANTE



Vá pentear macaco:
Pentear um asno soa como algo inútil. Por isso, um pro-

vérbio português do século 17 aconselhava os desocupados: 
“Mau grado haja a quem asno penteia”. O macaco entrou na 
história só no Brasil. Mas também infl uenciou os colonizado-
res. Como os portugueses até o século 17 não conheciam a 
palavra “macaco”, criou-se a expressão “vá bugiar”, até hoje 
usada em algumas regiões portuguesas, com o mesmo signi-
fi cado do nosso “vá pentear macaco”.

Sindicato Rural de 
Taquaritinga completa 

6.300 litros de óleo diesel 
sorteados entre seus 

associados

A 60ª edição do sorteio de 100 litros de óleo diesel ocorreu dia 
20 de Setembro de 2011, cujo ganhador do mês foi Sr. Antenor Dol-
ci na foto ao lado do presidente Dr. Marco Antonio dos Santos, to-
talizando 6.300 litros.

Pág. 4 ANO XX • N° 212 • OUTUBRO/2011 SINDICATO RURAL DE TAQUARITINGA

CURIOSIDADE

Receita Bolo de 
Mandioca

O que se colhe no mês de Outubro

Banana-prata, jabuticaba, moranga, alcachofra, 
beterraba, brócolis, espinafre e rabanete.

Nelson Gardezani 01/10
Julio Camilo  02/10
Mitsunari Ogata 03/10
Leonidio Pivetta 10/10
Jandovir Jose Olmos 11/10
Francisco Luiz Ferreira 11/10
Jose Aldivino Bueno 12/10
Altair Ferreira De Miranda 16/10
Primo Pinsetta 18/10
Carlos Girotto 19/10
Francisco Carlos Aquaroni 19/10
Giuseppe Bufalino 20/10
Leonel Do Amaral 21/10
Antonio Bortolani  24/10
Vladecir Braciali 24/10
Jose Simão  25/10
Vanderlei José Marsico 25/10
Leopoldo Aquaroni  26/10
Joscelino Aparecido Bianchi 28/10
Osvaldo Biondi  28/10
Akira Hisamatsu 30/10
Gilmar De Azevedo 30/10

O Sindicato Rural parabeniza os 
aniversariantes do mês de Outubro 2011

Parceria entre 
Sindicato Rural e 

AUTO POSTO IPIRANGA
sorteiam óleo diesel

INGREDIENTES
• 1 kg de mandioca crua, descascada e ralada
• 2 xícaras (chá) de açúcar
• 1 xícara (chá) de coco ralado
• 1 xícara (chá) de queijo tipo meia cura ralado
• 1 xícara (chá) de leite
• 3 ovos
• 1 xícara (chá) de leite
• 3 colheres (sopa) de margarina
• 1 colher (sopa) de fermento em pó
• 1 xícara (chá) de leite condensado
• 1 xícara (chá) de leite de coco
• 1 xícara (chá) de coco ralado
• 1 colher (sobremesa) de margarina
• Margarina para untar a fôrma

MODO DE PREPARO: 
Em uma tigela, misture a mandioca, o açúcar, o coco, o queijo 

tipo meia cura, o leite, os ovos, a margarina e, por último, o fermento 
até que fi que homogêneo.

Despeje em uma fôrma untada e leve para assar no forno médio 
(180 ºC) preaquecido por cerca de 40 minutos.

Enquanto isso, em uma panela, misture o leite condensado, o 
leite de coco, o coco, a margarina e deixe cozinhar, sem parar de me-
xer, por cerca de 15 minutos no fogo médio ou até que obtenha um 
creme.

Assim que o bolo sair do forno, desenforme e cubra com o creme.

Sindicato Rural
AUTO POSTO IPIRANGA

sorteiam óleo diesel


