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Citricultores aprovam texto do 
estatuto do Consecitrus

Representantes dos citriculto-
res aprovaram o texto estatuto do 
Consecitrus, em reunião  realizada 
em Cordeirópolis, no interior de 
São Paulo, no dia 18/03. Porém o 
texto só será apresentado depois 
da reunião com a indústria. 

Os citricultores querem propor 
um modelo de gestão baseado 
no produtor e na indústria, mas 
não se sabe como ficou a reda-
ção do ponto mais polêmico, que 
vem travando a discussão com a 
indústria. Os citricultores vinham 
propondo no estatuto que a in-
dústria limitasse o processamento 
de laranja própria a 20% do total, 
o que as obrigaria a comprar os 
outros 80% de produtores inde-
pendentes.

O estatuto também deve tra-
zer um modelo de precificação. 
Neste modelo, uma entidade a 

ser definida fará a apuração da re-
ceita total de cada produto tem de 
valor agregado e, com base nes-
sa informações, calcula-se o que 
cada produtor deverá receber.

Entenda

A criação do Consecitrus foi 
autorizada pelo Conselho Admi-
nistrativo de Defesa Econômica 

(Cade) em fevereiro de 2014. A 
entidade que tem com objetivo 
minimizar o elevado poder de 
compra das empresas proces-
sadoras de suco de laranja. Ao 
aprovar a criação do Consecitrus, 
o Cade argumentou que era 
preciso melhor as condições de 
comercialização de laranjas pe-
los citricultores, pois o mercado 
é controlado por apenas quatro 
empresas. 

O Consecitrus deverá funcio-
nar de modo a gerar informação 
sobre as atividades citrícolas e 
de produção e exportação de 
suco de laranja, como indicação 
de custos e valores referenciais. 
Essas informações deverão ser 
disponibilizadas a todos os inte-
ressados, indústrias, citricultores 
e instituições externas. Com isso, 
espera-se que os produtores con-
sigam negociar melhores condi-
ções de venda do fruto.

De acordo com a decisão do 
Cade, no Consecitrus estarão re-
presentados citricultores e indús-
tria. Há ainda a possibilidade de 
participação de instituições públi-
cas. A proposta de texto do esta-
tuto deveria ter sido enviada para 
avaliação do Cade em Fevereiro.

USINAS DO CENTRO-SUL INICIAM SAFRA 
2015/2016 COM DÍVIDAS DE 86 BILHÕES
O setor sucroenergético 

se prepara para iniciar a safra 
2015/2016 no Centro-Sul do Brasil, 
em abril, com endividamento de 
R$ 85,4 bilhões. O calculo é da 
Archer Consulting, especializada 
no segmento, e leva em conside-
ração em estudo feito pelo Itaú 
BBA em 2012, que apontou divida 
de R$ 48 bilhões naquele ano. 

Dessa forma, ouve cresci-
mento de 77% na divida da ca-
deia produtiva de açúcar e álcool 
em apenas três anos. 

Em relatório, o diretor da Ar-
cher, Arnaldo Luiz Corrêa, diz que 
a disparada do endividamento 
deveu-se, em grande parte, á per-
da de competitividade do etanol 
ante a gasolina nos últimos anos. 
Isso porque, segundo ele, o 

combustível fóssil foi subsidiado, 
dada a isenção da Contribuição 
de Intervenção no Domínio Eco-
nômico (CIDE), que voltou a ser 
cobrada apenas este ano. Outro 
fator  que afeta a situação finan-
ceira das usinas é a expressiva va-
lorização do dólar ante ao real, já 
que parte da divida das empresas 
é em moeda estrangeira. 

O cálculo não inclui os milha-
res de empregos diretos e indire-
tos que deixaram de ser criados 
pela falta de preços dos combus-
tíveis. Há cinco anos, por exem-
plo, a estimando que o etanol 
se manteria como principal com-
bustível a alimentar a crescen-
te frota de veículos, prevíamos 
que o Centro-Sul iria moer em 
2015/2016 mais de 700 milhões 

de toneladas de cana, assumin-
do que os investimentos ocorre-
riam e que novas usinas seriam 
construídas – conclui Corrêa. 

A expectativa de processa-
mento para a temporada, que se 
inicia oficialmente este mês, é 
bem diferente, no entanto. Con-
forme a própria Archer, as unida-
des produtoras da região devem 
moer 573,69 milhões de tonela-
das de cana, praticamente está-
vel ante 2014/2015. Com o mix 
de produção pendendo em 57% 
para etanol, a consultoria estima 
fabricação 1% maior do biocom-
bustível, com 26,26 bilhões de li-
tros. A de açúcar de variar pouco, 
permanecendo em torno de 32 
milhões de toneladas. 
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FUNDECITRUS BUSCA AMPLIAR ACESSO A REGIÃO SEM CONTROLE DO GREENING

O Fundo de Defesa da Citricultura 
(Fundecitrus) inaugurou no dia 24/03 o 
laboratório de controle biológico, em 
Araraquara (SP), local da segunda bio-
fábrica com participação da instituição 
de pesquisa para produzir a Tamarixia 
radiata, vespa parasita da Diaphorina 
citri, inseto transmissor do greening. A 
nova unidade recebeu investimentos 
de R$ 470 mil em parceria com a Bayer 
e será complementar à já existente, em 
Piracicaba (SP), mantida pelo Fundeci-
trus e pela Escola Superior de Agricul-
tura Luiz de Querioz (Esalq/USP). O ge-
rente de pesquisa e desenvolvimento 
do Fundecitrus, Antonio Juliano Ayres, 
disse que as vespas de Tamarixia radia-
da atacam as ninfas do inseto transmis-
sor do greening e serão soltas em regi-
ões onde não há o controle efetivo da 
principal praga da citricultura por meio 
do manejo tradicional. “Dos cerca de 
450 mil hectares com citros no parque 
comercial, de 10 mil a 15 mil hectares 
são de pomares abandonados, de áre-
as isoladas ou de chácaras. São essas 
regiões que receberão as vespinhas”.

O laboratório tem capacidade de 
produzir 1 milhão de vespas da Tama-
rixia radiata por ano e deve ampliar de 
2 mil para 5 mil hectares a área capaz 
de ser atingida pelo controle biológico 
do greening feito pelo Fundecitrus. 
Para ampliar a área, segundo Ayres, há 
planos para a construção de um novo 
laboratório. O Fundecitrus disponibiliza 
ainda um protocolo e um vídeo para 

pulverização química para combater o 
inseto transmissor.

Nessas regiões monitoradas, o 
controle biológico não é feito porque 
os defensivos químicos utilizados no 
combate à Diaphorina citri matariam 
também a Tamarixia radiata. “Pretende-
mos ampliar a zona de alerta de cin-
co para oito áreas, pois não podemos 
ficar só na pesquisa de longo prazo; 
precisamos solução de curto prazo 
para combater o greening”, disse o 
diretor do Fundecitrus. Causado pela 
Candidatus liberibacter, o greening, ou 
huanglongbing, é a principal doença 
da citricultura, por não ter cura nem va-

riedades resistentes de citros. Foi detec-
tada no Brasil em 2004. Além do con-
trole do inseto transmissor, as ações 
de manejo indicadas são a erradicação 
das plantas doentes e a vistorias perió-
dicas nos pomares para a detecção de 
plantas sintomáticas. Segundo Ayres, 
as ações de combate à praga no Brasil 
restringiram a 15% o total de plantas 
com sintomas do greenig no parque 
comercial, enquanto que na Flórida, se-
gunda maior região produtora mundial 
de laranja, essa fatia chega a 80%. “Isso 
mostra que o Brasil é o maior exemplo 
mundial de combate ao greening”, 
concluiu Ayres.

CHOVEU ABAIXO DO NECESSÁRIO 
EM 80% DA ÁREA CULTIVADA 

DE CANA EM SP
Estudo do Instituto de Econo-

mia Agrícola (IEA/Apta) da Secre-
taria de Agricultura de São Paulo 
aponta que em 80% da área cul-
tivada com cana-de-açúcar no 
Estado, maior produtor mundial 
da cultura, as chuvas foram abai-
xo do necessário para o desen-
volvimento da cultura em 2014. 
O dados mostram ainda que as 
temperaturas médias máximas 
foram 5,5% superiores às de 2013 
e as médias mínimas 3% maiores 
entre os períodos.

Com isso, a produção recuou 
9,7% na safra 2014/2015, para 401,2 
milhões de toneladas, graças à 
queda de 9,6% na produtividade, 
já que a área plantada caiu 1,5%. 
O estudo considera que apenas 
20% das regiões produtoras do 
Estado receberam um volume 
acumulado de chuvas acima de 
1.200 milímetros (mm) em 2014, 

o mínimo necessário para a cana 
se desenvolver satisfatoriamente. 
Para piorar, as principais regiões 
produtoras de cana e também as 
mais atingidas pela estiagem do 
ao passado, apresentaram que-
das expressivas na produtividade. 
Em Ribeirão Preto o recuo foi de 
3%, em Barretos chegou a 2,8% 
e em Jaboticabal o recuo na pro-
dutividade foi de 21,6%. Nessa úl-
tima região a produtividade para a 
safra 2014/20015 foi 80 toneladas 
por hectare, ante 102 t/ha na safra 
anterior.

Segundo o IEA, até janeiro 
deste ano as precipitações foram 
inferiores ao volume esperado 
para o período. Esse panorama 
sugere que a safra 2014/2015 ain-
da poderá sofrer efeitos do clima, 
mesmo que ocorram chuvas den-
tro da normalidade no primeiro 
trimestre de 2015.

PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA DEVE ATINGIR 
R$ 451,4 BI EM 2015, PREVÊ A CNA

O Valor Bruto da Produção 
(VBP) agropecuária em 2015, cal-
culado com base em indicadores 
de março, pode alcançar R$ 460,5 
bilhões, o que corresponde a um 
aumento de 2% em relação ao 
ano passado (R$ 451,4 bilhões). O 
levantamento é da Confederação 
da Agricultura e Pecuária do Brasil 
(CNA).

O setor agrícola deve faturar 
R$ 286,4 bilhões, valor 1,5% supe-
rior ao registrado em 2014 (R$ 282 
bilhões), impulsionado pelo resul- tado da safra de grãos 2014/2015, 

cuja colheita deve ser recorde de 
198,54 milhões de toneladas, con-
forme a mais recente pesquisa da 
Companhia Nacional de Abasteci-
mento (Conab).

O faturamento da soja, prin-
cipal cultura da safra de verão, 
apresenta elevação de 8,4% em 
relação ao ano anterior, de R$ R$ 
90,2 bilhões para R$ 97,8 bilhões. 
Segundo a CNA, na região Centro-
-Oeste, maior produtora da ole-
aginosa, a colheita avançou em 
fevereiro, com o intuito de abrir 
espaço para o plantio da segunda 
safra.A cana-de-açúcar, segundo 
produto em termos de valor da 
produção agrícola, deve regis-
trar queda de 2,2%, para R$ 44,5 
bilhões em comparação com R$ 
45,5 bilhões no ano passado.

O VBP do milho apresenta 
queda de 2,1% em relação ao ano 
anterior, podendo atingir R$ 35,6 
bilhões (R$ 36,3 bilhões em 2014). 
Conforme a CNA, a redução do va-
lor da produção pode ser atribuída 
à retração da área plantada com o 
cereal.

Pecuária
De acordo com o estudo da 

CNA, o valor bruto da produção 
pecuária brasileira deve atingir, 
em 2015, R$ 174,1 bilhões, o que 
representa aumento de 2,8% no 
faturamento em relação a 2014, 
que foi de R$ 169,4 bilhões.

O faturamento do setor de 
carne bovina está estimado em 
R$ 87,2 bilhões, apresentando 
um crescimento de 11% quando 
comparado com o ano anterior 
(R$ 78,6 bilhões). 

“O resultado positivo é refle-
xo da valorização do preço da 
arroba, frente a menor oferta de 
animais para abate”, diz a CNA. 

Na suinocultura, a elevação 
dos preços também impulsiona 
o faturamento bruto, que pode 
alcançar R$ 14,6 bilhões, cresci-
mento de 5,6% (R$ 13,9 bilhões 
em 2014).

Para a avicultura, o valor bru-
to poderá recuar 1%, atingindo 
R$ 30,8 bilhões, o que é reflexo 
da queda dos preços, frente à 
elevação da produção de frango. 
No leite, a CNA estima recuo de 
12,2% no valor bruto da produ-
ção, principalmente em razão da 
queda dos preços, de R$ 37,8 bi-
lhões para R$ 33,2 bilhões.

que grandes produtores e companhias 
construam suas próprias biofábricas. 
“Os resultados são promissores, pois 
os estudos apontam que a população 
da Diaphorina citri cai até 85% em áre-
as com a presença da vespa”, disse.

Ayres ressalta que a Tamarixia ra-
diata é complementar ao controle tra-
dicional para o combate ao greening, 
que inclui uma rede de monitoramen-
to em cinco regiões do parque citrícola 
criada em parceria com citricultores. 
Essa rede monitora, com quase 20 mil 
armadilhas, a população da Diaphori-
na citri, principalmente nas regiões de 
borda dos pomares e cria alertas para a 
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Com a participação de 20 alunos, 
neste curso, puderam aprender como 
confeccionar artesanalmente várias 
peças, tanto para uso decorativo, 

com as buchas. Nessa semana rece-
beram, apostila, material, refeição e 
certificação. Na foto os participantes 
com a instrutora e a auxiliar.

CURSO: ARTESANATO EM FIBRAS VEGETAIS, BUCHA, UTILITÁRIOS E 
DECORATIVOS - DATA: 09/03/2015 A 12/03/2015 - CARGA HORÁRIA 32 HORAS

INSTRUTORA: ZENAIDE BERTI LOPES (MARILIA)
como para obter uma fonte de renda 
opcional. Durante 04 dias puderam 
aprender todas as técnicas, desde a 
limpeza, preparo, clareamento, tingi-

mento, conservação, e a realização 
das peças como porta guardanapo, 
galinha, arranjos para cortinas, anjos, 
peso de porta, entre outros, tudo feito 

CURSO: PROCESSAMENTO ARTESANAL DE MILHO
DATA: 24/03/2015 A 25/03/2015    CARGA HORÁRIA: 16 HORAS

INSTRUTORA: VÂNIA ARAUJO LOURENÇON (MONTE APRAZÍVEL)
O Sindicato Rural em parceria 

com o SENAR-SP (Serviço Nacional 
de Aprendizagem Rural, realizou o 
curso de Processamento Artesanal 
de milho, onde vinte pessoas entre 
produtoras e familiares de trabalha-
dores rurais, aprenderam a fazer 

IMPOSTO DE RENDA
PRAZO 06/03/2015 A 30/04/2015

Informamos aos associa-
dos para providenciarem a do-
cumentação necessária para o 
IRPF - 2015 (Imposto de Renda 
de Pessoa Física), ano base 
2014. Já estamos recebendo os 
documentos com antecedên-
cia, pois o prazo para transmitir 
para receita federal termina no 
dia 30/04/2015. Os documen-

tos necessários são:
- Imposto de Renda 2014, 
- Notas Fiscais de Compra 

e Venda 20141,
- Veículo, se comprou ou 

vendeu no ano de 2014, trazer 
nome, CPF, data e valor,

- Escritura, se comprou ou 
vendeu no ano de 2014,

- Carnes de INSS, Extratos 

Bancários base 31/12/2014, Plano 
de Saúde

- Escola Particular ou Fa-
culdade dos filhos,

- Despesas e Receitas, e 
Talões de Notas.

- Trazer a ultima declara-
ção ou disquete e recibo 

Pedimos a colaboração, para 
não deixarem para os últimos dias.

OBS: Informamos também 
que a declaração será preenchi-
da no Sindicato, com o nosso 
Contador Valmir.

várias receitas, como bolo, croque-
te, creme de milho, torta, suflê, 
pizza, sopa, virado, rissoles, caldo, 
canjiquinha, farofa, polenta, pão 
de fubá, curau, suco, sorvete, pa-
monha, canjica, entre outros. Hoje 
a preocupação com a valorização 

na saúde, qualidade, valor nutriti-
vo, leva cada vez mais as pessoas 
a utilizarem tudo que possa obter 
nas propriedades rurais, sendo 
naturais em substituição a produ-
tos industrializados, e também na 
economia que se tem em fazer 

em casa. Este curso foi totalmen-
te gratuito, com material, apostila, 
aulas teóricas e práticas e no final 
receberam certificação. Na foto 
em volta da mesa (com tudo que 
aprenderam) os participantes com 
a instrutora e a auxiliar.



CELSO ANTONIO DAVOGLIO 05/04
ARMANDO PASTRELO 06/04
JOAO FERMINO TURRA 09/04
GENI CONSTANCIO IRIA 10/04
JANDYRA EIKO MORI KAWASAKI 10/04
MARCO AURELIO FERRARO 10/04
JOSE ZEPHERINO LOTTI 10/04
MARIA DO CARMO PINSETTA 11/04
NECLETO ZANIBONI 11/04
EDUARDO HENRIQUE MOUTINHO 13/04
DOLAR ANTONIO GIBERTONI 13/04
IRACEMA BORGES LOTTI 13/04
IRMA CHIAROTTI MICALI 15/04
ANTONIO G. BUENO DE MIRANDA 17/04
MARCO ANTONIO PREVIDELLI ORRICO 18/04
NOEMIA PIRES MORAES 18/04
ANTENOR DOLCI 21/04
WANDERLEI MILSONI 21/04
ZEPHERINO PEDRASSOLI 22/04
WALDOMIRO BERTOLDO 25/04
MARIA APARECIDA ROMANO 25/04
NELSON MARTINS 25/04
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA 26/04
MARIO WILLIAN LEMOS 29/04
IZAURA FERNANDES BELLENTANI 29/04
JOSE MARIA MARTINELLI 30/04
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BOLO RECHEADO DE SORVETE

ReceitaReceita

A 103ª edição do sorteio de 100 litros de óleo diesel ocorreu dia 20 de 
Março de 2015, cujo ganhador foi o Sr. Dolar Antonio Gibertoni, totalizan-
do 10.500 litros em parceria com ENERGIA AUTO POSTO.

A loira e a azeitona
Depois de ver uma loira passar algumas horas tentando fincar o palito 

de dentes em uma azeitona, fazendo a dita cuja deslizar de um lado para 
o outro do prato, o garçom da Pizzaria resolve ajudá-la.

- A senhorita permite que eu tente pegar esta azeitona?
-Pode tentar - diz a loira, exausta – você não vai conseguir mesmo!
Então o garçom pega outro palito e, pimba, finca na primeira tentativa.
- Ah, não valeu! – resmunga a loira – A azeitona já estava cansada!

O Sindicato Rural parabeniza os 
aniversariantes do mês de Abril de 2015

SINDICATO RURAL COMPLETA 10.500 LITROS DE ÓLEO 
DIESEL SORTEADOS ENTRE SEUS ASSOCIADOS.

ACELGA, BANANA, CHICÓRIA, ESCAROLA, LIMÃO, PERA, REPOLHO.

AbrilO que se colhe 
no mês de

MASSA

4 ovos
1 xícara (chá) de açúcar
2 colheres (sopa) de manteiga derretida
½ xícara (chá) de leite
½ xícara (chá) de chocolate em pó
1 ½ xícara (chá) de farinha de trigo
1 colher (sopa) de fermento
Manteiga e farinha de trigo para untar e 
enfarinhar a forma

Cobertura:
300 g de chocolate em pedaços
3 colheres (sopa) de óleo em 
temperatura ambiente
Demais ingredientes:
1 litro de sorvete de sua preferência
1 xícara (chá) de doce de leite ou geleia 
de morango

Modo de Preparo

Massa
Bata os ovos com o açúcar na batedeira 
até formar um creme fofo e branco 
(de 8 a 10 minutos). Acrescente a 
manteiga, o leite, o chocolate em pó, a 
farinha de trigo e misture bem. Por fim, 
adicione o fermento. Despeje a massa 
em uma forma untada e enfarinhada 
e leve para assar, em forno médio, por 
aproximadamente 25 minutos.

Cobertura 
Derreta o chocolate em banho-maria. 
Acrescente o óleo e misture.

Montagem
Corte o bolo e cubra o fundo e as 
laterais de uma forma forrada com filme 
plástico. Recheie com o doce de leite e 
sorvete. Feche em cima com mais bolo 
e leve ao freezer para endurecer. Retire 
do freezer, desenforme e coloque a 
cobertura.


