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FECHAMENTO AUTORIZADO
PODE SER ABERTO PELA ECT

ESCRITÓRIO CONTRATADO PELA FAESP CONSEGUIU 
VITÓRIA MIRABOLANTE NO TCU

O advogado Tiago Cedraz, filho 
do presidente do Tribunal de Con-
tas da União (TCU), Aroldo Cedraz, 
tem apenas 33 anos, mas colecio-
na feitos notórios no exercício do 
Direito. Alvo de um mandado de 
busca e apreensão na manhã de 
terça-feira, Cedraz é citado como 
“facilitador” de negócios junto ao 
TCU, segundo o termo de delação 
premiada do empreiteiro Ricardo 
Pessoa, presidente da UTC. O dela-
tor disse ter pago uma mesada ao 
advogado para abrir caminhos no 
Tribunal e viabilizar a construção 
de Angra 3. Contudo, bem antes 
da Lava Jato, o escritório do jovem 
bacharel já colecionava vitórias de 
causar inveja às mais famosas ban-
cas do país.

Uma delas, alcançada em 2010, 
dá mostras de sua, digamos, com-
petência. Detalhada investigação 
do TCU levantou irregularidades na 
prestação de contas da Federação 
Agrícola do Estado de São Paulo 
(Faesp), gerida pelo empresário Fá-
bio de Salles Meirelles. O relatório 
do Tribunal, de autoria do minis-
tro Marcos Bemquerer, apontava 
má gestão, repasse de recursos 
públicos sem comprovação, favo-
recimento de familiares e omissão 
de dados na prestação de contas. 
Apenas em multas, o relatório reco-
mendava o pagamento de 500.000 
reais, além da recomposição ao 
erário. As contas da Faesp são ana-
lisadas pelo TCU porque a entida-
de recebe repasses do Sistema S 
(financiado por depósitos compul-
sórios de trabalhadores de diversos 
setores), e constantemente eram 
aprovadas com ressalvas.

As contas irregulares apontadas 
pelo relator se referiam ao repasse 
de verbas ao Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural (Senar), que é 
gerido pelas federações estaduais, 
ou seja, entidades como a Faesp. 
O exercício em análise era o de 
2005, mas o processo foi julgado 

apenas em 2010, após cinco anos 
de auditoria e explicações presta-
das pela Federação. O relator jul-
gou as justificativas insuficientes e 
reprovou sumariamente as contas. 
Mas um poderoso recurso protoco-
lado pela Faesp mudou os rumos 
da apuração. A essa altura, entrou 
no processo o ministro José Múcio, 
também ex-ministro do governo 
Lula, no papel de revisor. Ao ana-
lisar o texto, Múcio pediu que o 
colegiado dispensasse “um pouco 
mais de atenção” às explicações da 
Faesp.

Ao final, contrariando todos os 
pontos levantados pelo relator, o 
revisor decidiu - com aval da maio-
ria - que as falhas administrativas, 
as contratações indevidas e as des-
pesas incompatíveis com os ob-
jetivos institucionais da entidade 
teriam origem na falta de normas 
para acompanhar o relacionamen-
to entre o Senar e o sistema con-
federativo. O argumento da au-
sência de norma do qual Múcio se 
valeu também isentou de respon-
sabilidade os executivos da Faesp, 
abrindo perigoso precedente para 
o gasto de dinheiro público por fe-
derações. Enquanto o papel do re-
visor é aprimorar o relatório, com a 
sugestão de ressalvas ao texto prin-
cipal, o caso da Faesp surpreende 
pela diferença entre as avaliações 
do revisor e do relator. Tudo graças 
à hábil defesa apresentada pelos 
advogados, já na etapa dos recur-
sos. À época, também era sócio de 
Cedraz o ex-deputado Sérgio Tou-
rinho Dantas, primo do banqueiro 
Daniel Dantas e aliado histórico 
de Antonio Carlos Magalhães. O 
ministro Aroldo Cedraz, por sinal, 
foi indicado por ACM ao posto no 
TCU.

Segundo consta do próprio 
acórdão com o TCU, o advogado 
da entidade era um dos sócios de 
Cedraz, Romildo Peixoto Júnior. 
Para outros processos que não os 

do TCU, em especial os que trami-
tam no Conselho Administrativo 
de Defesa Econômica (Cade), o 
defensor da Faesp continua sendo 
o próprio Cedraz. Já a relação da 
Federação com o TCU manteve-se 
sempre azeitada. A tal ponto que, 
no ano passado, Fábio de Salles 
Meirelles foi agraciado com honra-
ria auferida a poucos brasileiros: o 
Grande-Colar do Mérito do Tribunal 
de Contas da União. Ao entregá-lo, 
o ministro Múcio enalteceu os fei-
tos do empresário. “É um daqueles 
empreendedores que, no dia a dia, 
se arriscam no competitivo e es-
sencial ramo do agronegócio para 
que todos nós tenhamos nossas 
mesas abastecidas”.

Já Cedraz, que concilia as fun-
ções de advogado e assessor jurí-
dico do partido Solidariedade - o 
qual ajudou a fundar - talvez tenha 
de dar uma pausa em seus feitos. 
Enquanto a PF chafurda em seus 
negócios, o bacharel pode ter de 
explicar situações mal contadas 
do passado, como ter sido citado 
na Operação Vaucher, da PF, que 
apurou fraudes no Ministério do Tu-
rismo e derrubou o então ministro 
Pedro Novais. Polivalente, o jovem 
também atua na área de contratos 
em operações de cifras nada des-
prezíveis. Segundo reportagem do 
jornal O Globo publicada em 2013, 
o escritório de Cedraz ganharia 10 
milhões de dólares se concretizas-
se a venda da refinaria de San Lo-
renzo, na Argentina, 

especificamente ao empresário do 
ramo de cassinos Cristóbal López. 
Trata-se de uma cláusula contratual 
à qual a Polícia Federal teve acesso 
depois de iniciar investigações so-
bre pagamento de propina na ven-
da da refinaria. Segundo a PF, há 
indícios de que o empreendimento 
da Petrobras tenha sido vendido a 
López abaixo do preço de mercado. 
Enquanto o empresário havia se dis-
ponibilizado a pagar, inicialmente, 
50 milhões dólares, o negócio foi 
fechado por apenas 36 milhões de 
dólares, em 2010. Cedraz, contudo, 
negou ao jornal que a cláusula em 
questão tivesse rendido os tais mi-
lhões ao escritório.

“Ele (Tiago) nunca havia tido 
um processo sequer no Cade e foi 
o escolhido pela Faesp justamente 
na época da aprovação das contas 
no TCU para representá-la no órgão. 
É realmente estranho e espero que 
o presidente da Faesp (Fabio Meirel-
les) dê explicações aos agricultores”, 
afirmou Marco Antonio dos Santos, 
presidente do Sindicato Rural e da 
Câmara Setorial da Citricultura no 
Ministério da Agricultura.

O Sindicato Rural já formalizou 
no dia 17/07, na Faesp um pedido 
de explicações por meio de um ofí-
cio pedindo esclarecimentos sobre 
a ligação da entidade e o advogado 
citado por Pessoa nas investigações 
da Operação Lava Jato. “Espero que 
o pedido não seja mais um enga-
vetado”, disse Santos.
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ESTUDO INDICA QUE GREENING SE DESENVOLVE 
MENOS EM TEMPERATURAS MAIORES

Pesquisadores da região do cin-
turão cítrico, no Sudeste do país, fi-
zeram uma descoberta importante 
sobre o greening, a doença que mais 
afeta a produtividade. O que já deu 
para perceber que em áreas mais 
quentes a doença evolui menos.

Uma fazenda em Anhembi, re-
gião Centro-Sul de São Paulo, tem 
diferentes variedades cítricas planta-
das em 800 hectares. O controle de 

PRODUTIVIDADE DOS CANAVIAIS 
FICA ABAIXO DA MÉDIA RECENTE
Uma pesquisa realizada pela 

União dos Produtores de Bioener-
gia (Udop) revelou que a produti-
vidade dos canaviais do Centro-Sul 
na safra 2014/2015 ficou abaixo da 
média recente. O levantamento foi 
feito entre abril e maio em cinco 
Estados da principal região produ-
tora do País com usinas que, jun-
tas, responderam por cerca de 15% 
de toda a moagem de cana do Bra-
sil no ano passado.

Em média, essas unidades co-
lheram 71,14 toneladas de cana por 
hectare, 3,40% menos que as 73,56 
t/ha registradas nos últimos cinco 
ciclos. “Esses números mostram o 
quanto temos de melhorar nossa 
produtividade e o quanto estamos 
reféns do clima”, afirmou o presi-
dente executivo da Udop, Antonio 
Cesar Salibe, em nota publicada no 
site da entidade.

A safra 2014/2015 foi marcada 
pela severa estiagem que prejudi-
cou o pleno desenvolvimento das 
plantações. Ainda conforme a pes-
quisa, a maioria das usinas faz o 
preparo de solo convencional em 
seus canaviais. Além disso, 65% 
delas fazem a rotação de culturas, 

pragas é intenso, já que desde 2011 
o greening foi responsável pela perda 
de 1% da produção anual de laranja.

Nós temos o manejo interno da 
fazenda, a gente realiza duas pulveri-
zações durante o mês. A gente tem 
inspeção mensal também de pragas e 
faz o monitoramento com armadilhas 
amarelas na propriedade – enumera 
o supervisor de Processos Agrícolas, 
Felipe Michigami.

sendo a maior parte com crotalária, 
soja e amendoim. A pesquisa de 
produtividade da Udop é realizada 
anualmente e a referente ao ciclo 
2015/2016, iniciado em abril, deve 
ser feita nos meses de abril e maio 
do ano que vem.

O último censo divulgado pelo 
Fundo de Defesa Citrícola reforçou 
que o cinturão paulista e do Triângulo 
Mineiro são os maiores produtores e 
exportadores de suco de laranja do 
mundo. Apesar da alta produtividade 
da região, desde 2004, a bactéria co-
nhecida como HLB acendeu um sinal 
de alerta na citricultura.

Tudo começa pelas brotações, o 
inseto se alimenta e se multiplica nas 
plantações novas. Então, se um broto 
estiver se desenvolvendo num ramo 
doente, ele vai ter a bactéria – indica 
Sílvio Lopes, pesquisador do Fundo de 
Defesa da Citricultura (Fundecitrus).

Um levantamento amostral feito 
pelo Fundecitrus em 2012 revelou que 
as maiores incidências da bactéria 
e do inseto que transmite a doença 
eram nas regiões centro e leste do 
cinturão cítrico, áreas com tempe-
raturas mais amenas. A informação 
despertou a curiosidade dos pesqui-
sadores.

Nós começamos com umas câ-
maras de crescimento, são ambientes 
onde você consegue controlar a tem-
peratura, a umidade, a luminosidade. 

Nessas câmaras, a gente procurou 
reproduzir as condições ambientais 
dessas regiões. E quando a gente fez 
esses estudos dentro das câmaras, 
percebeu que nas plantas expostas 
ao calor a bactéria não multiplicava 
bem nas brotações – explica Lopes.

A pesquisa completa sobre a in-
cidência do greening e das principais 
doenças que afetam os citrus deve 
ser concluída em agosto. Os resulta-
dos vão servir de base para aprimorar 
técnicas de controle e reduzir custos 
ao produtor.

Esse estudo, ele vai trazer um 
raio-x do estado e o quanto que tem 
a doença evoluída, ou não. Baseado 
nisso, dependendo da sua região, 
você sabe quais estratégias tomar 
para que você tenha um controle efe-
tivo da doença – sugere o engenheiro 
agrônomo do Fundecitrus  Maniezo 
Rodriguez.

Lopes reforça que o objetivo, na 
verdade, é ajudar o produtor a tomar 
as decisões mais corretas, reduzindo 
o custo e os esforços no controle da 
doença.

SAFRA DE GRÃOS 2014/2015 
É ESTIMADA EM 206,3 MILHÕES 

DE TONELADAS
Das lavouras brasileiras devem 

sair 206,3 milhões de toneladas 
de grãos na temporada 2014/2015, 
um novo recorde da agricultura 
nacional. É o que informa o 10º le-
vantamento da safra 2014/2015, di-
vulgado pela Companhia Nacional 
de Abastecimento (Conab) no dia 
09/07. Esse volume representa um 
aumento de 6,6% ou 12,7 milhões 
em relação ao ciclo 2013/14, quan-
do alcançou 193,62 milhões de to-
neladas.

A previsão da Conab também 
mostra que houve crescimento 
de 1,8 milhão de toneladas sobre 
o levantamento do mês passado. 
O acréscimo se deve ao ganho na 
produtividade do milho segunda 
safra, que chegará a 51,5 milhões de 
toneladas e ganho de 6,5% a mais 
que em 2013/2014. A produção de 
soja deve alcançar 96,2 milhões de 
toneladas, com 11,7% a mais que as 
86,1 milhões da safra anterior.

Área 
A previsão para a área plantada 

é de 57,5 milhões de hectares, com 
correção nas culturas de inverno e 

feijão terceira safra frente ao último 
levantamento. Para as áreas dessas 
culturas, cujo plantio continua em 
andamento, ainda não há definição 
do total plantado. Já a evolução do 
cultivo de verão de primeira e se-
gunda safras foi toda analisada pela 
pesquisa. 

A área de plantio das principais 
culturas é 0,8% maior que o da safra 
2013/14, com um aumento de 457,7 
mil ha. A da soja, por exemplo, tem 
crescimento de 5,8% ou 1,7 milhão 
de hectares a mais que a área ante-
rior, assim como o milho segunda 
safra, com acréscimo de 3,3% (299,4 
mil ha). A área total da soja é de 31,9 
milhões de hectares, e a do milho 
segunda safra, 9,5 milhões.

Os dados do 10º levantamento 
da safra 2014/2015 foram atualiza-
dos entre os dias 22 e 26 de junho, 
com informações de área plantada, 
produção e produtividade média 
estimadas, evolução do desenvol-
vimento das culturas e pacote tec-
nológico utilizado pelos produtores, 
além de evolução da colheita e ou-
tras variáveis.
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No mês de junho, realizamos 
o Curso de Eletricista, instalações 
elétricas em baixa tensão, e com-
plementando no mês de julho, 
tivemos o curso de Eletricista na 
parte de motores elétricos. Nessa 
semana, os participantes aprende-
ram toda parte de motores em pro-

CURSO: ELETRICISTA, ACIONAMENTO DE MOTORES ELÉTRICOS EM BAIXA TENSÃO.
DATA: 13/07/2015 A 17/07/2015  CARGA HORÁRIA 40 HORAS

INSTRUTOR: LUIZ CARLOS SERRANO (ARARAQUARA)

priedades rurais, com qualificação, 
segurança, manutenção, reduzindo 
gastos. Também receberam mate-
rial, apostila, refeição, aulas teóri-
cas e práticas e no final certificação 
do SENAR. 

Na foto os participantes com o 
instrutor Luiz Carlos Serrano.

CURSO: PROCESSAMENTO ARTESANAL DE CARNE 
BOVINA. DATA: 20/07/2015 A 22/07/2015     CARGA 

HORÁRIA: 24 HORAS - INSTRUTORA: VÂNIA 
ARAUJO LOURENÇON (MONTE APRAZÍVEL)

O Sindicato Rural de Taquaritinga, em parceria com o SENAR, promo-
veu mais um curso de carne bovina. Com a participação de produtores 
e trabalhadores rurais e familiares, puderam aprender a transformar a 
carne por meio de técnicas artesanais, para renda familiar e consumo 
próprio, aproveitando tudo o que possuem em suas propriedades, des-
de cortes, acondicionamentos, congelamentos, preparos de peças sal-
gadas, embutidas e defumadas, de forma correta, não só para carnes 
fritas, cozidas e churrascos, mas para toda utilização em subprodutos, 
como linguiça cuiabana, alheiras, hambúrguer, nuggets, almôndegas, 
cupim, carne seca, costela, quibe recheado, kafta, entre outras receitas. 
Na foto os participantes, com a Instrutora Vânia, e o auxiliar Caio.

CURSO: HIGIENE, MANIPULAÇÃO E PRODUÇÃO 
DE ALIMENTOS MINIMAMENTE PROCESSADOS DE 
ORIGEM VEGETAL. DATA: 27/07/2015 A 28/07/2015     
CARGA HORÁRIA: 16 HORAS INSTRUTORA: VÂNIA 

ARAUJO LOURENÇON (MONTE APRAZÍVEL).

Complementando os curso de requisitos legais para o processamento 
de produtos de origem vegetal, processamento do tomate e da pimenta, 
realizamos o curso de Manipulação. Com esse curso eles foram capacita-
dos e certificados para esses produtos a serem processados, adquirindo 
conhecimentos, em todas as etapas, através das técnicas de aperfeiçoa-
mento, sendo que esse público já concluiu os programas de tomate orgâ-
nico e olericultura, e possuem todos esses produtos em suas propriedades 
rurais. Na foto, os participantes com a instrutora Vânia.

PIB AGROPECUÁRIO DEVE SER DE R$ 1,2 TRILHÃO EM 2015
O Produto Interno Bruto (PIB) 

do agronegócio brasileiro recuou 
0,13% em abril e acumula queda de 
0,2% nos quatro primeiros meses 
de 2015 em relação ao mesmo perí-
odo de 2014, informam a Confede-
ração da Agricultura e Pecuária do 
Brasil (CNA) e o Centro de Estudos 
Avançados em Economia Aplicada 
(Cepea). O desempenho é puxado 
pela agricultura, que apresentou 
recuo de 0,47% no primeiro quadri-
mestre. 

“Desta forma, o PIB do setor 
deve ser de R$ 1,2 trilhão nesse 
ano, dos quais R$ 816,1 bilhões da 
agricultura e R$ 391,6 bilhões da pe-
cuária”, diz a CNA nesta, em nota.

Com exceção dos insumos, 
que tiveram alta de 0,3% no PIB 
no acumulado do ano, todos os 
segmentos da cadeia produtiva do 
agronegócio apresentaram queda. 
Na atividade primária (dentro da 
porteira), a retração foi de 0,41% no 
período de janeiro a abril. 

A agroindústria e o setor de 
serviços recuaram 0,28% e 0,12%, 
respectivamente. Segundo a CNA, 
a queda se deve ao setor agrícola, 
já que a pecuária, no acumulado 
de quatro meses, cresceu 0,37%.
Na agricultura, a maior queda, em 
quatro meses, foi observada na 
produção primária, de 1,29%. “Esse 
comportamento reflete a deteriora-

ção dos preços agrícolas, visto que, 
para a produção, a expectativa é 
de elevação em 2015”, diz a CNA. 
Conforme estudo da entidade com 
o Cepea, as maiores quedas de pre-
ço são esperadas para as seguintes 
culturas: mandioca (42,99%), al-
godão (28,87%), tomate (20,28%), 
banana (19,67%), uva (17,85%), mi-
lho (10,53%), cacau (7,03%), laranja 
(6,51%), trigo (6,43%), feijão (3,8%) 
e soja (2%). 

Ainda dentro do ramo agríco-
la, a agroindústria teve queda de 
0,23%, e os serviços caíram 0,29%. 
Os insumos tiveram ligeira alta, de 
0,09%, por conta da estimativa de 
alta de preços de adubos e fertili-

zantes. Na pecuária, a alta do PIB 
do setor, que conteve uma queda 
ainda maior do agronegócio, foi pu-
xada principalmente pela elevação 
dos segmentos primários (0,63%) 
e de insumos (0,53%) de janeiro a 
abril. “Em relação ao primeiro gru-
po, o bom resultado permanece 
vinculado aos maiores preços pra-
ticado no ano, com a baixa oferta 
de animais vivos e a recuperação 
das exportações, que ajudam a ex-
plicar este cenário de bons preços. 
Para os insumos, os preços da su-
plementação mineral no primeiro 
quadrimestre tiveram elevação de 
3,04% na comparação com o mes-
mo período de 2014”.



REGINA AUREA L. D. AMBROSIO 01/08
HELIO BOMBARDA 01/08
JAIR PAULO AQUARONI 01/08
ADEMAR YOSHIO OGATA 01/08
VALENTIM OCIMAR GAVIOLI 04/08
JOAO CLAUDENOR  ARIOLI 05/08
LAERTE APARECIDO ESCOLA 08/08
CARLOS ALBERTO DIAN 08/08
FRANCISCO CARLOS MUZATTI 10/08
AGIDE GIBERTONI (JUCA) 11/08
JOSE REYNALDO LIBANORI 12/08
THEREZA A. POLETTI GRIGOLLI 12/08
ADELINO MALAMAN 12/08
SILVIO RODOLFO BELLENTANI 13/08
JUNICHI KAJITANI 15/08
DEVAIR APARECIDO RESTANI 15/08
ANTONIO MARTINES LOPES 16/08
JOSE DO CARMO MAZZINI 16/08
PAULO CESAR COLETI 17/08
ANTONIO MARUCCA DE CARVALHO 19/08
IDALINA P. P. PINHEIRO 20/08
JOAO DA COSTA CARVALHO 24/08
CELSO JOÃO TRASSI 27/08
RENATO CESAR DAVOGLIO 28/08
FRANCISCO NUCCI 30/08
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CROQUETE DE FUBÁ, QUEIJO E LINGÜIÇA

ReceitaReceita

A 107ª edição do sorteio de 100 litros de óleo diesel ocorreu dia 22 de 
Julho de 2015, cujo ganhador foi o Sr. Mitsunari Ogata, totalizando 10.900 
litros em parceria com ENERGIA AUTO POSTO.

ORIGEM DO DITADO
BARBEIRO OU MOTORISTA BARBEIRO 

- Nossa, que cara mais barbeiro!
No século XIX, os barbeiros faziam não somente os serviços de corte de 

cabelo e barba, mas também, tiravam dentes, cortavam calos, etc, e por não se-
rem profissionais, seus serviços mal feitos geravam marcas. A partir daí, desde o 
século XV, todo serviço mal feito era atribuído ao barbeiro, pela expressão “coisa 
de barbeiro”. Esse termo veio de Portugal, contudo a associação de “motorista 
barbeiro”, ou seja, um mau motorista, é tipicamente brasileira. 

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

SINDICATO RURAL COMPLETA 10.900 LITROS DE ÓLEO 
DIESEL SORTEADOS ENTRE SEUS ASSOCIADOS

TANGERINA, BANANA, CANA-DE-AÇÚCAR, LARANJA, MILHO, UVA, 
JILÓ, RABANETE, CHUCHU.

AgostoO que se colhe 
no mês de

INGREDIENTES

- 1 fio de azeite
- 2 xícaras (chá) de linguiça toscana 
apimentada sem pele picada (500 g)
- 1 xícara (chá) de cebola picada (150 g)
- 1 colher (sopa) de alho picado
- 1 tablete de caldo de frango dissolvido 
em 2 ½ xícaras (chá) de leite fervente 
(600 ml)
- 1 colher (chá) de sal
- pimenta-do-reino e cheiro-verde 
picadinho a gosto
- ¼ xícara (chá) de fubá instantâneo 
(40 g)
- 1 xícara (chá) de farinha de trigo (150 
g)
- 1 ovo
- 1 colher (sopa) de fermento em pó
- 350 g de queijo muçarela ralado
- farinha de rosca para empanar
- 3 ovos batidos

Modo de Preparo

1 - Em uma panela com 1 fio de azeite, 

em fogo médio, refogue 2 xícaras (chá) 
de linguiça toscana apimentada sem pele 
picada, 1 xícara (chá) de cebola picada, 1 
colher (sopa) de alho picado e refogue 
até dourar (+/- 10 minutos). Acrescente 
1 tablete de caldo de frango dissolvido 
em 2 ½ xícaras (chá) de leite fervente, 1 
colher (chá) de sal, pimenta-do-reino e 
cheiro-verde picadinho a gosto e misture. 
Junte ¼ xícara (chá) de fubá instantâneo, 
1 xícara (chá) de farinha de trigo e misture 
até soltar do fundo da panela (+/- 1 
minuto). Retire do fogo e deixe esfriar.
2 - Depois que a massa esfriou, acrescente 
1 ovo, 1 colher (sopa) de fermento em pó, 
350 g de queijo muçarela ralado e misture.
3 - Abra na palma da mão uma porção de 
massa e enrole formando um croquete. 
Repita o mesmo procedimento até 
terminarem os ingredientes. Em seguida 
passe os croquetes na farinha de rosca, 
nos ovos batidos, na farinha de rosca, 
nos ovos batidos e na farinha de rosca. 
Frite em óleo quente até dourar. Retire e 
escorra em papel absorvente. Sirva em 
seguida.


