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FECHAMENTO AUTORIZADO
PODE SER ABERTO PELA ECT

VENDA DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS CAI 4,6% EM OUTUBRO
As vendas internas de máqui-

nas agrícolas e rodoviárias no ata-
cado atingiram 3.766 unidades em 
outubro, queda de 4,6% na com-

paração com Setembro e recuo de 
43,4% ante o mesmo mês do ano 
passado, no dia 06/11, a Associação 
Nacional dos Fabricantes de Veícu-
los Automotores (Anfavea). Com 
o resultado, as vendas acumulam 
retração de 31,4% em 2015 até Ou-
tubro.

A produção de máquinas agrí-
colas e rodoviárias chegou a 4.856 
unidades em outubro, baixa de 
3,7% na comparação com setem-
bro e retração de 38,7% ante 
mesmo mês do ano passado. 
Nos primeiros dez meses do ano, 
a fabricação de máquinas agríco-
las acumula recuo de 30,2% na 
comparação com igual período 
de 2014. 

As exportações de máquinas 
agrícolas em valores, por sua vez, 
totalizaram US$ 135,3 milhões 
em outubro, queda de 11,3% na 

comparação com setembro e re-
cuo de 36,6% ante igual mês do 
ano passado. Com o resultado, 
as vendas externas de máquinas 
agrícolas recuam 38,9% neste 
ano até outubro. 

O total de máquinas agrícolas ex-
portadas em outubro chegou a 736 
unidades, equivalente a queda de 
17,6% na comparação com setem-
bro e recuo de 43,5% ante o mesmo 
mês do ano passado. Nos primeiros 
dez meses do ano, as vendas exter-
nas acumulam queda de 28,1% ante 
igual período de 2014. 

O Sindicato Rural  de Taquaritinga está promovendo mais um produto 
de extrema importância para os produtores rurais da região.

Em parceria com a Agro Seguros e a Novo Mundo  Corretora está lan-
çando o seguro contra chuva de granizo da Cia. Porto Seguro.

Embora o seguro rural não seja novidade para muitos produtores, 
ainda há aqueles que não conhecem os benefícios ou que demoram 
reconhece-los. A Tradição de contratação do seguro rural como países da 
Inglaterra, França, Alemanha, Estados Unidos e Nova Zelândia com os me-
lhores índices do ramo.

Diante da dificuldade de prever o futuro e os eventos climáticos nos 
dias de hoje o seguro rural se faz necessário, a vida no campo é feita de 
trabalho duro e dedicação,

Não pode ser perdidos em virtude da queda de granizo.
A região conhecida como Circuito das Frutas, compreendido por nove 

municípios, Indaiatuba, Itatiba, Itupeva, Jarinu, Jundiaí, Loveira, Morunga-
ba ,Valinhos e Vinhedo já fazem o Seguro.

Os produtos segurados pela Porto Seguro são: Ameixa, Atemoia, Ca-
qui, Goiaba, Laranja, Limão, Maçã, Manga, Nectarina, Pera, Pêssego, Tan-
gerina/Mexerica, Uva.

COMUNICADO
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GOVERNO APROVA PERMISSÃO PARA AGRICULTOR FRACIONAR 
PATRIMÔNIO PARA GARANTIR CRÉDITO

A Comissão de Constituição e Jus-
tiça e de Cidadania aprovou o Projeto 
de Lei 2053/15, que autoriza o produ-

tor rural a separar uma fração de seu 
imóvel rural para dar como garantia em 
empréstimos com bancos. A mesma 

separação em frações poderá ser feita 
para emissão de Cédula Imobiliária Ru-
ral (CIR), um título de crédito criado pela 
proposta e que poderia ser negociado 
no mercado financeiro.

Como tramitava em caráter conclu-
sivo, a proposta, de autoria do deputa-
do Roberto Balestra (PP-GO), foi apro-
vada pela Câmara e deve seguir para 
análise do Senado. O relator da pro-
posta na comissão, deputado Odelmo 
Leão (PP-MG), defendeu a medida, que 
para ele vai criar uma nova relação entre 
produtores rurais e o sistema financeiro.

Atualmente, quando um produtor 
dá uma propriedade como garantia 
de um empréstimo, essa propriedade 
torna-se alienada. Isso dificulta os ne-
gócios, mesmo que dois empréstimos 
possam ser feitos com a mesma garan-
tia. “Ainda mais num momento de crise 

como esse, é importante que o produ-
tor possa buscar outras formas de inves-
timento”, disse.

O autor da proposta, deputado 
Roberto Balestra, frisou que também o 
mercado financeiro será beneficiado, 
porque tanto a cédula quanto a sepa-
ração de fração deixarão mais direta a 
cobrança de dívida, caso o produtor não 
possa honrar seus compromissos. “Essa 
garantia é muito mais direta, e dinamiza 
o mercado de ambos os lados”, defen-
deu.

A proposta foi aprovada com as 
modificações feitas pela Comissão de 
Agricultura, Pecuária, Abastecimento e 
Desenvolvimento Rural, que adequou 
a nova lei aos procedimentos relaciona-
dos ao registro do patrimônio de afeta-
ção às exigências constantes da Lei de 
Registros Públicos (6.015/73).

CRESCE OFERTA DE MANGA EM MONTE ALTO/TAQUARITINGA
Produtores de Monte Alto/Taquaritinga (SP) intensificaram a colheita. Os re-

flexos da maior oferta são percebidos pela queda de 11% nos preços da tommy 
e 14% nos da palmer, com preço pago ao produtor de R$ 0,57/kg e R$ 1,15/kg, 
respectivamente. A previsão é de que o pico de produção ocorra no início de 
Dezembro, diminuindo ainda mais os preços. As chuvas na região acarretam em 
alta incidência de bactéria nos pomares, aumentando significativamente o custo 
com defensivos, tanto pelo número de pulverizações quanto pelo preço pago 
nos insumos. Como as chuvas estão diretamente relacionadas às pulverizações, a 
diminuição do volume de água se fez positiva. Porém, a variedade mais prejudica-
da foi a palmer, altamente suscetível à perda de qualidade decorrente da doença. 
Alguns produtores tiveram quase a totalidade de seus pomares comprometidos 
pela bactéria. Dessa forma, mangicultores seguem com as pulverizações mesmo 
em plantas que ainda não estão frutificando, dado que a planta pode hospedar 
a doença até a safra seguinte.

CEPEA VAI ESTUDAR PREJUÍZOS ECONÔMICOS CAUSADOS PELA 
RESISTÊNCIA DE PRAGAS

Durante o workshop “Resistên-
cia - impactos econômicos na agri-
cultura e construção de uma pr/
oposta de manejo”, realizado pela 
Agropec Consultoria no dia 18/11, 
em São Paulo, a pesquisadora do 
departamento de economia da 
Esalq/USP, Silvia Helena Galvão de 
Miranda, afirmou que a instituição 
irá estudar como a resistência de 
pragas causa prejuízos em toda a 
cadeia do agronegócio.

Desde 2009, o Centro de Es-
tudos Avançados em Economia 
Aplicada (Cepea) analisa o impacto 
econômico que as pragas em ge-
ral causam no setor. Com a mesma 
metodologia, a partir de 2016 deve-
rá quantificar os impactos eviden-
tes de perdas como a defasagem 

de tecnologias agrícolas, prejuízos 
e quebras de safras, entre outros, 
todos causados pela resistência de 
insetos, plantas daninhas e micro-
-organismos a defensivos quími-
cos. Em seis meses os primeiros re-
sultados devem aparecer. “Quando 
se mensura com precisão os preju-
ízos para a agricultura e indústria, 
fica mais fácil argumentar a favor 
do manejo integrado de pragas e 
da adoção de práticas sustentáveis. 
Isso ajuda na tomada de decisões 
importantes. Com o produtor não 
adianta só falar o que ele deve fa-
zer. Tem que provar com dados, 
mostrar resultados mais amplos, a 
médio e longo prazo”, disse Silvia 
Helena.

Ela reforça que esse estudo não 

será feito de forma empírica, mas 
com coleta de dados e aplicação de 
fórmulas. Outros países como os 
Estados Unidos e alguns da União 
Europeia estudam essa questão há 
algum tempo e já têm resultados 
concretos, que mostram que a re-
sistência de pragas aos químicos 
já causam resultados negativos na 
casa dos milhões de dólares.  Entre-
tanto, ela pondera que o processo 
esbarra na coleta de dados, que é 
deficiente. “O país é muito grande, 
quem está no campo acaba não 
dando a atenção às informações 
que aparecem no campo e que 
deveriam ser repassadas a pesqui-
sadores. O mesmo acontece com 
a ‘devolução’ desse conhecimento 
para os produtores, que não têm 

acessos às diversas pesquisas”. Ela 
citou em sua palestra no workshop 
que a diminuição de verbas para 
pesquisa também deverá prejudi-
car a coleta, que é um processo 
caro e demorado.

Glifosato
Um dos principais tópicos a 

serem estudados é a possibilidade 
de proibição do glifosato, um dos 
herbicidas mais utilizados no Brasil 
e no mundo, e de como isso afeta-
ria economicamente o setor.

“É um aspecto relevante a ser 
estudado porque tem potencial de 
envolver muitas pessoas e culturas 
agrícolas. O glifosato estará no 
nosso foco pela sua relevância”, 
adianta a pesquisadora.
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CURSO: PROCESSAMENTO ARTESANAL DE BANANA VERDE-BIOMASSA. DATA: 09/11/2015 A 11/11/2015, 
CARGA HORÁRIA 24 HORAS. - INSTRUTORA: VÂNIA ARAUJO LOURENÇON (MONTE APRAZÍVEL). 

PARCERIA: ASSOCIAÇÃO JESUS FONTE DE ÁGUA VIVA, E NÚCLEO ROTARY JARDIM SÃO SEBASTIÃO.
Este curso foi realizado na 

sede do Sindicato Rural, em par-
ceria com o SENAR (Serviço Na-
cional de Aprendizagem Rural) 
e também com a Associação 
Jesus Fonte de Água Viva, (Je-
sus em Damasco), e o núcleo 
do Rotary Jardim São Sebastião, 
onde algumas residentes, pro-
dutoras e trabalhadores rurais 
e seus familiares participaram 
desses três dias de curso, onde 
puderam aprenderam várias 
receitas, como arroz, feijão, 
molhos, polenta, nhoque, fa-

rofa, cuscuz, patês, maionese, 
sopas, hambúrguer, sorvetes, 
arroz doce, gelatina, brigadeiro, 
mousse, baião de dois, bolos, 
pães, e muitas outras receitas 
através da biomassa, feita da 
banana verde, que além de ser 
um emulsificante natural, pos-
sui o amido resistente, onde é 
também aproveitável sua casca, 
fonte de proteínas, vitaminas, e 
muito importante para saúde. 
Na foto as participantes com a 
instrutora Vânia e a auxiliar Da-
nielle.

CURSO: ARTEFATOS ARTESANAIS PARA DATAS COMEMORATIVAS. DATA: 16/11/2015 A 20/11/2015 CARGA 
HORÁRIA: 40 HORAS - INSTRUTORA: ZENAIDE BERTI LOPES (MARILIA)

Com a duração de 05 dias 
foi realizado o curso de artesa-
nato para datas comemorativas, 
com a palha de milho, e enfeites 
para o Natal, com a participação 
de produtoras e familiares de 
trabalhadores rurais, e também 
do núcleo da terceira idade. 
Neste curso puderam aprender 
a fazer várias peças com a palha 
do milho, como anjinhos, presé-
pios, guirlandas, flores, e toda 
decoração para o Natal. Além 
de todas as dicas, informações, 
manuseio, confeccionando ar-

tesanalmente em fibras vege-
tais, muitas coisas, tanto para 
uso decorativo, como arranjos 
importantes para essas datas, 
desde o seu preparo, lavagem 
acabamento, e comercialização 
dos mesmos, ajudando na ren-
da familiar. Também, receberam 
material, apostila, aulas práticas 
e teóricas, café da manha e da 
tarde, refeição e no final recebe-
ram certificação do SENAR-SP. Na 
foto, os participantes com a Ins-
trutora Zenaide, o auxiliar José 
Luis.

A Confederação de Agricultura e 
Pecuária do Brasil (CNA) alerta aos pro-
dutores rurais para o fim do prazo do 
Cadastro Ambiental Rural (CAR), previsto 
para o dia 5 de maio de 2016. Até o mo-
mento, apenas 60% das propriedades 
rurais estão cadastradas. A exceção do 
Maranhão que já tem 92% dos cadas-
tros, situação mais preocupante é na 
região Nordeste, onde os demais esta-
dos estão com registros abaixo de 25%. 
Pernambuco conta apenas com 4% de 
adesão ao sistema. Em maio deste ano, 
o governo federal prorrogou por mais 
um ano o CAR, em razão do baixo nú-
mero de cadastro, estendendo o prazo 
até o mesmo período em 2016. Todas 
as propriedades rurais do país precisam 
ser cadastradas no Sistema Eletrônico 
do CAR (SICAR).  A inscrição é condição 
necessária para que os imóveis façam 
parte do Programa de Regularização 
Ambiental (PRA).  Isso dará início ao 
processo de recuperação ambiental de 
áreas degradadas dentro dos terrenos, 

NO BRASIL, 40% DOS PRODUTORES RURAIS AINDA 
NÃO FIZERAM A ADESÃO AO CAR

conforme prevê a Lei 12.651, de 2012, o 
chamado Código Florestal.  O produtor 
que não estiver cadastrado até maio de 
2016 perderá o direito a todos os bene-
fícios para a consolidação de áreas da 
propriedade e, a partir de 2017, não terá 
acesso a políticas públicas, como crédito 
rural e linhas de financiamento.

Criado pelo Código Florestal, e apro-
vado em maio de 2012, o CAR serve 
como um banco de informações sobre 
os imóveis rurais.  O cadastro reúne 
dados como a delimitação das áreas 
de proteção, reserva legal, área rural 
consolidada e áreas de interesse social 
e de utilidade pública.  Além de ser res-
ponsável pelo controle, monitoramento 
e combate ao desmatamento das flores-
tas e da vegetação nativa do Brasil.

Cadastro
A inscrição no CAR é realizada por 

meio do SICAR, que emite um recibo, 
seguindo a mesma lógica da declaração 
do Imposto de Renda. É possível fazer 

retificações caso haja informações con-
flitantes. Depois de cadastrados, os pro-
prietários ou posseiros com passivo am-
biental relativo às Áreas de Preservação 
Permanente (APPs), de Reserva Legal (RL) 
e de Uso Restrito (UR) poderão aderir aos 
Programas de Regularização Ambiental 
da unidade da federação em que estão 
localizados. A inscrição no CAR deve ser 
feita junto ao órgão ambiental estadual 
ou municipal competente, que disponi-
biliza na internet programa próprio, bem 
como permite a consulta e acompanha-
mento da situação de regularização dos 

imóveis. Estados que não possuem siste-
mas eletrônicos podem utilizar o Módulo 
de Cadastro Nacional para fins de atendi-
mento ao que dispõe a Lei 12.651/12 e 
acesso a seus benefícios. Nesses casos, 
não é possível inscrever o imóvel rural no 
CAR por meio do Módulo de Cadastro 
disponibilizado no site do cadastro. Para 
realizar a inscrição, acesse o sítio eletrôni-
co e/ou entre em contato com o órgão 
ambiental competente do Estado da 
federação em que se localiza o imóvel 
rural para obter informações acerca dos 
procedimentos a serem adotados.



CLAUDIO ARIOLI 03/12

JOÃO FRANCISCO KAPP                                   03/12

JOSE OSVALDO MICHILINO 08/12

AMERICO VIESI 10/12

NIVALDO EVARISTO DAVOGLIO 13/12

SERGIO PINSETTA 23/12

DENILSON DONIZETI MARTINELI 23/12
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PERU DE NATAL 

ReceitaReceita

A 111ª edição do sorteio de 100 litros de óleo diesel ocorreu dia 20 de Novem-
bro de 2015, cujo ganhador foi o Sr. Sergio Nones, (na foto José Luis Nunes, 
filho), totalizando 11.300 litros em parceria com ENERGIA AUTO POSTO.

O Bilhete
Para ver a reação do marido, uma mulher escreveu em um papel:
“FUI EMBORA, NÃO VOLTO  MAIS.”
Escondida debaixo da cama, a mulher esperou que marido chegasse. 
Ele entrou no quarto, viu o papel, escreveu alguma coisa no papel e 

começou a cantar, todo feliz. 
Alguns minutos depois ele pegou o celular e ligou para alguém:
- Amor, estou indo agora. A louca foi embora. Estou a caminho!!
Logo ele pegou o carro e saiu. Enfurecida, a mulher sai de baixo da 

cama e lê o que ele escreveu:
“CONSIGO VER SEUS PÉS.
FUI BUSCAR PÃO.”

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

SINDICATO RURAL COMPLETA 11.300 LITROS DE ÓLEO 
DIESEL SORTEADOS ENTRE SEUS ASSOCIADOS.

JAMBO, MANGA, UMBU, ABACAXI, CHUCHU, 
MANDIOCA E AMENDOIM.

DezembroO que se colhe 
no mês de

INGREDIENTES

01 peru de bom tamanho
1/2 copo de manteiga deretida
02 cebolas grandes picadas em 4
04 cenouras cortadas em rodelas
04 talos de salsão picados
01 colher de tomilho fresco
01 folha de louro
02 copos de vinho branco seco
Sal

Modo de Preparo

Coloque o sal no interior do peru, coloque-o 
em uma vasilha grande e cubra com água 
gelada.
Leve ao refrigerador por 12 horas.
Pré aqueça o forno a 180 graus e coloque 

o peru com o peito para baixo em uma 
assadeira anti aderente.
Pincele o peru com metade da manteiga e 
recheie-o com metade da cebola, cenoura 
e temperos.
Disponha a outra metade na assadeira e 
regue tudo com um copo de vinho branco.
Deixe assar nesta posição por uma 
hora e depois vire-o cuidadosamente, 
pincelando-o com o restante da manteiga.
Deixe assar por mais 3 horas, até que esteja 
completamente assado e dourado.
Retire-o do forno e remova a cebola e as 
cenouras do interior, levando ao fogo com 
o líquido da assadeira.
Coloque um copo de vinho e deixe reduzir. 
Coe o caldo e sirva sobre o peru fatiado.
Observação: Caso utilize peru temperado, 
reduza o sal a uma colher.


