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Com perda de 30% na safra, produtor de 
laranja busca expansão comercial

Em função da estiagem, a 
citricultura deve registrar quebra 
de pelo menos 30% na tempora-
da de 2014/2015. Em meio à en-
tressafra, os preços dos contratos 
com a indústria de suco estão 
abaixo do mínimo e, para o setor, 
uma saída é expandir em vendas 
nos mercados interno e externo.

Representantes do setor 
se reuniram com a ministra da 
Agricultura, Kátia Abreu, junto 
a outras cadeias de frutas, para 
apresentarem os pleitos dos res-
pectivos segmentos. Em relação 
às laranjas, o diretor executivo da 
Associação Nacional dos Exporta-
dores de Sucos Cítricos (CitrusBr), 
Ibiapaba Netto, conta que dentre 
as principais solicitações estavam 
o fomento à demanda doméstica 
e apoio do ministério nas nego-
ciações de taxas de importação.

Mercado
Para o executivo, o mercado 

brasileiro tem um grande poten-
cial de consumo de suco de la-
ranja e o aumento na demanda 
seria positivo tanto para a indús-
tria quanto para os produtores 

rurais.
“Precisamos de incentivo ao 

consumo de suco 100% [da fru-
ta], coisa que algumas marcas 
como a Del Valle já estão fazen-
do, ou uma ação que diferencie 
o néctar de um suco integral-
mente da fruta. Ainda não temos 
certeza do que pode ser feito, 
mas precisamos discutir e buscar 
saídas”, afirma Netto.

No mercado internacional, 
as tarifas de importação são o 
maior entrave para as exporta-
ções. Nos Estados Unidos, por 
exemplo, o setor paga cerca de 
US$ 415 por tonelada só para ter 
acesso ao mercado. Consideran-
do o volume de 150 mil toneladas 
embarcadas anualmente ao país, 
em torno de US$ 62,25 milhões 
deixam de entrar nas empresas 
brasileiras em função do tributo. 
A questão tarifária também pre-
judica as vendas de suco para a 
Europa e países asiáticos, como 
Japão e Coreia do Sul.

“Precisamos de uma media-
ção mais intensa do Ministério, 
entre nós e os importadores”, en-
fatiza o diretor.

Fomento
Em vista destes problemas 

lá fora, a Agência Brasileira de 
Promoção de Exportações e In-
vestimentos (Apex-Brasil) e a 
Associação Brasileira dos Produ-
tores Exportadores de Frutas e 
Derivados (Abrafrutas) assinaram 
uma parceria para promoção das 
frutas nacionais. O investimento 
inicial é de R$ 5,2 milhões, com 
foco em ações nos Estados Uni-
dos, Emirados Árabes Unidos, 
Alemanha, Reino Unido, Espa-
nha, Hong Kong, França e Rússia.

Produção
Por detrás das questões co-

merciais, o Presidente da Câmara 

Setorial da Citricultura e do Sin-
dicato Rural, Marco Antonio dos 
Santos, diz que a situação das la-
vouras não é das melhores. “Até 
o momento, estimamos quebra 
de 30% pelos prejuízos que a es-
tiagem deixou. Só teremos infor-
mações mais concretas em mea-
dos de março, mas a perspectiva 
é essa”, diz.

Segundo Santos, os produto-
res querem reajuste do preço mí-
nimo, pois a baixa remuneração 
ainda dificulta o controle de doen-
ças na lavoura. O valor estabeleci-
do pela Companhia Nacional de 
Abastecimento (Conab) é de R$ 
11,45 por caixa de 40,8 quilos, po-
rém, o produto é comercializado 
para a indústria entre R$ 10 e R$ 11.

Devido à entressafra, os pre-
ços para o mercado in natura 
mostram recuperação, pratica-
dos entre R$ 14 e R$ 15, mas ain-
da estão cerca de 20% menores 
quando comparados ao mesmo 
período de 2014. Na avaliação 
dos pesquisadores do Centro de 
Estudos Avançados em Economia 
Aplicada (Cepea), a baixa oferta 
de frutos de qualidade é que o 
tem sustentado os preços nestes 
patamares, visto que, no decor-
rer de 2014, os valores praticados 
chegaram a ficar abaixo de R$ 10.

“Certamente precisamos de 
subsídios do governo neste ano. 
Houve uma melhora mas muitos 
produtores não têm laranja no 
pé”, afirma Santos.

No final de 2014, o estoque global de suco de laranja 
brasileiro atingiu 1 milhão de toneladas, 4,2% menos do 
que 2013, aponta a CitrusBR (associação do setor). Em 30 
de Junho, o “estoque de passagem” de safra das asso-
ciadas será de 447 mil toneladas de suco (FCOJ equiva-
lente a 66ºbrix), 16% menos do que em Junho de 2014.

O processamento de laranja das associadas á Citrus 
BR será de 250 milhões de caixas de 40,8 kg na safra 
2014/15. A moagem das não associadas, de 20 milhões. 
Esses 270 milhões de caixas superam em 4,6% os dados 
de 2013/14.

O rendimento industrial subiu, diz o diretor-executi-
vo da CitrusBR, Ibiapaba Netto. Com 240,5 caixas de la-
ranja se produz uma tonelada de suco – a previsão era 
de 265.

ESTOQUE
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SÃO PAULO ERRADICA MAIS DE OITO MILHÕES DE PÉS DE CITRUS

No segundo semestre de 2014, 
mais de 2,3 milhões de pés de laranja 
foram erradicados no Estado de São 
Paulo. Mas outras 6,4 milhões de 
plantas foram eliminadas por outros 
motivos, principalmente por causa da 
mudança da cultura. O milho avança 
sobre o pomar de laranja.

Em 2011, mais de 18,6 mil rela-
tórios foram entregues, com 244,7 

DILMA VETA EMENDA E MANTÉM EXIGÊNCIA DE EMPLACAMENTO DE TRATORES

milhões de pés de laranja inspecio-
nados. Em 2014, esse número caiu 
para 197,9 milhões de pés, com pouco 
mais de 12,3 mil relatórios.

Ainda segundo o presidente da 
Cooperativa de Engenheiro Coelho, 
na região a área plantada reduziu 
mais de 50%.  Além do greening, a es-
tiagem e os preços pagos pela indús-
tria, que não cobrem os altos custos 

da produção, têm feito muita gente 
desistir da atividade.

– Principalmente pequenos pro-
dutores têm desistido da atividade, 
que se tornou inviável. Hoje, o maior 
inimigo é o preço, porque se o produ-
tor fosse bem remunerado, poderia 
lutar contra a doença – sinaliza Melo.

Greening
Dentro do pomar é fácil identificar 

os pés de laranja que tem greening. 
As árvores tem tom verde, bem mais 
claro. O primeiro sintoma são as fo-
lhas amareladas, sinal de que os 
nutrientes não estão chegando. As 
laranjas ficam pequenas, assimétricas 
e a produtividade cai. A doença é pro-
vocada por uma bactéria. Sem alterna-
tivas de tratamento, o produtor é obri-
gado a eliminar o pé e evitar que o 
inseto chamado de “psilidium” sugue 
a seiva com a bactéria e contamine 
novas árvores. O presidente da Coo-
perativa dos Citricultores de Engenhei-
ro Coelho e região, interior de São 
Paulo, conta que os produtores têm 
investido em inseticidas para manter 

o transmissor longe dos pomares.
– Tem gente usando inseticida 

de 30 em 30 dias, e de 20 em 20 dias, 
para tentar combater o mosquito – diz 
Santo Ferreira de Melo, que também 
é citricultor.

Para ter o controle desse cenário, 
a Secretaria de Agricultura e Abasteci-
mento de São Paulo exige que os citri-
cultores do Estado mandem relatórios 
semestrais sobre as atividades nos po-
mares. Inclusive com os números de 
plantas existentes e eliminadas.

– Quem omitir informações pode 
pagar multa – orienta Vicente Paulo 
Martello, diretor do Centro de Defesa 
Sanitária Vegetal.

O dia 15 de janeiro foi o último dia 
para entregar os relatórios do segundo 
semestre de 2014. O resultado mostra 
que o número de plantas erradicadas 
no período aumentou 4,5% em com-
paração com os primeiros seis meses 
do ano.

– O calor e a seca facilitam a proli-
feração do mosquito. Esse número não 
representa, necessariamente, aumento 
de casos no Estado – afirma Martello.

A presidente da República, Dilma 
Rousseff, deixou claro, mais uma vez, 
que seu governo tem como meta 
principal a elevação da carga tributá-
ria, inclusive sobre os alimentos. O 
Diário Oficial da União – DOU - do dia 
20/01, trouxe publicada a lei 13.097 – 
conversão da medida provisória (MP) 
656 - e nela o veto à emenda de au-
toria do deputado federal Luis Carlos 
Heinze (PP/RS) que previa o fim da 
exigência do emplacamento de trato-
res e máquinas agrícolas.

 Atualmente, por força da reso-
lução 513, do Conselho Nacional de 
Trânsito – Contran – publicada em 
dezembro passado, a exigência das 
placas e do licenciamento está sus-
pensa até o final de 2016. No entan-
to, o deputado Heinze afirma que é 
necessário alterar a lei e pede apoio 
para garantir a derrubada do veto no 
Congresso Nacional. “O momento 
é de mobilização. É importante que 
cada produtor procure o deputado 
em quem votou, independente de 
cor partidária, e cobre apoio contra 
esse veto. Apesar da prorrogação, o 
Código de Trânsito Brasileiro – CTB - 
precisa ser alterado para afastarmos 
esse fantasma definitivamente e mais 
esse assalto ao bolso dos produtores 
rurais”, diz Heinze.

O licenciamento custará, em mé-
dia, 3% sobre o valor de cada trator ou 
máquina agrícola. O preço de uma co-
lheitadeira pode ultrapassar R$ 700 mil 
e o imposto, só com esse equipamen-
to, será superior a R$ 20 mil por ano. “É 
um absurdo pagar tanto para manter 
uma máquina praticamente durante 
toda a vida útil dentro de uma proprie-

dade privada. Não basta o aumento 
de impostos sobre os combustíveis, 
IOF, energia elétrica e tantos outros 
e agora mais esse veto do governo 
para taxar ainda mais o setor rural e 
os consumidores brasileiros”, reclama 
Heinze.

 
ENTENDA: as discussões sobre o 

tema vêm se arrastando desde 2008 
quando o Contran publicou a resolu-
ção 281 que obrigava o emplacamen-
to das máquinas agrícolas a partir de 
janeiro de 2010. Contrário a norma, o 
deputado Heinze mobilizou os parla-
mentares, agendou reuniões com mi-
nistros e chegou até impor a presença 
do diretor do Denatran na época, Al-
fredo Peres da Silva, em uma reunião 
da Comissão de Agricultura. A pressão 
deu resultado e a exigência foi sus-
pensa.  Dois anos depois o governo 
volta a exigir o emplacamento. O de-

sejo de onerar ainda mais os alimen-
tos ficou evidente no curto prazo en-
tre a publicação da norma - dezembro 
de 2012 – e sua entrada em vigor – 1º 
janeiro de 2013. Os produtores teriam 
menos de 30 dias para pagar as taxas, 
o licenciamento e afixarem as placas 
em suas máquinas ou seriam conside-
rados fora da lei. Heinze novamente 
liderou as negociações e conseguiu 
a edição da resolução 447 que con-
cedeu mais um ano para a exigência 
entrar em vigor.

 Já no comando da Frente Parla-
mentar da Agropecuária – FPA – Luis 
Carlos Heinze apoiou a iniciativa do 
deputado Alceu Moreira (PMDB/RS) 
que apresentou um projeto de lei – 
PL 3312/12 – propondo o fim do em-
placamento. Mas o governo prepara-
va um golpe ainda mais forte para o 
produtor e resolveu vetar a proposta.

 Dois dias depois das eleições 

que o consagraram o deputado fede-
ral mais votado do Rio Grande do Sul, 
Luis Carlos Heinze apresentou uma 
emenda a MP 656 propondo a alte-
ração do CTB para eliminar qualquer 
hipótese do Contran voltar a exigir o 
uso de placas. 

A mobilização do parlamentar 
com o apoio dos agricultores resul-
tou na aprovação do texto na comis-
são mista do Congresso Nacional e 
nos plenários da Câmara e do Sena-
do em dezembro passado.

Ao converter em lei o texto apro-
vado pelos deputados e senadores, 
a presidente da República rejeitou 
novamente o fim do emplacamento. 

O Congresso Nacional tem agora 
prazo de 30 dias, a partir de fevereiro, 
para analisar a decisão do Planalto e 
serão necessários, pelo menos, os 
votos de 257 deputados e de 41 se-
nadores para derrubar o veto.
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MOAGEM DE CANA NA 1ª QUINZENA DE JANEIRO CRESCE 83,24%
A moagem de cana pelas unida-

des produtoras do Centro-sul totalizou 
1,20 milhão de toneladas na primeira 
quinzena de janeiro, já período de en-
tressafra na região. 

De acordo com a União da Indús-
tria de Cana-de-açúcar (Unica), o vo-
lume é 83,24% maior na comparação 
com igual período do ciclo 2013/2014 
(659 mil ton). No acumulado da tem-
porada, iniciada em abril, o processa-
mento alcançou 569,31 milhões de 
toneladas (-4,42%).

Quanto aos produtos, a Unica 
informou fabricação de 28 mil tone-
ladas de açúcar (+237,82%) e 75 mi-
lhões de litros de etanol (+85,26%) na 
quinzena. Do total do biocombustível, 
18 milhões de litros foram de anidro 
(+109,92%) e 57 milhões de litros, de 
hidratado (+78,56%). Na primeira me-
tade de janeiro, o mix de produção 
ficou em 80,21% para o etanol.

No acumulado do ciclo, a produ-
ção de açúcar alcançou 31,96 milhões 
de toneladas (-6,71%) e a de etanol, 
25,98 bilhões de litros (+1,97%), sen-
do 10,89 bilhões de litros de anidro 
(-1,17%) e 15,08 bilhões de litros de 

hidratado (+4,36%).

ATR
A quantidade de Açúcares Totais 

Recuperáveis (ATR) por tonelada de 
cana processada na 1ª quinzena de 
janeiro ficou em 122,47 kg, alta de 
24,83% no comparativo anual. No acu-
mulado da safra 2014/2015, o nível de 
ATR chega a 136,68 kg/ton (+2,48%).

Etanol
As vendas de etanol pelas uni-

dades produtoras da região Centro-
-Sul na primeira quinzena de janeiro 
atingiram 1,04 bilhão de litros, ligeira-
mente acima dos 1,03 bilhões de litros 
de igual intervalo do ano passado, 
segundo a Unica. Do total, 44,44 mi-
lhões de litros foram para exportação 
e os 1 bilhão de litros restantes foram 
destinados ao mercado interno.

No acumulado desde o início da 
safra 2014/2015 até 16 de janeiro, as 
vendas de etanol no Centro-Sul alcan-
çaram 19,54 bilhões de litros (-5%). 
Desse montante, 1,15 bilhão de litros 
foram exportados e 18,38 bilhões de 
litros vendidos domesticamente. 

PLANTIO DE AMENDOIM DEVE AUMENTAR 10% EM SÃO PAULO
A baixa rentabilidade da cana-de-

-açúcar tem feito com que os produ-
tores busquem alternativas. No inte-
rior de São Paulo, o amendoin será 
uma delas neste ano. A expectativa é 
que a área plantada cresça 10%.

A valorização do dolar favorece 
a exportação do produto e anima os 
produtores como Carlos Cesar Pupin. 
Para aumentar a rentabilidade, Pupin 
aposta no sistema de rotação de cul-
turas. Nos canavias mais velhos, com 
mais de nove cortes, o produtor retira 
a cana e cultiva amendoim. Em 2014 
ele plantou 360 hectares de amen-
doin e, agora, espera colher 250 sa-
cas por hectare.

 
– O amendoim ajuda porque 

deixa bastante matéria orgânica no 
solo, ajudando na renovação. Com 
isso, há um ganho de produtividade 
quando a gente entra com a cana de 
novo que pode chegar a 20%.

 
Entretanto, neste ano o plantio 

do amendoim teve início com um 
mês de atraso, em novembro, por 
causa da estiagem. A falta de água 
preocupa o produtor, que viu a seca 
reduzir 30% a produção da última 
safra.

– O amendoim está atrativo, mas 
você precisa ter produção. Se o clima 
não ajudar, a cultura não se torna 
atrativa. A gente depende totalmen-
te do clima.

O atraso do plantio deve concen-
trar grande parte da colheita para iní-
cio de março, o que pode inflacionar 
em cerca de 20% o preço do frete na 

região.
Exportações
Se o clima preocupa, o cenário 

econômico favorece o produtor. A va-
lorização da moeda americana deve 
impulsionar as exportações e o preço 
de R$ 27,00 por saca pago na última 
safra pode ser superado.

O Brasil deve produzir nesse ano 
400 mil toneladas de amendoim, 
10% a mais que na última safra. Des-
de volume, 40% são absorvidos pelo 
mercado interno e o restante é ex-
portado para o Leste Europeu e para 
países como Holanda, Alemanha e 
Bélgica.

– Com a situação de câmbio 
mais favorável a gente acredita que 
os preços em reais serão melhores 
nos volumes exportados do que o 
ano passado – aponta o gerente de 
desenvolvimento da Coplana, Paulo 
Umberto Henn.

Segundo dados da Coplana, prin-
cipal cooperativa de grãos do interior 
de São Paulo, a área de amendoim no 
estado deve atingir 23 mil hectares, 
10% a mais do que o ano passado.

 
– O ano passado foi muito seco 

e a cana-de-açúcar também sofreu 
muito com isso. Consequentemente 
teve uma redução de produtividade, 
além de um terceiro fator que são as 
pragas de solo da cana, que afetam a 
produtividade e fazem com que haja 
necessidade de renovação. Todo o 
nosso amendoim aqui nessa região 
é produzida em área de renovação, 
em rotação com a cana-de-açúcar – 
explica Henn.

ENTREGA DA DIPAM-A
PRAZO 02/02/2015 A 27/03/2015

A Prefeitura Municipal de Taquaritinga, terá até o dia 27/03/2015, 
para enviar a DIPAM-A (declaração para o índice de participação 
dos municípios) de todos os produtores rurais, que venderam suas 
mercadorias. Portanto deverão levar os talões de nota (se tiver 
notas referente ao ano de 2014), as Notas Fiscais de entrada, ex-
tratos das vendas para as Usinas (ano base 2014), para ser feito o 
preenchimento, no horário das 10:00 às 16:00 horas, com Patrícia 
ou Marília na Tributação. De acordo com o artigo 6, da lei comple-
mentar nº 63 de 11/01/1990, caso não for entregue, o produtor 
será autuado pelo Posto Fiscal.



CLODIA M. DI PIETRO DA SILVA 01/02
LOURDES GESSOLO FORMICI 02/02
CLEUZA T. DI PIETRO RAMPAZO 04/02
PAULO CEZAR DA ROCHA TRINDADE 04/02
GILBERTO FELIPE 04/02
AUTA TRAMONTI FORMICE 05/02
EDSON GONDIN 05/02
ARNALDO MODELLI 07/02
ADAIR VIEIRA RIBEIRO 07/02
GILSON JOSE FORMICI 08/02
ELVIDE MICHELIN MONTEIRO 09/02
NEUSA HELENA LEMOS PARISE 14/02
JOSE ORLANDO GARAVELLO 14/02
ITARU OGATA 15/02
ODISSIR GAVIOLI 15/02
OSMAR MARIA CALANCA 16/02
MARIA AP. PREVIDELLI DOS SANTOS                 16/02
FRANCISCO MORCELLI 17/02
ALBERTO SADALLA 21/02
LUIS CARLOS ARIOLI 21/02
ADAO APARECIDO MADURO 25/02
ARVELINO A VINCENZZI 27/02
NICOLAU JULIANI 27/02
FRANCISCO CARLOS PAULA FERREIRA 28/02
JAIME RISSI 28/02
ORACIO VELLO 28/02
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BOLO GELADO

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

ReceitaReceita

A 100ª edição do sorteio de 100 litros de óleo diesel ocorreu dia 21 de 
Janeiro de 2015, cujo ganhador foi o Sr. Vladecir Bracciali, totalizando 
10.300 litros em parceria com ENERGIA AUTO POSTO.

Ato falho
De noite, na cama, a mulher repentinamente acorda e desperta o ma-

rido com delicados cutucões:
- Se eu morresse, você se casaria outra vez? - Não!!!- disse o marido. 

- Por quê? Não gosta de estar casado? - Tá bem, casava! - diz o marido ten-
tando evitar confusão. - Casava? - Sim! - E iam dormir na nossa cama? - Per-
gunta a esposa. - E onde mais você queria que nós dormíssemos? - Trocaria 
minhas fotos da sala pelas dela, amor?  - Com certeza! - disse o marido. E a 
mulher seguindo o assunto, pergunta: - Ela ia usar o nosso carro? Ele:  - Não! 
Ela não gosta de dirigir. Mulher: (Silêncio) 

Marido: - Putz!! Dancei!

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

Fevereiro

SINDICATO RURAL COMPLETA 10.300 LITROS DE ÓLEO 
DIESEL SORTEADOS ENTRE SEUS ASSOCIADOS.

O que se colhe 
no mês de

Ingredientes

3 bolos prontos retangulares (20 cm X 6 
cm) sabor coco (900g)
700 ml de leite de coco
1 litro de leite
3 pacotes de pó para pudim sabor 
baunilha
1 xícara (chá) de água de coco (ou rum 
de coco)

Montagem
1 ovo levemente batido

Modo de Preparo

1 - Corte os 3 bolos prontos em 6 fatias 
no sentido do comprimento. Reserve.

2 - Coloque numa panela 700ml de leite 
de coco, 1 litro de leite, 3 pacotes de pó 
para pudim sabor baunilha e misture 
até dissolver bem o pó para pudim. Em 
seguida leve a panela ao fogo médio, 
mexendo sempre até ferver e engrossar 
(+/- 8 minutos). Retire do fogo e reserve.
3 - Num refratário (34cm X 27cm X 7cm 
de altura) monte o doce da seguinte 
forma: coloque uma camada do creme 
de baunilha (feito acima), arrume lado 
a lado as fatias de um bolo sobre o 
creme, regue 1/3 xícara (chá) de água 
de coco (ou rum de coco). Repita o 
mesmo procedimento até terminarem 
os ingredientes, sendo a ultima camada 
de creme de baunilha. Leve para gelar 
por +/- 2 horas. Sirva em seguida.


