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FECHAMENTO AUTORIZADO  -  PODE SER ABERTO PELA ECT

O Produto Interno Bruto (PIB) 
do agronegócio em 2014 repre-
senta entre 22,0% e 23,0% do PIB 
total da economia brasileira, com 
cerca de R$ 1,1 trilhão. As ativida-
des agrícolas representam 70% e 
a pecuária, cerca de 30% do valor 
produzido no ano.

Segundo a Assessoria de Ges-
tão Estratégica do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento (AGE/Mapa), esse resulta-
do mostra que houve expansão, 
não apenas da produção das 
lavouras e da pecuária, mas tam-
bém do setor de insumos, como 
fertilizantes, defensivos, máqui-
nas e equipamentos.

O aumento da produção de 
grãos e carnes foi um dos fatores 
responsáveis por esses resultados 
do PIB e do Valor Bruto da Produ-
ção Agropecuária (VBP). Tanto a 

safra de grãos, quanto a produ-
ção de carnes, foram as maiores 
obtidas até hoje no Brasil. Para os 
grãos a safra é estimada em 193,5 
milhões de toneladas, e para as 
carnes, 25,9 milhões de toneladas.

A estimativa de faturamento 
da agropecuária expressa em VBP 
em 2014 é de R$ 461,6 bilhões, 
2,5 % superior ao obtido em 
2013, que foi de R$ 450,3 bilhões. 
A pecuária teve um melhor de-
sempenho do que as lavouras, 
apresentando um crescimento 
real de 10,3 % em relação a 2013. 
Já as lavouras tiveram um decrés-
cimo de 1,6 %.

Os preços mais baixos este 
ano para atividades relevantes 
como cana-de-açúcar, milho, ca-
cau, feijão, soja e trigo, foram 
responsáveis pela redução do 
VBP das lavouras. Já na pecuária, 

o aumento no faturamento, em 
especial das carnes bovina, suína 
e de frango, deve-se ao compor-
tamento favorável do mercado 
internacional quanto à demanda 
de preços.

Segundo a AGE, pesquisas 
mostram que 90% do crescimen-
to do produto agropecuário deve-
-se aos ganhos de produtividade 
e 10% ao aumento no uso de 
insumos. Mesmo com impactos 
climáticos fortes em algumas 
regiões como, por exemplo, o 
excesso de chuvas, secas ou ge-
adas, a produtividade tem tido 
aumento contínuo no tempo, o 
que é essencial para garantir o 
crescimento do setor em prazo 
mais longo.

Previsões 2015
Segundo dados da Compa-

nhia Nacional de Abastecimento 
(Conab) e pelo Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), a safra de grãos em 2015 
é estimada em cerca de 202 mi-
lhões de toneladas. A previsão é 
que haja um crescimento de 4,2% 
na produção, e aumento de área 
de 1,5%.

O faturamento expresso em 
VBP para 2015 deve ser semelhan-
te ao desse ano e deve girar em 
torno de R$ 462 bilhões. Não há 
indicação de que os preços previs-
tos para as principais grãos serão 
mais baixos do que os atuais. 

Além disso, o clima e as con-
dições de outros mercados, es-
pecialmente no que se refere a 
expectativas de produção e as 
condições de demanda por pro-
dutos brasileiros, são decisivos no 
resultado a ser obtido.

Produto Interno Bruto da agropecuária deve ser de R$ 1,1 trilhão

Preços do açúcar iniciam 2015 sob pressão

Os preços futuros de açúcar 
demerara iniciam 2015 pressio-
nados, mas voltam a ganhar 
sustentação a partir do segun-
do semestre, conforme avalia-
ção de especialistas. O petróleo 
em queda e a demanda enfra-
quecida poderão colocar os 
contratos negociados na Bolsa 
de Nova York novamente nas 
mínimas de 2014. 

Só que as consequências 
da quebra de safra no Brasil, 
com possibilidades de levar o 
mundo para o primeiro déficit 
em quatro temporadas, devem 
impulsionar as cotações, espe-

cialmente no último trimestre. 
O vice-presidente da Newedge, 
Michael McDougall, prevê uma 
cotação em torno de 18 centa-
vos e 20 centavos de dólar por 
libra-peso neste período.

McDougall ressaltou que 
esse prognóstico “dependerá 
do câmbio” no Brasil, lembran-
do que o país é o maior produ-
tor mundial e que o dólar for-
talecido estimula exportações. 
Em 2014, a moeda acumulou 
ganhos de quase 13%.

Em relação à perspectiva de 
déficit, os analistas dizem que 
o fundamento tem força para 
impulsionar os preços, mas eles 
descartam eventual rali, como 
pode ocorrer no caso de uma 
forte desvalorização do dólar. 

– A reação será lenta (com 
esse déficit) – disse Pedro Ver-
ges, da INTL FCStone, apontan-
do os estoques “consideráveis” 
do produto como fator de limi-
tação.

No ciclo mundial 2013/2014, 

encerrado em 30 de setembro, 
a relação entre estoques e con-
sumo estava em 45%, o que 
significa dizer que 45% da de-
manda global, estimada em 180 
milhões de toneladas, poderia 
ser atendida somente pelas re-
servas de açúcar. Em 2014/2015, 
essa relação deve se manter 
praticamente estável, em 46%, 
mas depois tende a cair para 
41%, em 2015/2016, e chegar 
a 21% até 2018/2019, segundo 
projeções da Biosev, braço su-
croenergético da Louis Dreyfus 
Commodities (LDC). 

– Toda vez que a relação se 
aproxima de 30% ocorre uma 
melhora de preço – explicou 
o diretor-presidente da compa-
nhia, Rui Chammas, ao avaliar 
as perspectivas para o mercado 
de açúcar em 2015.

 
Brasil
Ainda sentindo os efeitos 

da pior estiagem em décadas, 
as usinas do Centro-Sul do país 

devem moer, na melhor das hi-
póteses, igual volume de cana 
na temporada que se inicia em 
abril, de acordo com estimativa 
da União da Indústria de Cana-
-de-açúcar (Unica). O proces-
samento deve variar dos 567 
milhões previstos para a safra 
vigente a 541,4 milhões de to-
neladas (-4,5%). 

Segundo o diretor técnico 
da entidade, Antonio de Padua 
Rodrigues, o cenário negativo 
para a cultura por mais um ano 
ocorrerá pela queda de 12,3% 
no plantio de cana, incluindo 
renovação de lavouras, o que 
acarreta em envelhecimento 
dos canaviais e perdas na pro-
dutividade.

O país será, portanto, o res-
ponsável pelo “déficit adicional” 
esperado para o ano, diz Verges, 
da INTL FCStone. Por enquanto, 
as consultorias especializadas 
apostam que tal déficit varie de 
1 milhão a até 3,5 milhões de 
toneladas em 2014/2015.
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UNICA PREVÊ QUEDA DE 5% NA MOAGEM DE CANA NO CENTRO-SUL EM 2014/2015
A União da Indústria de Cana-de-

-açúcar (Unica) prevê que a moagem 
da safra 2014/2015 no Centro-Sul, que 
se encerra oficialmente em 31 de 
março, totalizará 567 milhões de to-
neladas, queda de 5% frente as 597 
milhões de toneladas observadas no 
ciclo anterior. Os números foram apre-
sentados nesta quinta-feira (18/12) em 
São Paulo.

O volume, contudo, supera as 
546 milhões de toneladas estimadas 
pela entidade em agosto. Até 1º de 
dezembro, o volume processado na 
região atingia 555 milhões de tonela-
das. A moagem menor ante 2013/2014 
deve-se à severa seca que atingiu re-
giões produtoras do Centro-Sul neste 
ano. Conforme o diretor técnico da 
Unica, Antonio de Padua Rodrigues, 
“o impacto da estiagem sobre a safra 
de cana só não foi maior porque hou-
ve aumento de área e produtividade 
em algumas regiões que não foram 
atingidas pela falta de chuvas”, como 
Goiás e Mato Grosso.

Até o final de novembro, a quebra 
na produtividade agrícola no Centro-

-Sul atingia 7,8%. A Unica prevê que 
a produção de etanol supere ligeira-
mente a de 2013/2014: 25,81 bilhões 
contra 25,58 bilhões de litros. A de 
açúcar, por sua vez, deve diminuir 
6,8% em 2014/15, para 31,94 milhões 
de toneladas.

O mix de produção no ciclo deve 
ficar em 43,21% para açúcar e 56,79% 
para etanol. Com relação aos níveis de 
Açúcares Totais Recuperáveis (ATR), es-
pera-se aumento de 2,2%, para 136,80 
quilos por tonelada processada.

Receita
Ainda de acordo com a Unica, o 

faturamento médio das usinas de São 
Paulo com a comercialização de açú-
car e etanol entre o início da safra, em 
abril, e o mês de Dezembro foi de R$ 
104,25 por tonelada de cana, ante R$ 
98,05 em igual período do ano passa-
do (+6%). A redução de moagem em 
30 milhões de toneladas, no entanto, 
fez com que as usinas do Centro-Sul 
deixassem de faturar R$ 3 bilhões em 
2014/2015.

“A menor produtividade fez com 
que boa parte das unidades produto-

ras operassem com capacidade ocio-
sa, pressionando os custos de produ-
ção e dificultando qualquer retomada 
de margens nesse momento”, desta-
cou Rodrigues.

Clima
O diretor técnico da União da In-

dústria de Cana-de-açúcar (Unica), An-
tonio de Padua Rodrigues, frisou que 
o “problema da safra de cana (deste 
ano) se concentrou em São Paulo”. O 
canavial do Estado, o maior do País, 
foi o mais afetado pela estiagem que 
castigou o Centro-Sul do Brasil em 
2014.

Conforme Padua, foram os pro-
blemas em São Paulo que levaram a 
entidade a estimar, em agosto, uma 
moagem de 545 milhões de tonela-
das para todo o Centro-Sul na atual 
temporada. Naquele mês, a quebra 
de produtividade agrícola no Estado 
alcançava 15,7%, abaixo de 80 tonela-
das por hectare.

Chuvas um pouco mais regulares 
a partir de setembro, contudo, melho-
raram os prognósticos e, hoje, a que-
bra de produtividade é de 12,1%. Por 

conta disso, a Unica informou nesta 
quinta-feira que o processamento em 
2014/15 deve alcançar 567 milhões de 
toneladas, 5% menos ante 2013/14, 
mas ainda assim superior às 545 mi-
lhões de toneladas projetadas em 
agosto.

ESPECIALISTAS APOSTAM NA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CAR PARA 2016
Ano de ajustes. Assim pode ser 

definido o cenário do Código Florestal 
em 2014. Ainda longe de alcançar o 
número de inscrições do Cadastro Am-
biental Rural (CAR), os órgãos respon-
sáveis pela implementação da principal 
ferramenta da nova lei tentam ajustar 
os problemas do sistema.

Enquanto isso, produtores continu-
am relatando muitas dúvidas em rela-
ção ao preenchimento.

Para 2015, a perspectiva é que o 
prazo para as inscrições seja prorroga-
do e que haja aumento na capacitação 
de técnicos para auxiliar os produtores 
rurais, principalmente os da agricultura 

familiar.
Para o coordenador de Câmaras 

Especializadas de Agronomia do Con-
selho Federal de Engenharia e Agrono-
mia (CCEAgro/Confea), Kleber Souza 
dos Santos, 2014 foi o momento de 
aprendizado. Santos destaca o CAR 
como parte importante de todo o pro-
cesso.

– O ano de 2014 foi desafiante. Foi 
o ano de implementação dessa nova 
legislação, o Código Florestal de 2012, 
particularmente a questão do Cadastro 
Ambiental Rural, é um avanço no sen-
tido de que o agricultor assume a res-
ponsabilidade de fazer a declaração da 

sua própria área, se compromete com 
o processo.

O CAR começou a ser feito em 
Maio com uma meta baseada no cen-
so de 2006: cadastrar 5.157 milhões de 
imóveis rurais. No total, 329 milhões de 
hectares devem ser cadastrados. Mas 
o instrumento básico para consolidar 
o Código Florestal andou devagar. 
Apenas 10% dos imóveis concluíram 
a inscrição. Os produtores reclamaram 
de problemas no sistema. O Ministério 
do Meio Ambiente (MMA) garante que 
toda parte de informática foi sendo 
corrigida e atualizada durante o ano. 
Para quem teve problemas, o diretor 

do Serviço Florestal Brasileiro, Raimuin-
do Deusdará, diz que há duas possibili-
dades: se o proprietário fez uma decla-
ração que julgou equivocada, ela pode 
ser retificada a qualquer momento; se 
o problema foi do programa usado 
para fazer o cadastro, o proprietário 
pode esperar uma versão mais atual 
do programa e refazer o cadastro.

– Estamos na versão 1.8 do aplicati-
vo. Boa parte dos problemas eu acredi-
to que foram superados. O importante 
é que o produtor mantenha-se seguro 
e tranquilo e retorne ao cadastro para 
verificar se já existe uma versão mais 
atual.

CCIR – 2010, 2011, 2012, 2013 E 2014
O CCIR (certificado de cadastro 

de imóvel rural),  pertencente ao 
INCRA, é um documento obrigatório 
para desmembrar, arrendar, hipote-
car, vender, para partilha e inventário, 
transferência e para financiamento 
em banco. 

Até 2008, este documento era 
enviado pelo correio de três (03) em 
três anos, e o último 2006 a 2009, 
passou a ser emitido via internet, e 
foi estabelecido um valor a ser co-
brado. Agora a partir de dezembro 
de 2014 já estamos emitindo o CCIR: 
2010 a 2014, com vencimento até 
15/01/2015. Porém, pedimos a todos 
os associados que procurem o Sindi-
cato Rural, para emissão e pagamen-
to do mesmo. Outro comunicado 
importante, é que o INCRA emitiu 
alguns CCIRs, com asteriscos, ou 
seja, considerando a área improduti-

va.  Para regularizá-lo é preciso, pre-
encher novamente os formulários, 
mais o xérox da certidão de matrícula 
atualizada, RG, CPF, comprovante de 
endereço, ITR-2014, e o CCIR. Como 
não há pólo do INCRA, em nossa ci-
dade, é preciso entregá-lo nos muni-
cípios que emitem este documento, 
ou seja, até 56,0 há, acima disso, so-
mente no INCRA em São Paulo. Por 
isso pedimos que todos os produto-
res que analisem seus CCIRs, para ve-
rificarem se estão corretos, pois para 
vir o novo, está demorando de 30 a 
120 dias. 

Também outra preocupação é 
com o CAR (Cadastro Ambiental Ru-
ral), sendo que  só é possível, preen-
che-lo  com o CCIR atualizado e sem 
nenhuma pendência e no qual o pra-
zo encerra-se em maio de 2015.

D.M.G 
DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO GADO

                  Informamos a todos 
os produtores rurais que possuem 
gado, deverão fazer o preenchi-
mento do D.M.G. (Demonstrativo 
de Movimento de Gado), referente 
ao ano de 2014, contudo a sua apre-
sentação ao Posto Fiscal deixa de 
ser obrigatória. O produtor deverá 
apresentar o DMG, quando solicita-
da pelo Posto Fiscal e caso haja uma 
fiscalização. Quem deverá fazer o 
preenchimento e arquivar, são os 
produtores rurais que tiveram acima 
de 100 cabeças no ano, ou quando 
as saídas ou entradas ultrapassarem 
a 10 cabeças (movimentação). O 
prazo começa em dezembro e ter-
mina do dia 15 de janeiro de 2015.

 Lembrando também a obri-

gatoriedade do preenchimento da 
vacinação do gado entregue nos 
meses de maio (rebanho até 02 
anos ou saldo) e novembro (todo o 
rebanho) na Casa da Agricultura



CURSOS 2014
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CURSOS 2015

CURSO: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRATORES AGRÍCOLAS.
DATA: 01/12/2014 A 05/12/2014  CARGA HORÁRIA:  40 HORAS
INSTRUTOR: HERMES SOUZA DOS ANJOS (SÃO CARLOS)

Último curso realizado este ano de Operação e Manutenção de tratores 
agrícolas. Atendendo a pedido de produtores,  mais trabalhadores rurais  
foram capacitados e certificados. Esse curso além da formação profissio-
nal,  os participantes aprenderam toda parte da manutenção, troca de 
óleo, filtros nos tratores,  funcionamento e utilização das peças, como 
operar tratores, e todas as normas exigidas pela NR 31. Durante toda a se-
mana, tiveram aulas teóricas na sede do Sindicato Rural, e aulas práticas na 
Empresa Coopercitrus, com os tratores novos e modernos, e também aulas 
práticas na propriedade das nossas associadas,  Sra. Diva, Telma e Elaine 
Gibertoni, na Fazenda Grama, além de aulas sobre motivação. Este curso 
continua sendo obrigatório para todo os trabalhadores rurais que traba-
lham com tratores. No final do curso os participantes receberam material, 
apostila, refeição e café da manhã e da tarde. Na foto os participantes com 
o instrutor Sr. Hermes.

CURSO: RÉDEAS
DATA: 08/12/2014 A 12/12/2014  CARGA HORÁRIA: 40 HORAS
INSTRUTOR: RÊNE BRONDI (BATATAIS)

Na segunda semana do mês de dezembro, e encerrando os cursos de 
2014, parceria Sindicato Rural e SENAR, tivemos o curso de RÉDEAS, onde 
os produtores e seus funcionários puderam aprender tudo, sobre como 
adestrar seus equídeos, utilizando técnicas modernas, aperfeiçoamento e 
treinamento, sendo que em nosso Município,  há muitas propriedade com 
cavalos e os alunos puderam participar com os seus animais. Este curso 
foi realizado na propriedade do Sr. Tiago Braciali, no Rancho T.L.B, quarto 
de milha, onde os participantes receberam todo material didático, aulas 
práticas e teóricas, alimentação e certificação. Na foto todos os alunos jun-
tamente com o Instrutor Renê.

CURSOS PARCERIA SINDICATO RURAL DE TAQUARITINGA E 
SENAR (SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL)

De 1993 a 2014, foram realizados em nosso Município, e extensões de 
base mais de 456 cursos, sendo de formação profissional, e de promoção 
social, qualificando mais de 9.164 produtores, trabalhadores rurais e seus 
familiares. Sendo que nesses cursos, os participantes recebem material di-
dático, material de consumo, apostila, café da manhã e da tarde, refeição, 
aulas teóricas e práticas e certificação do SENAR-SP. Todos esses cursos só 
acontecem graças aos produtores rurais, através de suas contribuições e a 
nossa parceira.

Listagem a partir de 26/01/2015, na sede do 
Sindicato Rural ou no site : srtaq.com.br ou no 
facebook : srtaq, e estamos abertos para cursos 
extras, para o ano que vem.

Desde já, encerramos 2014, agradecendo 
em primeiro lugar a Deus, a todos os parceiros 
que direto ou indiretamente nos ajudaram, ao 
SENAR-SP, SINDICATO RURAL (nosso Presidente 
Marco Antonio dos Santos), a todos os funcio-
nários, instrutores, produtores rurais, e a todo o 
nosso público, o nosso muito obrigado.



OSMAR JOSE VALERIO 01/01
YOSHIMASA WATANABE 01/01
NELSON PETRULIS PETROSIUNAS 02/01
DORIVAL ZANIBONI 03/01
OSWALDO ZAGUINI 06/01
VILMA BELLENTANI BERTHOLDO                 06/01
DIVAIR PIVETTA 08/01
LAZARO JOSE TELES 10/01
MARIA NOGUEIRA BONACHINI 12/01
NELSON AZEVEDO 13/01
BENITO CONSTANTINI 13/01
NILCE LUCILA UTRERA MARTINEZ  15/01
DIRCE GIBERTONI BELUCCI 15/01
MILTON A. DE PAULA EDUARDO 16/01
MAURICIO JOSE REGATIERI 18/01
PEDRO MAGNANI NETO 19/01
MARINA AP. DE CARVALHO GARCIA         19/01
CARLOS SEBASTIAO FORMICI 20/01
AGNALDO SEBASTIAO BOMBARDA 20/01
CLAUDENIR SEBASTIAO CONTE                  20/01
OSWALDO LIBANORI 22/01
DORACI DOLCI PONGELUPPI 22/01
ROBERTO KASUO OGATA 22/01
JOSE PAULO PEDRASSOLLI                        25/01
RENATA APARECIDA MICALI                      25/01
DOMINGOS DI PIETRO 27/01
LUIZ FERNANDO COELHO DA ROCHA 27/01
CELIA TEREZA PACCE GRATIERI 30/01
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TORTA DE FAROFA

TANGERINA, ABACAXI, MARACUJÁ, LARANJA, ARROZ E CAFÉ.

ReceitaReceita

A 99ª edição do sorteio de 100 litros de óleo diesel ocorreu dia 19 de 
Dezembro de 2014, cujo ganhador foi o Sr. Benedito Manoel Machado, 
totalizando 10.200 litros em parceria com ENERGIA AUTO POSTO.

A velhinha e o limite de velocidade
Um guarda rodoviário manda parar um carro que estava em baixíssima 

velocidade em uma cidade. Quando se aproxima, nota que dentro dele há 
quatro velhinhas. Com toda delicadeza, diz para a motorista:

— Minha senhora, me desculpe, mas a senhora não pode dirigir tão 
devagar em uma estrada como esta.

— Mas é a velocidade limite, seu guarda. Estava na placa lá atrás: BR-40.
— A placa era o número da estrada, minha senhora!
Então, o guarda percebe que as outras passageiras estão com os olhos 

esbugalhados. Preocupado, pergunta:
— E suas amigas, o que é que elas têm? Estão passando bem?
— Ah, seu guarda! É que eu acabei de sair da BR-260!

O Sindicato Rural parabeniza os 
aniversariantes do mês de Dezembro de 2014

Janeiro

SINDICATO RURAL COMPLETA 10.200 LITROS DE ÓLEO 
DIESEL SORTEADOS ENTRE SEUS ASSOCIADOS.

O que se colhe 
no mês de

Ingredientes

Massa
125 g de farinha de trigo
125 g de farofa pronta
80 g de manteiga
1 ovo
2 ½ colheres (sopa) de água
½ colher (sopa) de fermento em pó
Recheio
1 fio de azeite
½ cebola pequena picada
2 dentes de alho
4 gomos de linguiça toscana sem pele e 
esfarelada grosseiramente (350 g)
300 g de frango assado ou cozido em 
pedaços
½ xícara (chá) de molho de tomate
2 colheres (sopa) de amido dissolvido 
em 1 ½ xícara (chá) de água
200 g de requeijão
salsa e cebolinha picadas a gosto
Montagem
1 ovo levemente batido

Modo de Preparo
Massa
Numa tigela coloque 125 g de farinha 
de trigo, 125 g de farofa pronta, 80 
g de manteiga, 1 ovo, 2 ½ colheres 
(sopa) de água, meia colher (sopa) de 
fermento em pó e misture com as mãos 

até formar uma massa. Coloque 2/3 da 
massa entre 2 sacos plásticos e abra 
com um rolo até ficar fina. Transfira para 
uma fôrma de fundo falso (20 cm de 
diâmetro X 6 cm de altura), forrando o 
fundo e a lateral. Reserve 1/3 da massa.
Recheio
Doure numa panela de pressão com 
1 fio de azeite meia cebola pequena 
picada e 2 dentes de alho por cerca 
de 1 minuto. Junte 4 gomos de 
linguiça toscana sem pele e esfarelada 
grosseiramente, 300 g de frango 
assado ou cozido em pedaços e mexa 
rapidamente. Acrescente meia xícara 
(chá) de molho de tomate, 2 colheres 
(sopa) de amido dissolvido em 1 ½ 
xícara (chá) de água, tampe a panela de 
pressão e após pegar pressão conte 15 
minutos. Apague o fogo, retire a pressão 
da panela, abra e mexa até desfiar o 
frango. Acrescente 200 g de requeijão, 
salsa e cebolinha picadas a gosto, 
misture e reserve.
Montagem
Coloque o recheio sobre a massa da 
fôrma, cubra com 1/3 da massa, Pincele 
1 ovo levemente batido e leve para 
assar em forno médio pré-aquecido a 
180°C por cerca de 45 minutos ou até 
dourar. Retire do forno e deixe esfriar. 
Desenforme e sirva em seguida.


