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FECHAMENTO AUTORIZADO
PODE SER ABERTO PELA ECT

ÁREA DE CANA MAIS QUE DOBRA EM SÃO PAULO

A cana-de-açúcar tem avançado 
sobre áreas ocupadas pela citricul-
tura no norte e nordeste do Estado 
de São Paulo, principais regiões pro-
dutoras de laranja do Brasil. Em 26 
anos, a área cultivada com cana-de-
-açúcar mais que dobrou na região, 
passando de 1 milhão para 2,2 mi-
lhões de hectares. Já as terras desti-
nadas à citricultura caíram de 488,6 
mil para 281,2 mil hectares.

A constatação é da Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
(Embrapa), unidade de Monitora-
mento por Satélite, com sede em 
Campinas (SP), e tem como base 
imagens de satélite registradas en-
tre 1988 e 2014.

O levantamento abrange 125 
municípios e uma área aproximada 
de 52 mil quilômetros nas bacias 
dos rios Mogi-Guaçu e Pardo. São 
Paulo é o maior produtor mundial 
de citros, responde por 72,7% da 
produção nacional e tem aproxi-
madamente 501,8 mil hectares de-
dicados à cultura, segundo a Com-
panhia Nacional de Abastecimento 
(Conab). Contudo, apenas na safra 
2013, 36,7 mil hectares de laranja 
do Estado foram eliminados. Apro-
ximadamente 70% dessa área foi 
substituída por cana-de-açúcar. Nos 
municípios estudados, verificou-se 
também que as áreas produtoras 

se dividem essencialmente entre a 
cana-de-açúcar e a laranja, sem di-
versificação de culturas.

Em todo o estado, 5.250 proprie-
dades deixaram de produzir citros 
entre o primeiro semestre de 2012 
e o fim de 2014, segundo dados da 
Coordenadoria de Defesa Agrope-
cuária do Estado (CDA). Destas, 90% 
são de pequeno porte, com menos 
de 15 mil plantas. Em Bebedouro, 
município que chegou a receber o 
título de Capital Nacional da Laranja, 
a área dedicada a citros passou de 
40 mil hectares em 1988 para 13,2 
mil hectares em 2014, segundo a 
Embrapa. Já a área cultivada com 
cana aumentou para 39,9 mil hecta-
res, o equivalente a 60% do território 
do município, de 70 mil hectares.

Um dos principais motivos para 
a substituição de áreas de citros por 
canaviais é a baixa lucratividade no 
setor. A redução da demanda in-
ternacional por suco de laranja e a 
baixa remuneração ao produtor de-
sestimularam pequenos e médios 
agricultores a renovar os pomares. 
Problemas fitossanitários com o gre-
ening, doença que surgiu há cerca 
de 10 anos e dificulta a condução 
normal da cultura, também vêm 
provocando perdas e elevando ain-
da mais o custo de produção.

- A indústria ligada á citricultura 

também perdeu força, fechando 
suas portas e encerrando as ativida-
des no município. No caso da cana-
-de-açúcar, apesar da cultura ser 
bastante valorizada, não há usinas 
instaladas em Bebedouro. Houve 
queda na arrecadação de impostos, 
já que a produção é comercializada 
para usinas de outros municípios 
vizinhos – diz em comunicado o 
pesquisador da Embrapa.

Além de Bebedouro, foram 
levantadas informações com pro-
dutores rurais e representantes da 
indústria de suco de laranja nos mu-
nicípios de Colina, Itápolis e Olím-
pia. Nestas localidades, grandes áre-
as citrícolas também foram tomadas 
pelos canaviais, que hoje ocupam 
50% ou mais do seu território.

 Diversificação
O estudo analisou, ainda, muni-

cípios em que a expansão da cana-
-de-açúcar vem ocorrendo de forma 
diferente. Em Casa Branca, Conchal, 
Mogi Guaçu e Mogi Mirim, micror-
região mais a sudeste no Estado, a 
área cultivada com citros cresceu, 
mesmo com as dificuldades no 
setor. Os produtores conseguiram 
manter a rentabilidade recorrendo 
a outras estratégias de comerciali-
zação e à diversificação agrícola na 
propriedade.

– Quando os preços se tornam 
inviáveis ou há queda na demanda 
das indústrias, estes produtores co-
mercializam os frutos in natura. A 
proximidade com grandes centros 
de comercialização, como as regi-
ões metropolitanas de Campinas 
e São Paulo, facilita o transporte e 
possibilita menores custos – explica 
o pesquisador da Embrapa.

O cultivo irrigado de grãos e 
olerícolas e os reflorestamentos 
comerciais, ainda presentes na mi-
crorregião, também permitiram aos 
proprietários rurais obter boa renta-
bilidade na propriedade. O pesqui-
sador da Embrapa explica, contudo, 
que ainda serão necessários alguns 
anos para avaliar se a baixa lucrati-
vidade no setor citrícola não provo-
cará redução de área de citros tam-
bém nesses municípios.

O mapeamento realizado pela 
Embrapa Monitoramento por Satéli-
te foi feito dentro do projeto CarbCa-
na, que visa a avaliar a expansão da 
cana-de-açúcar no nordeste do Esta-
do de São Paulo, uma das principais 
regiões produtoras do país. 
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AGROPECUÁRIA TERÁ R$ 187,7 BILHÕES NA SAFRA 2015/2016

O Plano Agrícola e Pecuário terá R$ 
187,7 bilhões disponíveis para a safra 
2015/2016. O volume de recursos é de 
20% maior do que no período anterior. 
O custeio terá R$ 94,5 bilhões com juros 
controlados. Para o investimentos estão 
disponíveis R$ 33,3 bilhões. As condi-
ções do novo Plano Safra entrarão em 
vigor no dia 01 de Julho.

O anúncio foi feito no dia 02/06, em 
Brasília, pela ministra da Agricultura, Pe-
cuária e Abastecimento, Kátia Abreu, e 
pela presidente Dilma Rousseff.

Para o custeio da safra 2015/2015 
estão programados R$ 94,5 bilhões com 
juros controlados, 7,5% a mais do que 
no período anterior. Já o volume de re-
cursos de custeio com juros livres é de 
R$ 53 bilhões. Para investimento, o Pla-
no Agrícola e Pecuário (PAP) destina R$ 
33,3 bilhões.

O Programa de Apoio ao Médio 
Produtor (Pronamp) contará com R$ 18,9 
bilhões, um incremento de 17% no vo-
lume de recursos, na comparação com 
o período anterior. São R$ 13,6 bilhões 
para a modalidade de custeio e R$ 5,3 

EXCEÇÃO, AGROPECUÁRIA TEM 
SALDO POSITIVO DE EMPREGOS 

FORMAIS EM MAIO
A agropecuária foi exceção no 

resultado dos empregos formais 
em Maio. É o que mostra o relatório 
do Cadastro Geral de Empregados 
e Desempregados (Caged), divul-
gado pelo Ministério do Trabalho. 
Único com saldo positivo no mês 
passado, o setor gerou 28,362 mil 
vagas, com 109,638 mil admissões 
e 81,276 demissões. O número é 
1,83% maior que o registrado em 
abril deste ano.

“A elevação, decorrente, em 
parte, da presença de fatores sazo-
nais, foi proveniente principalmen-
te do desempenho positivo das ati-
vidades ligadas ao Cultivo de Café 
(+16.820 postos), às Atividades de 
apoio à Agricultura (+4.478 postos), 
às de Cultivo de Laranja (+4.026 
postos) e às de Cultivo da Cana-
-de-açúcar (+4.000 postos)”, diz o 
relatório do Ministério.

Na comparação com Maio do 
ano passado, quando foram gera-
dos 44,105 mil vagas, houve uma 
queda de 35,69%. Foi a primeira 
vez que o setor criou menos de 
30 mil empregos em um mês de 
maio desde 1999, quando as ad-
missões superaram as demissões 
em 19,360 mil. Desde então, o me-
lhor resultado tinha sido o de maio 

bilhões em investimento.

Taxas de Juros
Custeio: 8,75% ao ano (agricultura 

empresarial)
Demais programas de investimen-

to: varia de 7% a 8,75% ao ano (fatura-
mento até R$ 90 milhões)

Pronamp: 7,75% ao ano para cus-
teio e 7,5% ao ano para investimento

Moderfrota: 7,5% até R$ 90 milhões 
e de 9% a 9,5% acima desse valor

Moderinfra irrigação: 8,75%
Programa ABC: 7,5% para médios 

produtores; 8% para os demais.
Limite de financiamento
Os limites de financiamento de 

custeio e comercialização, por produtor, 
foram ampliados em 8%. Para o custeio, 
a ampliação é de R$ 100 mil, ficando o 
novo teto em R$ 1,2 milhão. Já novo teto 
de financiamento para comercialização 
foi ampliado em R$ 200 mil, ficando em 
R$ 2,4 milhões.

Foi mantido o limite de R$ 385 mil 
por produtor nos créditos de investi-
mentos com recursos obrigatórios. No 

de 2004, com diferença positiva 
em 86,459 mil empregos. Desde 
1992, série histórica divulgada pelo 
Ministério do Trabalho, o melhor 
resultado para o mês é o de maio 
de 2004, com 86,859 mil vagas.

No acumulado dos cinco pri-
meiros meses do ano, a agrope-
cuária gerou 35,589 mil vagas for-
mais. Foram 465,812 mil admissões 
e 430,223 demissões. O saldo é 
2,3% maior que o do mesmo perí-
odo no ano passado, mas o menor 
desde 2002. A marca anterior era a 
de 2013, com a criação de 53,595 
mil vagas. Nos 12 meses encerra-
dos em maio, o setor mais demitiu 
que admitiu, com saldo negativo 
de 39,002 mil vagas (1,094 milhão 
de admissões e 1,113 milhão de de-
missões).

Pronamp, o limite de financiamento é 
diferenciado, sendo de R$ 710 mil por 
agricultor na modalidade custeio.

Seguro
De acordo com o governo federal, 

já está aprovado o orçamento para este 
ano do Plano de Subvenção ao Prêmio 
do Seguro Rural (PSR). Entre as novas 
propostas apresentadas no PAP está a 
criação do sistema integrado de infor-
mações do seguro rural (SIS-Rural) e a 
formação de grupos de produtores para 
negociação com as seguradoras. Além 
disso, o plano prevê a padronização das 
apólices de seguro agrícola, medida 
que começou este ano, quando foi de-
finido o nível mínimo de cobertura das 
apólices em 60%.

Pecuária
O governo manteve os limites adi-

cionais de financiamento de custeio 
e de investimento em estímulo aos 
processos de engorda em sistemas de 
confinamento, com prazo de 6 meses, 
e à aquisição de matrizes e reproduto-
res bovinos e bubalinos, com prazo de 
5 anos, incluindo 2 de carência.

O PAP também prevê a manuten-
ção da linha de retenção de matrizes 
para evitar seu descarte precoce, com 
prazo de financiamento de até 3 anos 
para pagamento.

Foram destinados R$ 1,4 bilhão para 
financiamento de inovação tecnológica 
para avicultura, suinocultura, pecuária 
leiteira e hortigranjeiros.

Comercialização
Estão assegurados recursos de mais 

de R$ 5 bilhões para produtos agrícolas 
que fazem parte da Política de Garantia 
dos Preços Mínimos.

PRODUÇÃO DE MANGA EM SÃO PAULO 
DEPENDERÁ DE CHUVAS

Produtores de São Paulo ain-
da não têm perspectiva concre-
ta quanto ao volume de manga 
produzido para esta safra. Com o 
início da estação do frio, a tem-
peratura ideal para que a florada 
ocorra foi atingida. Assim, as flo-
radas naturais vão começar efe-
tivamente em julho. Em Monte 
Alto e Taquaritinga, até o início 
deste mês, a maior parte dos po-
mares estava vegetando. Agora, 
as flores da tommy já começaram 
a abrir, enquanto as da palmer 
tem mostrado indícios fisiológi-

cos. Já em Valparaíso/Mirandópo-
lis, as variedades haden e palmer 
começaram a florar no início de 
Junho, e devem estar prontas 
para serem colhidas em outubro/
início de novembro. Quanto à 
tommy e parvin, as floradas esta-
vam atrasadas, e até meados de 
junho apenas 10% dos pomares 
estavam florando. O ideal para 
produtores é que não chova até 
o final de julho, para que as flo-
res não sejam prejudicadas e 
para que não haja ocorrência de 
doenças. 
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De acordo com as normas e exi-
gências da NR 31, foi realizado um 
curso obrigatório de Aplicação de 
Agrotóxicos com Pulverizador de 
Barras, parceria com a Empresa CO-
OPERCITRUS, onde trabalhadores e 
produtores rurais, puderam aprender 
sobre o uso correto dos agrotóxicos, 
respeitando normas técnicas previs-

CURSO: APLICAÇÃO DE AGROTÓXICOS COM PULVERIZADOR DE BARRAS.
DATA: 01/06/2015 A 03/06/2015   CARGA HORÁRIA: 24 HORAS

INSTRUTOR: CELSO NOGUEIRA (RIBEIRÃO PRETO) PARCERIA: COOPERCITRUS

tas, meio ambiente e o principal a 
saúde e o bem estar de cada um. Este 
curso foi realizado com aulas teóricas 
na sede do Sindicato Rural, e as aulas 
práticas na propriedade denominada 
Fazenda Santa Heloísa, dos associa-
dos Rodrigo e Walter Valério Neto. Na 
foto os participantes com o instrutor 
na propriedade.

CURSO: ELETRICISTA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM 
BAIXA TENSÃO - DATA: 22/06/2015 A 26/06/2015 
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS - INSTRUTOR: LUIZ 

CARLOS SERRANO (ARARAQUARA)

Foi realizado no mês de junho o curso de Eletricista instalações elé-
tricas, qualificando mais trabalhadores rurais e com certificação. Neste 
curso aprenderam toda parte de prevenção e manutenção na parte 
elétrica das propriedades, tendo como objetivo o desenvolvimento de 
competências relativas a princípios e leis que regem o funcionamen-
to das instalações elétricas por meio de ferramentas, instrumentos, 
procedimentos e métodos que permitam o planejamento, execução 
e avaliação de instalações e suas proteções, de acordo com normas 
técnicas ambientais e de segurança. Lembrando que no mês de julho 
teremos o curso de Eletricista, acionamento de motores elétricos. Na 
foto os participantes com o instrutor na sala de aula.

CURSO: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRATORES 
AGRÍCOLAS - DATA: 29/06/2015 A 03/07/2015   

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS - INSTRUTOR: 
HERMES SOUZA DOS ANJOS (SÃO CARLOS)

O segundo curso de tratorista foi realizado no mês de Junho, onde 
foram qualificados e capacitados mais trabalhadores e produtores rurais, 
com aulas práticas, teóricas, material, apostila, refeição e o principal certi-
ficação. Durante a semana puderam aprender sobre manutenção, opera-
ção, acidentes de trabalho, funcionamento e utilização das peças. As aulas 
teóricas foram realizadas na sede do Sindicato Rural e as aulas práticas na 
Empresa Coopercitrus, e na propriedade denominada Sítio Santa Gertru-
des do associado Waldomiro e Vilma Bertoldo. Na foto os participantes 
com o instrutor.

As unidades produtoras do 
Centro-Sul do Brasil processaram 
39,37 milhões de toneladas de 
cana na primeira quinzena de 
junho, 5,18% menos na compa-
ração com as 41,53 milhões de 
toneladas processadas em igual 
período de 2014. O volume tam-
bém é 2,43% menor em relação 
à segunda metade de maio deste 
ano (40,36 milhões de toneladas).

Os dados foram divulgados 
no dia 23/06 pela União da Indús-

tria de Cana-de-açúcar (Unica). 
No acumulado da temporada 
2015/2016, iniciada em abril, a mo-
agem alcança 153,90 milhões de 
toneladas, redução de 3,11% fren-
te as 158,85 milhões de toneladas 
registradas em igual intervalo do 
ciclo 2014/2015.

Em relação ao número de 
usinas em operação nesta safra, 
até 16 de junho 264 unidades 
estavam processando no Centro-
-Sul, contra 271 observadas até 

a mesma data de 2014. Para o 
diretor técnico da Unica, Antonio 
de Padua Rodrigues, “a moagem 
na safra 2015/16 ainda continua 
inferior àquela observada no últi-
mo ano e as condições climáticas 
nos próximos meses serão funda-
mentais para determinar o ritmo 
de processamento e o número 
final de moagem da atual safra”.

Na primeira metade de junho, 
a quantidade de Açúcares Totais 
Recuperáveis (ATR) atingiu 124,34 

kg por tonelada de cana processa-
da. Esse resultado é praticamente 
igual ao verificado na quinzena 
anterior (124,22 kg/t), mas corres-
ponde a uma retração de 4,22% 
se comparado ao índice compu-
tado no mesmo período do últi-
mo ano (129,81 kg/t). No acumu-
lado de 2015/16, a concentração 
de ATR totaliza 118,40 kg/t, 2,67% 
abaixo dos 121,65 kg/t registrados 
em igual período de 2014.

MOAGEM DE CANA NO CENTRO-SUL CAI 5,18% NA 1ª QUINZENA DE JUNHO



SHIROMU KAWASAKI  05/07 

EUGENIA MICALI ACQUARONE                          05/07 

PALIMERCIO CARLOS REGATIERI  08/07 

ENEAS JOSE BELODI  08/07 

CELSO F. DE CAMARGO SALLUM                  11/07 

ANTONIO CARLOS REGATIERI  13/07 

ADEMIR  PINELLI                                           18/07 

TAKAO SAKAGAMI  20/07 

DOMINGOS FERRETI  20/07 

CLAUDIO W. BRASSALI  20/07 

SIRO INOUE  20/07 

MARIA APARECIDA M. PAVARINA  22/07 

MARIA DIRCE PREVIDELLI ZACHARIAS  24/07 

MARIA PIVETTA  24/07 

MARCO ANTONIO DOS SANTOS                     28/07
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BOLO DE TAPIOCA

ReceitaReceita

A 106ª edição do sorteio de 100 litros de óleo diesel ocorreu dia 22 de 
Junho de 2015, cujo ganhador foi o Sr. Wandir Polizel, totalizando 10.800 
litros em parceria com ENERGIA AUTO POSTO.

Carta de louco
O carteiro chegou ao sanatório e entregou uma carta para um dos internos. 

Ele olhou para o envelope, olhou... e colocou o envelope em cima da mesa.
O outro louco, que não tinha recebido nenhuma carta, falou:
- Você não vai abrir, não?? - Eu, não...
O outro louco, muito curioso, perguntou:
- Posso abrir pra você? - Pode.
Curioso demais, o outro louco pegou a carta e rasgou rapidamente o en-

velope. Quando tirou o papel de dentro, havia apenas uma folha em branco.. 
Frustrado, perguntou para o louco:

- Quem foi que mandou isso?? Não tem nada escrito! O louco, então, res-
pondeu: - Ah, é do meu irmão. É que faz três anos que a gente não se fala...

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

SINDICATO RURAL COMPLETA 10.800 LITROS DE ÓLEO 
DIESEL SORTEADOS ENTRE SEUS ASSOCIADOS

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

JulhoO que se colhe 
no mês de

INGREDIENTES

4 litros de leite fervente
400ml de leite de coco
600g de coco ralado sem açúcar
1kg de açúcar
1kg de tapioca granulada 
1 colher (sopa) de sal

Modo de Preparo

1 - Numa tigela coloque 2 litros de leite 
fervente, 400ml de leite de coco, 600g de 

coco ralado sem açúcar, 1kg de açúcar, 
1kg de tapioca granulada, 1 colher (sopa) 
de sal e misture até os ingredientes se 
incorporarem. Adicione mais 2 litros de 
leite fervente e misture bem até ficar 
homogêneo.
2 - Transfira a massa para um recipiente 
plástico e leve para gelar por 4 horas. 
Retire da geladeira corte em quadrados e 
sirva em seguida.


