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Dólar em alta pode compensar impactos 
do ajuste para citricultores

O dólar acima de R$ 3 deve 
compensar os impactos negati-
vos do ajuste fiscal para os citri-
cultores na safra 2015/2016. Se os 
produtores já admitem que difi-
cilmente poderão ter atendidas 
pautas junto ao governo - como 
desoneração para o suco, rene-
gociação de dívidas e até mesmo 
subsídios do Programa de Garan-
tia de Preços Mínimos (PGPM) - a 
indústria processadora de laranja 
já sinalizou preços melhores para 
a fruta para o período. 

Como quase toda a produção 
de suco de laranja brasileira é 
exportada, os preços pagos pela 
caixa da fruta nas poucas nego-
ciações feitas para a safra, cuja 
colheita das variedades precoces 
começa a partir de maio, foram 
superiores aos da safra passada.

Duas grandes companhias 
fecharam contratos entre R$ 14 
e R$ 15 a caixa (de 40,8 quilos), 
ante um preço mínimo estipu-
lado pelo governo de R$ 11,45 a 
caixa. O preço médio do Centro 

de Estudos Avançados em Eco-
nomia Aplicada (Cepea) apon-
tou um preço de R$ 11 a caixa 
para a indústria e de R$ 15,46 
para a fruta in natura escoada no 
mercado interno no dia (10/04). 
“O mercado ainda está meio 
quieto, os preços fechados nos 
contratos são para poucos, mas 
a sinalização é boa por conta do 
câmbio”, avaliou Presidente da 
Câmara Setorial da Citricultura e 
do Sindicato Rural, Marco Anto-
nio dos Santos.

Governo confirma prorrogação do CAR por um ano
A ministra do Meio Ambien-

te, Izabella Teixeira, prorrogou 
o prazo de registro dos imóveis 
rurais no Cadastro Ambiental 
Rural (CAR) por mais um ano. O 
documento é obrigatório, con-
forme determina o novo Código 
Florestal.

Segundo balanço feito pelo 
Serviço Florestal Brasileiro (SFD), 
52,8% da área cadastrável estava 
no CAR. Dos 373 milhões de hec-
tares no país que deveriam estar 
no sistema do CAR, apenas 196 
milhões de foram regularizados. 
O número corresponde a 1,4 mi-
lhões de imóveis, 82% deles com 
até 100 hectares. Entre as proprie-
dades de grandes dimensões, 
com mais de mil hectares, apenas 
3% estão cadastradas. 

O levantamento do SFB 
mostrou que o Centro-Oeste é a 
região mais avançada em cadas-
tros, 54% já realizaram o CAR. A 
região Sul é a que apresenta me-
nor percentual, cerca de 13,7%. O 
diretor-geral do Serviço, Raimun-
do Deusdará Filho, ressaltou que 
Pará, Rondônia e Mato Grosso do 
Sul tem sistemas próprios de ca-
dastro e esses dados ainda não 

foram compilados. Izabella Teixeira 
afirmou que a lei só permite uma 
prorrogação e que, portanto, não 
haverá nova prorrogação. Já assinei a 
portaria de prorrogação do CAR por 
mais um ano. Recebi 48 pedidos de 
prorrogação – disse a ministra, que 
considerou expressiva a adesão dos 
produtores. O prazo original para o 
preenchimento e apresentação do 
cadastro terminaria no dia 06/05, e a 
prorrogação era uma reivindicação 
dos ruralistas, secretários de Estado 
e do Ministério Público. 

Sem o CAR, alem de não terem 
a acesso ao credito rural, os produ-
tores ficam passíveis de punição 
pelo governo. As penalidades estão 
previstas também em caso qual-
quer irregularidade ambiental nos 
imóveis. 

O Mato Grosso é um dos líderes 
na adesão ao CAR: 93% da área pas-
sível de cadastro já estão na base 
do SICAR. O Estado é o principal 
produtor brasileiro de grãos. Iza-
bella Teixeira disse que, com esse 
resultado, o Estado dá a sua grande 
contribuição para a substituição da 
Moratória da Soja pelo Cadastro. 

A ministra salientou como ex-
tremamente favorável o fato de 

que 45% dos proprietários com CAR 
declararam a intenção de, volunta-
riamente, aderirem ao Programa 
de Regularização Ambiental (PRA). 
A titular do Ministério do Meio Am-
biente salientou também o papel 
positivo do INCRA, pois 65% da área 
de assentamentos já se encontram 
no SICAR.

- Pela primeira vez o país tem 
uma fotografia do que é possível 
restaurar e preservar. Isso se 

deve a uma sofisticação tec-
nológica que o Brasil nunca teve 
– reforça a Izabella Teixeira.  Outro 
fato importante destacado, durante 
anúncio dos resultados do CAR e 
da prorrogação deste até Maio de 
2016, é que 22 milhões de hectares 
de vegetação nativa excedente não 
estão em Áreas de Preservação Per-
manente (APPs) nem em áreas de 
Reserva Legal (RL).

Ou seja, os 22 milhões de há 
de vegetação nativa estão em 
propriedades privadas,  sendo, 
portanto, passiveis de manejo, 
de pagamentos por serviços am-
bientais e de Cota de Reserva Am-
biental (CRA). Essa área poderá ser 
comercializada com aqueles pro-
prietários que não cumprem com 

o mínimo legal de preservação. 

CAR
Criado pela Lei 12.651, de 

2012, o Cadastro Ambiental Rural 
é um registro público eletrôni-
co, com a finalidade de integrar 
as informações ambientais das 
propriedades e posses rurais, 
compondo base de dados para 
controle, monitoramento, plane-
jamento ambiental e econômico 
e combate ao desmatamento. 
Ao preencher o CAR, o  proprie-
tário rural receberá um certificado 
de cadastramento , que prova o 
cumprimento das exigências am-
bientais.

Caso a propriedade rural não 
esteja em conformidade com a 
legislação, o proprietário irá ade-
rir ao Programa de Recuperação 
Ambiental (PRA), no qual são 
estabelecidos prazos e ações de 
recuperação ambiental. Com a 
adoção efetiva do CAR, os pro-
prietários ou possuidores de imó-
veis rurais ficarão desobrigados 
da averbação da reserva legal em 
cartório, o que reduz os custos e 
simplifica os procedimentos de                
regularização ambiental.
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PRODUÇÃO DE SUCOS SOMA 38,9 BILHÕES DE LITROS EM 2014
O suco de laranja foi o líder nos 

principais mercados mundiais, com 
uma participação de cerca de 40% no 
mercado total de sucos. O Brasil lidera 
a produção e a exportação mundial 
de suco de laranja. O estado de São 
Paulo e o norte-americano Flórida são 
responsáveis por mais de 86% da pro-
dução mundial de suco de laranja e 
as três maiores empresas do setor que 
operam em São Paulo e na Flórida con-
trolam mais de 70% dessa produção. 

Entre os mercados mundiais, tem 
um destaque do crescimento do con-

TRABALHADOR RURAL PODE TER REGRA 
PRÓPRIA DE SEGURO-DESEMPREGO

Estudo do Instituto de Econo-
mia Agrícola (IEA/Apta) da Secre-
taria de Agricultura de São Paulo 
aponta que em 80% da área 
cultivada com cana-de-açúcar no 
Estado, maior produtor mundial 
da cultura, as chuvas foram abai-
xo do necessário para o desen-
volvimento da cultura em 2014. 
O dados mostram ainda que as 
temperaturas médias máximas 
foram 5,5% superiores às de 2013 
e as médias mínimas 3% maiores 
entre os períodos.

Com isso, a produção recuou 
9,7% na safra 2014/2015, para 

CRÉDITO RURAL JÁ ATINGE 66% 
DO TOTAL DE R$ 156 BI DA SAFRA 2014/2015

Até fevereiro, no ano-safra 
2014/2015 (junho de 2014 a julho 
de 2015), R$ 103,2 bilhões foram 
contratados como crédito rural 
no Brasil, em custeio, investimen-
to e comercialização. Este mon-

R$ 16,105 bilhões para o ciclo 
2014/2015.

Entre os programas na moda-
lidade investimento, os financia-
mentos destinados ao Programa 
de Sustentação do Investimento 
(PSI-BK) somaram R$ 9,75 bilhões 
para a aquisição de máquinas 
agrícolas. Desde janeiro deste 
ano, a aquisição de tratores, im-
plementos associados e colheita-
deiras passou a ser financiada ba-
sicamente pelo Moderfrota, linha 
do Banco Nacional de Desenvol-
vimento Econômico e Social (BN-
DES) - assim, dos R$ 3,7 bilhões 
programados foram contratados 
até agora R$ 306 milhões.

A partir deste mês, o Ministé-
rio da Agricultura informou ainda 
que as taxas de juros do Moder-
frota foram alteradas: para agri-
cultores com renda bruta anual 
de até R$ 90 milhões, os juros 
são de 7,5% ao ano. Para rendas 
superiores, são de 9% ao ano.

No âmbito do Programa 
ABC, R$ 2,4 bilhões, de um total 
de R$ 4,5 bilhões, foram contra-
tados. Moderagro e Moderinfra, 
com R$ 500 milhões ofertados 
em cada um, foram captados R$ 
175,7 milhões e R$ 257 milhões, 
respectivamente.

O Prodecoop (Programa de 
Desenvolvimento Cooperati-
vo para Agregação de Valor à 
Produção Agropecuária) e o 
Procap-Agro têm recursos dis-
poníveis de R$ 2,1 bilhões e R$ 
3 bilhões, dos quais já foram 
aplicados R$ 633 milhões e R$ 
1,5 bilhão, respectivamente. No 
Inovagro, que conta com R$ 1,7 
bilhão, foram aplicados, no pe-
ríodo, R$ 833 milhões.

sumo da Ásia-Pacífico, que já é o ter-
ceiro maior mercado e deve superar a 
União Europeia (UE), o segundo maior. 
Entre 2011 e 2013, o volume comerciali-
zado recuou 2,3%, mas o valor do fatu-
ramento cresceu 4,5%.

Em relação a preços, o estudo reve-
la que a laranja está sendo remunerada 
acima de U$$ 2 a libra (lbss) no mer-
cado dos Estados Unidos, enquanto o 
suco de laranja está sendo negociado 
a preços menores na bolsa de Nova 
York, abaixo do custo de produção em 
São Paulo e Flórida, de U$$ 1,5/lbss.

401,2 milhões de toneladas, graças 
à queda de 9,6% na produtividade, 
já que a área plantada caiu 1,5%. 
O estudo considera que apenas 
20% das regiões produtoras do 
Estado receberam um volume 
acumulado de chuvas acima de 
1.200 milímetros (mm) em 2014, 
o mínimo necessário para a cana 
se desenvolver satisfatoriamente. 
Para piorar, as principais regiões 
produtoras de cana e também as 
mais atingidas pela estiagem do 
ao passado, apresentaram quedas 
expressivas na produtividade. Em 
Ribeirão Preto o recuo foi de 3%, 

em Barretos chegou a 2,8% e em 
Jaboticabal o recuo na produtivi-
dade foi de 21,6%. Nessa última 
região a produtividade para a 
safra 2014/20015 foi 80 toneladas 
por hectare, ante 102 t/ha na sa-
fra anterior.

Segundo o IEA, até janeiro 
deste ano as precipitações foram 
inferiores ao volume esperado 
para o período. Esse panorama 
sugere que a safra 2014/2015 
ainda poderá sofrer efeitos do 
clima, mesmo que ocorram chu-
vas dentro da normalidade no 
primeiro trimestre de 2015.

tante corresponde a 66,2% do 
total programado para o ciclo, de 
R$ 156,058 bilhões, informou o 
Ministério da Agricultura. Confor-
me o secretário de Política Agrí-
cola da pasta, André Nassar, “o 

desempenho até o 
momento está den-
tro das expectativas 
e, caso seja mantido 
o mesmo montante 
das aplicações até 
o fim do ano-safra, 
em junho, o volume 
total aplicado deve 
superar o programa-
do para o período”, 
disse.

Para custeio e comercializa-
ção o Ministério informou que 
foram programados R$ 111,9 bi-
lhões, dos quais R$ 72,4 bilhões 
(64,7%) já foram aplicados. Para 
investimentos, dos R$ 44,1 bi-
lhões programados, foram con-
tratados R$ 30,8 bilhões, ou 70% 
do total previsto.

Já as contratações para o 
médio produtor rural, dentro do 
Pronamp (Programa Nacional de 
Apoio ao Médio Produtor Rural), 
atingiram R$ 8,3 bilhões em cus-
teio. Nas operações de investi-
mento, o programa aplicou R$ 
3,2 bilhões, sendo que os recur-
sos totais do Pronamp somam 

1ª ETAPA VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AFTOSA
Neste mês de Maio será realizada a 1ª Etapa da Vacinação contra a Febre Aftosa no rebanho no Estado de 

São Paulo, rebanho na faixa etária de 0 a 24 meses vacinação obrigatória e de 24 a 36 meses somente apresen-
tação do saldo. Por isso pedimos aos associados que possuem gado que compareçam a sede do Sindicato 
munidos com Nota Fiscal de Compra da Vacina.
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Com esse curso, os produtores 
rurais, inclusive os que participaram 
do programa de tomate orgânico e 
de olericultura, tiveram todo o conhe-
cimento, desde a parte da legislação, 
todas as práticas de manipulação, 
rotulagem, implantação da cozinha,  
para depois poderem participar do 

CURSO: REQUISITOS LEGAIS PARA O PROCESSAMENTO  DE PRODUTOS DE 
ORIGEM VEGETAL. DATA: 06/04/2015 A 07/04/2015    CARGA HORÁRIA: 16 HORAS  

INSTRUTORA: VÂNIA ARAUJO LOURENÇON (MONTE APRAZÍVEL).
curso de processamento do tomate 
e da pimenta, acrescentando assim 
uma renda extra. Durante esses dois 
dias receberam material, apostila, au-
las teóricas, refeição e certificação. Na 
foto a instrutora na sala, na sede do 
Sindicato Rural juntamente com os 
participantes.

Depois do curso de requisitos 
legais, os produtores rurais, partici-
param do curso de processamento 
do tomate, para complementação 
e aprendendo tudo sobre o toma-
te, sem conservantes. Nesses dois 
dias tiveram todas as aulas práticas 
para obterem mais opções para 
suas refeições e para produzirem 

AGRISHOW 2015 (FEIRA INTERNACIONAL DE TECNOLOGOLIA 
AGRÍCOLA EM AÇÃO) - DATA: 27/04/2015 A 01/05/2015

A FAESP (FEDERAÇÃO DA 
AGRICULTURA ESTADO DE 
SÃO PAULO, SENAR (SERVIÇO 
NACIONAL DE APRENDIZA-
GEM RURAL) e o SINDICATO 
RURAL DE TAQUARITINGA, 
participaram da 22ª Feira Inter-
nacional de tecnologia agríco-
la, em Ribeirão Preto, cidade 

considerada a capital brasileira 
do agronegócio. A única feira do 
Brasil que conta com a presença 
de pequenos, médios e grandes 
fabricantes, uma feira em que é 
possível encontrar uma enorme 
variedade de produtos e serviços 
que atende a todos os produtores 
rurais independente do tamanho 

da propriedade e cultura, um 
ambiente de atualização profis-
sional, lançamentos, divulgação 
das próximas tendências do setor 
e onde grandes tecnologias são 
de fato demonstradas durante o 
evento. No dia 29/04/2015, foram 
três ônibus, com a presença de 
120 produtores rurais, sendo de 

Taquaritinga, e extensões de 
base, Fernando Prestes, Cân-
dido Rodrigues e Santa Ernes-
tina, com os ingressos, bonés 
e refeição na feira, totalmente 
pagos. Na foto todos os partici-
pantes, no estande do FAESP/
SENAR, com a coordenadora 
Adriana e Bruno.

para comercialização, obtendo 
uma renda extra, e capacitação, 
melhorando assim suas condições 
e qualidade de vida, além disso, 
aprenderam a fazer suco de toma-
te, molho, extrato, ketchup, tomate 
seco, geleias, polpa entre outros.  
Na foto os participantes do curso, 
com a instrutora.

CURSO: PROCESSAMENTO DO TOMATE.
DATA: 08/04/2015 A 09/04/2015    CARGA 

HORÁRIA: 16 HORAS - INSTRUTORA: VÂNIA 
ARAUJO LOURENÇON (MONTE APRAZÍVEL).

CURSO: PROCESSAMENTO DA PIMENTA.
DATA: 13/04/2015 A 14/04/2015    CARGA 

HORÁRIA: 16 HORAS - INSTRUTORA: VÂNIA 
ARAUJO LOURENÇON (MONTE APRAZÍVEL).

Depois do curso de proces-
samento do tomate, tivemos 
o último curso do mês de abril. 
Nesses dias, houve a capacitação 
dos produtores rurais na aprendi-
zagem do processamento da pi-
menta, como secagem, desidra-
tação, branqueamento, extração, 
cozimento, pasteurização, este-
rilização, molho de pimenta, ge-
leia, conservas, entre outros. Esse 
curso foi mais uma meta alcan-

çada e almejada, representando 
um importante estágio para eles 
no aumento da rentabilidade, 
quando comparada a venda de 
produtos in natura, além disso,  
outros benefícios foram obtidos, 
como a redução de perdas e pos-
sibilidade de atender a merca-
dos, ajudando na renda familiar 
e para consumo próprio. Na foto 
as participantes com a instrutora, 
com tudo que aprenderam.



BENEDITO SANDER CHESTI 01/05
VANDERLEI NUCCI 01/05
ORLANDO JOAO PREVIDELLI 05/05
ALCIDES FERRARI 07/05
VALDIR LUIS DE ALMEIDA 08/05
SERGIO N. MATOS BARRETTO 09/05
LINDOLFO R. SANTOS FILHO 10/05
ANTONIO RIBEIRO 12/05
BENEDITO MANOEL MACHADO 13/05
EDISON MORITA 15/05
ALTINO COLETTI 16/05
JOSEFINA DE MORAES NOGUEIRA                17/05
JOSE MARTINS 19/05
ONADIR AGOSTINHO 20/05
JOÃO CARLOS BASILIO  20/05
KIOSHI OGATA 20/05
ANSELMO GUANDALINI 21/05
ANTONIO GIBERTONI 21/05
VALDECIR RIZZO 21/05
JOSE JORGE BOVERIO 22/05
NICOLA MARUCCA 22/05
OSCAR NUNES PEREIRA 22/05
GERMANO CARQUI 23/05
MERCEDES MATEUS PEDRASSOLLI             24/05
MARCOS ANTONIO BONFANTE 25/05
WILSON FRANCISCO BESSI 27/05
NOBOR MIURA 27/05
PEDRO SILAS LOURENÇO FILHO 30/05
JOAO DECIO ROMANHOLI 31/05
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BOLO PUDIM DE LARANJA

ReceitaReceita

A 104ª edição do sorteio de 100 litros de óleo diesel ocorreu dia 20 
de Abril de 2015, cujo ganhador foi o Sr. Onadir Agostinho, totalizando 
10.600 litros em parceria com ENERGIA AUTO POSTO.

Mala men
A professora pergunta ao Pedrinho:- Pedrinho, do que você tem mais 

medo?- Da mula-sem-cabeça, fessora.- Mas Pedrinho a mula-sem-cabeça não 
existe, é apenas uma lenda, você não precisa ter medo.- Mariazinha, do que 
você tem mais medo?- Do saci-pererê, fessora.- Mas Mariazinha o saci-pererê 
não existe, é apenas uma lenda, você não precisa ter medo.- Joãozinho, do que 
você tem mais medo?- Do Mala men, fessora.- Mala men?, nunca ouvi falar, 
quem é esse tal de Mala men?- Quem é eu tambem não sei fessora, mas minha 
mãe sempre quando reza de noite ela diz: “..Não nos deixeis cair em tentação 
mas livrai-nos do Mala Men...”

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

SINDICATO RURAL COMPLETA 10.600 LITROS DE ÓLEO 
DIESEL SORTEADOS ENTRE SEUS ASSOCIADOS.

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

MaioO que se colhe 
no mês de

INGREDIENTES

1 xícara + 1/3 xícara (chá) de leite 
(320ml)
6 colheres (sopa) de suco de laranja (½ 
xícara de chá)
4 gemas peneiradas
1 xícara (chá) de açúcar (190g)
4 colheres (sopa) de farinha de trigo 
(40g)
2 colheres (sopa) de manteiga (30g)
raspas da casca de 2 laranjas
4 claras batidas em neve
½ xícara (chá) de açúcar (95g)

MODO DE PREPARO

1 - Num liquidificador coloque 1 xícara + 
1/3 (chá) de leite, 6 colheres (sopa) de 

suco de laranja, 4 gemas peneiradas, 1 
xícara (chá) de açúcar, 4 colheres (sopa) 
de farinha de trigo, 2 colheres (sopa) 
de manteiga e bata bem até formar 
uma mistura homogênea e desligue o 
liquidificador.
2 - Transfira a mistura para uma tigela, 
adicione raspas da casca de 2 laranjas, 
4 claras batidas em neve e misture 
delicadamente.
3 - Numa forma de pudim (14,5 cm de 
diâmetro X 8 cm de altura) caramelizada 
com ½ xícara (chá) de açúcar, coloque 
a mistura de laranja (feita acima) e 
leve para assar em forno médio pré-
aquecido a 180°C em banho-maria por 
+/- 40 minutos. Retire do forno e deixe 
esfriar. Desenforme e leve para gelar. 
Sirva em seguida.


