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FECHAMENTO AUTORIZADO
PODE SER ABERTO PELA ECT

EMBRAPA CRIA EQUIPAMENTO QUE DETECTA 
GREENING ANTES DE SINTOMAS APARECEREM

A Empresa Brasileira de Pesqui-
sa Agropecuária (Embrapa) desen-
volveu o protótipo de um equipa-
mento capaz de diagnosticar de 
forma rápida uma doença comum 
em plantações de laranja, conheci-
da como HLB ou greening, a mais 
destrutiva nos pomares brasileiros. 
A grande vantagem da técnica é 
identificar as plantas doentes antes 
que os sintomas apareçam. O HLB é 
uma doença sem cura causada por 
bactéria, com potencial de acabar 
com toda a plantação. Quanto an-
tes o diagnóstico for feito, melhor.

O aparelho chamado Photon-
-Citrus é compacto e tem baixo custo 
de análise. Já passou pelas fases de 
pesquisa e estudos em laboratório, e 

SEGURANÇA RURAL
Um assunto que tem deixado 

vários produtores rurais preocupados 
é a segurança na área rural, pois nos 
últimos tempos vem acontecendo 
vários furtos, roubos, assaltos, até 
mesmo assaltos à mão armada. Por 
isso o Sindicato Rural firmou um 
acordo com a Polícia Militar da nos-
sa cidade, nesse acordo o Sindicato 
disponibilizou uma relação cadastral 
dos produtores, com os nomes das 
propriedades, localidades e com as 
coordenadas geográficas, conforme o 
CAR (Cadastro Ambiental Rural). Esse 
sistema vai funcionar da seguinte ma-
neira: caso o produtor se depara com 
alguma atividade suspeita, ele terá 
ligar para a Polícia e informar o seu có-
digo, através deste código a Polícia sa-
berá exatamente onde está localizada 
a propriedade, assim poderá chegar 

ao local com precisão, esses códigos 
são fornecidos pelo Sindicato.  Esses 
dados cadastrais informados, foram 
feitos através do CAR, mas somente 
com os produtores que fizeram o CAR 
no Sindicato, então por isso pedimos 
aos produtores que não fizeram o 
Cadastro no Sindicato que providen-
ciem o mais rápido possível, assim 
tentaremos relacionar o máximo pos-
sível de produtores, esses dados são 
altamente sigilosos. Além desta rela-
ção cadastral enviada à Polícia Militar, 
o Sindicato Rural criou um grupo no 
aplicativo WhatsApp, com o nome Se-
gurança Rural, nesse grupo que tem 
em torno 50 produtores, nesse gru-
po à troca de informações entre os 
produtores, quem quiser participar 
deste procurar maiores informações 
na sede do Sindicato.    

os resultados animam os cerca de 30 
pesquisadores envolvidos no projeto.

Nós temos estudos em laborató-
rio que mostram as taxas de acerto 
em torno de 90% em relação às três 
classes de folhas: sadias, sintomáti-
cas e assintomáticas –, conta a pes-
quisadora da Embrapa Anielle Ranul-
fi, doutoranda em Física Aplicada na 
Universidade de São Paulo (USP). 

Atualmente o diagnóstico da 
doença é feito por meio de ins-
peção visual, a olho nu, porque a 
outra opção é um exame de DNA 
que tem custo inviável para os pro-
dutores.

Uma equipe treinada pela pró-
pria fazenda caminha pelo pomar 
e busca os sintomas da doença nas 

plantas. Uma vez detectada a do-
ença, o pé é erradicado para evitar 
que a bactéria seja transmitida para 
plantas sadias –, explica a pesqui-
sadora.

Segundo ela, o principal proble-
ma dessa técnica é que quando a 
planta apresenta sintomas, a doen-
ça já está em uma fase avançada.

A acurácia do método de ins-
peção visual é baixa, de 50% em 
relação às plantas sintomáticas. E 
a fase assintomática é muito lon-
ga, então por um longo período as 
plantas ficam no campo sem que o 
produtor saiba que ela está doente 
e transmitindo a bactéria para plan-
tas sadias –, diz.

A transmissão da doença é 
feita por um inseto, que, após se 
alimentar na planta doente, pode 
conduzir a bactéria até uma planta 
sadia.

Equipamento
O aparelho usa uma técnica 

chamada espectroscopia de flu-
orescência. Segundo a pesquisa-
dora, ele possui um LED que, ao 
incidir sobre a folha, excita alguns 
compostos que respondem tam-
bém emitindo luz.

Essa luz é captada e separada 

nos seus diferentes comprimentos 
de ondas no equipamento e, como 
resposta final, a gente tem o espec-
tro de fluorescência –, afirma.

A técnica foi desenvolvida par-
tindo do fato de que plantas sadias 
tem uma composição química dife-
rente da de plantas doentes.

A gente consegue fazer esse 
diagnóstico por meio das dife-
renças no perfil espectral obtido. 
Como a medição é simples e rápi-
da, permite que os produtores tes-
tem todo o pomar, e eles podem 
até construir mapas de infestação 
da doença, por exemplo, para tra-
tar as regiões com maior infesta-
ção de forma diferente, evitando 
o uso exagerado de agrotóxicos –, 
diz a cientista.

O protótipo está em fase final 
de testes na Embrapa, prevista para 
encerrar em 2016, e o pedido de 
patente pela invenção já teria sido 
feito.

A Embrapa não pode produzir 
ou comercializar, então a nossa in-
tenção é transferir essa tecnologia 
para uma empresa que esteja dis-
posta a produzir o equipamento. A 
técnica agora está sendo estudada 
para outras culturas também –, diz 
Anielle Ranulfi.
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APROVADO TEXTO QUE PERMITE USO DE 
ARMA DE FOGO NO CAMPO

Foi aprovado no final no dia 27/10, 
por 19 votos a 8, ressalvados os des-
taques, o texto-base do substitutivo 
proposto pelo deputado Laudivio Car-
valho (PMDB-MG) para os projetos de 
lei (3722/12 e apensados) que modifi-
cam o Estatuto do Desarmamento (Lei 
10.826/03). Os destaques devem ser 
votados pela comissão especial que 
analisa a proposta.

Renomeado de Estatuto de Contro-

le de Armas de Fogo, o novo texto as-
segura a todos os cidadãos que cumpri-
rem os requisitos mínimos exigidos em 
lei o direito de possuir e portar armas de 
fogo para legítima defesa ou proteção 
do próprio patrimônio. Moradores de 
áreas rurais poderão ter porte dentro 
do limite da propriedade. Atualmente, o 
Estatuto do Desarmamento prevê que o 
interessado declare a efetiva necessida-
de da arma, o que permite que a licença 

CENTRO-SUL DEVE ENCERRAR 
SAFRA 2015/2016 COM MOAGEM 

RECORDE DE CANA
As usinas e destilarias do Centro-

-Sul do Brasil devem encerrar a safra 
2015/2016 com um processamento 
recorde de 610 milhões de tonela-
das de cana-de-açúcar, de acordo 
com a atualização da estimativa da 
Canaplan, divulgada no dia 16/10, na 
reunião da consultoria, em Ribeirão 
Preto (SP). O volume, se confirmado, 
será 5% maior que as 571,3 milhões 
de toneladas processadas na safra 
2014/2015 e será um recorde histó-
rico na região. Superará, além da 
inédita marca de 600 milhões de to-
neladas, o total de 597,06 milhões de 
toneladas de cana processado em 
2013/2014.

O volume é ainda bem maior 
que a primeira previsão da consul-
toria, de 566 milhões de toneladas 
de moagem, feita em abril, e ain-
da do pico do intervalo estimado à 
época, de um processamento entre 

IBGE CALCULA SAFRA EM 210,4 
MILHÕES DE TONELADAS EM 2015

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) estima que a safra 
brasileira de cereais, leguminosas e oleaginosas em 210,4 milhões de tone-
ladas neste ano. O cálculo está no Levantamento Sistemático da Produção 
Agrícola (LSPA) referente ao mês de setembro, divulgado no dia 09/10.

O número sinaliza uma revisão para cima em relação ao divulgado no 
relatório anterior, divulgado no mês passado. E representa um aumento de 
8,8% em relação ao volume estimado para a colheita de 2014 (193,3 milhões 
de toneladas). A área a ser colhida deve ser de 57,7 milhões de hectares, 
um crescimento de 2% em relação à de 2014, estimada em 56,5 milhões 
de hectares.

“Em relação ao ano anterior, houve acréscimos de 6% na área da soja, de 
0,9% na área do milho e redução de 5,5% na área de arroz. No que se refere 
à produção, houve acréscimos de 3,4% para o arroz, 12,2% para a soja e de 
7,3% para o milho”, informa o instituto, lembrando que esses três produtos 
correspondem a 92,5% da produção.

Ao todo, 15 produtos devem ter produção maior: amendoim 1ª safra 
(6,3%), amendoim 2ª safra (7,2%), arroz (3,4%), aveia (49,2%), batata inglesa 
1ª safra (2,8%), café arábica (1%), cana-de-açúcar (2,9%), cebola (5%), cevada 
(22,7%), laranja (9,5%), mamona (130,8%), mandioca (1,7%), milho 2ª safra 
(13,9%), soja (12,2%) e trigo (9,8%).

Outros 11 devem registrar queda: algodão em caroço (-3,8%), batata in-
glesa 2ª safra (-1,5%), batata inglesa 3ª safra (-11,9%), cacau (-10,6%), café 
robusta (-20%), feijão 1ª safra (-8,9%), feijão 2ª safra (-3,8%), feijão 3ª safra 
(-4,5%), milho 1ª safra (-3,1%), sorgo (-9,3%) e triticale (14,7%).

“Os incrementos de produção mais significativos, em números absolu-
tos, superior a 2,0 milhões de toneladas, na comparação com a safra 2014, 
ocorreram para a cana-de-açúcar (19.726.445 t), soja (10.500.454 t) e para o 
milho 2ª safra (6.759.666 t)”, informa o IBGE.

venha a ser negada ou recusada pelo 
órgão expedidor. O relatório proposto 
por Carvalho, entre outras mudanças, 
reduz de 25 para 21 anos a idade mí-
nima para a compra de armas no país; 
estende o porte para outras autorida-
des, como deputados e senadores; e 
autoriza a posse e o porte de armas de 
fogo para pessoas que respondam a in-
quérito policial ou a processo criminal.

Isenção tributária
Em complementação de voto publi-

cada nesta terça, o relator fez alterações 
em seu parecer, acolhendo sugestões 
de parlamentares e corrigindo “erros 
e  impropriedades da   proposta”. Uma 
das mudanças acaba com a isenção de 
tributos para aquisições e importações 
de armas e munições pelas Forças Ar-
madas e pelos órgãos de segurança 
pública. No mesmo sentido, o relator 
suprime a isenção do IPI e do ICMS 
prevista para importações de armas e 
componentes por atiradores desporti-
vos e caçadores. O relator reconheceu 
que da maneira como estavam previs-
tas as isenções ferem a Lei de Respon-
sabilidade Fiscal (Lei Complementar 
101/00). Segundo a norma, é proibido 
conceder isenção de tributo sem a devi-

da compensação financeira pela perda 
de receita.

Importação
Outra alteração no substitutivo au-

toriza a importação de armas, partes e 
munições desde que o produto fabrica-
do no Brasil não atenda as especifica-
ções técnicas e de qualidade pretendida 
pelo órgão adquirente. O texto anterior 
permitia a compra de armas no exterior 
mesmo havendo similares fabricados 
no País. Atualmente, uma portaria do 
Ministério da Defesa (620/MD) determi-
na que a importação de armas de fogo 
e demais produtos controlados pode 
ser negada, quando existirem similares 
fabricados por indústria brasileira do se-
tor de defesa.

Escolta parlamentar
Por sugestões de parlamentares, 

Carvalho ainda modificou o texto para 
conceder aos policiais legislativos da 
Câmara e do Senado o direito de por-
tar armas em aviões quando realizam 
a escolta de parlamentares, inclusive 
a bordo de aeronaves. Essa situação 
acontece principalmente quando os 
congressistas visitam outros estados em 
missões oficiais.

554,1 milhões de toneladas a 577,9 
milhões de toneladas em 2015/2016.

No entanto, segundo Luiz Carlos 
Corrêa Carvalho, sócio da consultoria, 
a safra será “pobre” em qualidade, já 
que o Açúcar Total Recuperável por 
tonelada de cana processada (ATR/t) 
deve ficar em 131,7 kg de ATR/t em 
2015/2016, ante 145 kg de ATR/t em 
2014/2015. A queda ocorre por conta 
das chuvas em maior volume nesta 
safra que, em compensação, melho-
raram a produtividade dos canaviais.

Em decorrência do aumento do valor da terra nua neste ano, de-
cretado pela Prefeitura Municipal, aumento esse bastante expressivo, 
o Sindicato Rural não foi favorável este reajuste, em decorrência destes 
valores, terá um aumento significativos em taxas de inventários, doa-
ção ou uma transferência de compra venda, nos cartórios e impostos. 
O Sindicato esta orientado aqueles produtores que necessitam fazer 
estes tramites deverão procurar a entidade por que já existe um man-
dato de segurança para que esse valores sejam reduzidos.

  

VALOR DO INVENTÁRIO, DOAÇÃO E ATÉ 
MESMO TRANSFERENCIA DE COMPRA E 

VENDA PODERÃO SER REDUZIDOS

SEGURO RURAL
O Sindicato Rural em parceria com uma seguradora, a AgroSe-

guros, firmou um convênio para os produtores rurais, trata-se de 
seguro contra granizo, para as culturas de Goiaba, Limão, Manga, 
etc. Muitos produtores já perderam a safra em decorrência destes 
eventos. Os interessados deveram procurar na sede do Sindicato 
Rural maiores informações. Proteja a sua lavoura.
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CURSO: PROCESSAMENTO ARTESANAL DE SOJA.
DATA: 19/10/2015 A 20/10/2015   CARGA HORÁRIA 16 HORAS

INSTRUTORA: VÂNIA ARAUJO LOURENÇON, (MONTE APRAZÍVEL).
PARCERIA: ASSOCIAÇÃO JESUS FONTE DE ÁGUA VIVA.

Este curso foi realizado na 
sede do Sindicato Rural, em 
parceria com o SENAR (Serviço 
Nacional de Aprendizagem Ru-
ral) e também com a Associação 
Jesus Fonte de Água Viva, (Jesus 
em Damasco), onde algumas re-
sidentes, trabalhadores rurais e 
seus familiares participaram des-
ses dois dias de curso, onde pu-
deram aprenderam várias recei-
tas, como rocambole, croquetes, 
maionese, empadão, esfirras, 
tortas, almôndegas, hambúr-
guer, sopas, saladas, vitaminas, 
sucos, leite, arroz, pães, bola-

chas, biscoitos, patês, paçoca, 
bolos, risóles entre outras. Com 
o objetivo de mudar totalmente 
seus hábitos alimentares, obten-
do um aproveitamento total de 
tudo que se possa obter da soja, 
e principalmente sua importân-
cia para a saúde, aumentando 
os conhecimentos e qualidade 
de vida. Nesses dias, receberam 
apostila, material, aulas teóricas 
e práticas, café da manhã e tar-
de, refeição e certificação do 
SENAR. Na foto todos os partici-
pantes, com a instrutora Vânia, e 
a auxiliar Danielle.

CURSO: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRATORES AGRÍCOLAS
DATA:  26/10/2015 A 30/10/2015  CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

INSTRUTOR: HERMES SOUZA DOS ANJOS (SÃO CARLOS)
O quarto curso de tratorista 

foi realizado no mês de outubro, 
onde durante a semana, os par-
ticipantes tiveram aulas teóricas 
na sede do Sindicato Rural, e 
aulas práticas na Empresa Coo-
percitrus, com os tratores novos 
e modernos, e também na pro-
priedade rural das nossas asso-
ciadas, Sra. Diva, Telma e Elaine 
Gibertoni, na Fazenda Grama. 
Os trabalhadores rurais recebe-
ram, material, apostila, refeição, 
café da manhã e da tarde, e no 
final os aprovados certificado do 
SENAR. Em todos os cursos, se 
houver produtores rurais interes-

sados, o SENAR disponibiliza 100 
litros de óleo diesel, 20 litros de 
óleo de motor, 01 filtro de óleo 
de motor, 01 filtro de óleo diesel, 
filtro de ar primário e secundá-
rio, e 10 litros de óleo para tro-
car o óleo diferencial dianteiro 
e cubos, basta que tenha dois 
tratores na propriedade e uma 
área para os alunos operarem 
esses tratores durante as aulas 
práticas. Portanto procurem o 
Sindicato para maiores informa-
ções e agendamento.  Na foto 
os participantes com o instrutor 
Sr. Hermes e os participantes na 
propriedade.

IMPORTANTE:
Os cursos do SENAR (Serviço Nacional de 

Aprendizagem Rural) para o ano de 2016, te-
rão inicío em fevereiro encerrando em dezembro, e a 
listagem a partir do dia 25/01/2016, na sede do Sindicato 
Rural, no  site:  srtaq.com.br, e no facebook: srtaq

(Para maiores informações e solicitações de cursos, 
na sede do Sindicato Rural com a Coordenadora Adriana)

Estes cursos do SENAR, são graças aos produtores ru-
rais, no qual os recursos dos produtores voltam em be-
nefícios como estes, destinados aos trabalhadores rurais 
e seus familiares.



CARLOS ALBERTO MANSUR ZAQUIA 01/11
IRINEU FRARE 07/11
DOMINGOS VICENTE RESTANI 10/11
TERCILIA MICALI MONTEIRO 10/11
ADAIL BENEDITO REGATIERI 10/11
ANTONIO CARLOS MIQUELINI 13/11
ERNESTO PEDRASSOLLI 15/11
MOACIR APARECIDO CAVALINI 18/11
TERUO TESUJIMOTO 21/11
FERNANDO MANAIA ESCAROUPA 22/11
OSWALDO GARCIA MORATO              22/11
DORIVAL GIBERTONI 23/11
GERALDO CLEMENTE ANGELO 23/11
ESPERANDINA PONGELUPPI BERTOLDO 28/11
ISIDE FERRARI SCARDOELLI 28/11
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TORTA COM CREME DE AVELÃ

ReceitaReceita

A 110ª edição do sorteio de 100 litros de óleo diesel ocorreu dia 20 de 
Outubro de 2015, cujo ganhador foi o Sr. José Martins, totalizando 11.200 
litros em parceria com ENERGIA AUTO POSTO.

Joãozinho vendedor de santos
Certo dia, Joãozinho foi pedir emprego em uma loja de imagens de 

santo. A dona da loja perguntou durante a entrevista:
- Você conhece cada uma desta imagens?
Com medo de ser rejeitado, ele mentiu:
- Sim, conheço todas!
Foi logo contratado. Mais tarde, veio uma velhinha e lhe pediu:
- Meu filho, eu queria uma imagem de São Jorge.
Ele foi buscar no estoque e quando voltou, vinha trazendo a imagem 

de São Pedro com a chave na mão. A velhinha então perguntou:
- Ei, São Jorge não tinha um cavalo?
Joãozinho pensou rápido e disse:
- Tinha, mas vendeu. Agora, ele tem um carro. 
Olha só a chave na mão dele!

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

SINDICATO RURAL COMPLETA 11.200 LITROS DE ÓLEO 
DIESEL SORTEADOS ENTRE SEUS ASSOCIADOS.

BANANA-PRATA, JABUTICABA, MORANGA, ALCACHOFRA, 
BETERRABA, BRÓCOLIS, ESPINAFRE E RABANETE.

NovembroO que se colhe 
no mês de

Massa

- ½ xícara (chá) de farinha de trigo (85g)
- ¼ xícara (chá) de açúcar (50g)
- 1 colher (chá) de fermento em pó
- ¼ xícara (chá) de chocolate em pó (30g)
- 2 xícaras (chá) de biscoito champanhe 
moído (150g)
- ½ ovo
- 50 g de manteiga gelada cortada em 
cubos (¼ xícara de chá)
- ½ xícara (chá) de castanha de caju picada 
(60g)
- 100 g de chocolate meio amargo picado 
(¾ xícara de chá)
Recheio
- 1 lata de leite condensado (395g)
- 1 ½ ovo
- 2 colheres (sopa) de chocolate em pó
- 8 colheres (sopa rasa) de creme de 
chocolate com avelã (170g)

Modo de Preparo

Massa
1 - Em uma tigela coloque ½ xícara (chá) de 
farinha de trigo, ¼ xícara (chá) de açúcar, 1 
colher (chá) de fermento e m pó, ¼ xícara 
(chá) de chocolate em pó, 2 xícaras (chá) 
de biscoito champanhe moído, ½ ovo, 50 

g de manteiga gelada cortada em cubos e 
misture bem até formar uma farofa. Reserve 
1 xícara (chá) desta farofa.
2 - Transfira o restante da farofa para uma 
forma redonda (22 cm de diâmetro) untada 
e polvilhada com chocolate em pó e com 
a ajuda de um saco plástico forre o fundo 
e 3 cm da lateral da forma.  Leve ao forno 
médio preaquecido a 180°C por 10 minutos. 
Retire do forno.
3 - Coloque em uma outra tigela 1 xícara 
(chá) da farofa (reservada acima), ½ xícara 
(chá) de castanha de caju picada, 100 g de 
chocolate meio amargo picado, misture e 
reserve.
Recheio
4 - Em uma tigela misture com um batedor 
de arame 1 lata de leite condensado, 1 ½ 
ovo, 2 colheres (sopa) de chocolate em pó. 
Reserve.
Montagem
5 - Coloque sobre a massa assada 8 colheres 
(sopa rasa) de creme de chocolate com 
avelã. Em seguida coloque a mistura de leite 
condensado e chocolate em pó e cubra 
com o restante da farofa com castanha 
(reservada acima). Leve para assar em forno 
médio preaquecido a 180°C por cerca de 
30 minutos. Retire do forno e deixe esfriar. 
Desenforme e sirva em seguida.


