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FECHAMENTO AUTORIZADO
PODE SER ABERTO PELA ECT

CÂMARA SETORIAL DE CITRUS DIZ NÃO ESPERAR 
LEILÃO DE PEPRO ATÉ  2016

O Presidente da Câmara Setorial 
da Citricultura e do Sindicato Rural, 
Marco Antonio Santos, diz não acre-
ditar que o governo fará qualquer 
leilão do Prêmio Equalizador Pago ao 
Produtor Rural (Pepro) de laranja até 
2016, após os cortes anunciados no 
dia 14/09, nas cotações orçamentárias 
para a Política de Garantia de Preços 
Mínimos (PGPM). Para o Orçamento 
do próximo ano, o governo anunciou 
a redução de R$ 1,1 bilhão em recursos 
previstos para todas as operações de 
subvenção e deve destinar apenas R$ 
600 milhões à PGPM.

Santos diz que o setor já não es-
perava leilões de Pepro para laranja 
em 2015, na atual safra 2015/16 e a 
situação deve se prolongar por mais 

ÁREA CADASTRADA NO CAR 
CHEGA A 58% EM AGOSTO

O Serviço Florestal Brasileiro (SFB) 
divulgou no dia 13/09, o boletim que 
atualiza os números do Cadastro Am-
biental Rural (CAR). Até 31 de agosto, a 
área cadastrada atingiu 58,79% da área 
passível de cadastro de 397,56 milhões 
de hectares, em todo o país. Houve, por-
tanto, pequena alteração em relação a 
julho (58,64%).

Em todas as regiões houve cresci-
mento da área cadastrada em agosto 
na comparação com julho: Nordeste, de 
24,79% para 27,98%; Centro-Oeste, de 
55,54% para 58,01%; Sudeste, de 52,39% 
para 55,31%; Sul, de 22,15% para 24,39%.

Quanto à região Norte, o SFB mos-
tra uma diferença, em relação a julho, na 
área cadastrada: até agosto, esta totaliza 
67.944,021 hectares ante 73.625.880 ha 
(julho).

A explicação para a redução da área 
da região é a revisão das informações 
referentes ao estado do Pará. As infor-
mações estão atualizadas conforme os 
dados oficiais fornecidos pelos estados 
no mês passado. Na região Norte, à 
qual pertence o Pará, o número de imó-
veis cadastrados subiu de 241.221 para 

245.208, em agosto.
No geral, a área estimada passível 

de cadastro tem como base o Censo 
Agropecuário 2006 (IBGE) e as atualiza-
ções dos estados Amapá, Amazonas, 
Pará, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, 
Distrito Federal, Espírito Santo e São Paulo.

O boletim de agosto do SFB revela 
que o número de imóveis cadastrados 
no país subiu de 1.737.072 em julho 
para 1.817.647 em agosto. A área total 
cadastrada saltou de 233.146.571 ha para 
233.712.312 hectares.

Ainda de acordo com informações 
do SFB, o aumento mensal líquido na 
área de imóveis foi de 0,24%, em hecta-
res, 561.741 ha, em número de imóveis, 
80.575. O prazo, improrrogável, para ins-
crição no CAR, termina em 5 de maio de 
2016.

um ano com as medidas anunciadas.
– Do jeito que as coisas estão, 

acredito que não vão fazer Pepro em 
nenhum produto – disse.

No ano passado, as operações de 
Pepro movimentaram cerca de R$ 47 
milhões e ajudaram no escoamento 
de 18,8 milhões de caixas (de 40,8 
quilos) de laranja. Santos lembra ainda 
que, na safra 2011/2012, só com opera-
ções de Pepro para a laranja o governo  
destinou  R$  160 milhões. Nos leilões 
de Pepro, o governo concede uma 
subvenção econômica (prêmio) ao 
produtor, ou sua cooperativa, que se 
disponha a vender seu produto pela 
diferença entre o valor de referência 
estipulado pelo governo federal e o 
valor do prêmio arrematado em leilão.

Convite
Prezado(a) Associado(a)       

O Sindicato Rural de Taquaritinga convida o associado(a) para 
participar da Assembleia Geral Extraordinária que será realizada no 
próximo dia 02 de outubro de 2015 às 9:00 horas na Sede do Sin-
dicato. 

                   
Assuntos a serem apresentados:

1.º)  Ata da Assembleia anterior;
2.º) Acordo Coletivo do Trabalhador Rural e Tratorista (mensalis-

ta) data base 01/10/2015 à 30/09/2016;
3.º)  Outros assuntos do interesse da classe.

Atenciosamente

Marco Antonio dos Santos
Presidente
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VALOR BRUTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 
ATINGE R$ 473,2 BILHÕES ESTE ANO

O Valor Bruto da Produção Agro-
pecuária (VBP) brasileira em 2015 
soma R$ 473,2 bilhões, 1% mais que 
os R$ 468,6 bilhões do ano passado. 
A estimativa leva em conta os dados 
de agosto, informa a Secretaria de 
Política Agrícola (SPA) do Ministério 
da Agricultura, em nota. A agricultura, 
considerando 21 culturas, apresentou 
aumento de 0,3% (R$ 303,34 bilhões) 
e a pecuária, de 2,2% (R$ 169,88 bi-
lhões).

– Neste ano, há uma combinação 
de ganhos de produtividade de grãos, 
da ordem de 5,3% em relação ao ano 
passado, com preços mais baixos para 
a maior parte das lavouras que fazem 
parte deste levantamento – explicou 
o coordenador-geral de Estudos e 
Análises da SPA, José Garcia Gasques.

Entre as culturas de verão com 
maior rendimento por hectare des-
tacam-se o milho segunda safra 
(+8,2%), amendoim (+6,1%), sorgo 
(+5,6%), feijão segunda safra (+5,4%) 
e soja (+5,1%). De acordo com o Mi-
nistério, os produtos que tiveram au-
mento mais significativo do valor da 
produção foram a cebola (147,5%), 
mamona (99,4%), pimenta do reino 
(58,6%), trigo (7,5%), soja (3,7%), mi-
lho (3,4%) e café (1,6%). Os resultados 

refletem a combinação de preços e 
de quantidades produzidas. Maçã 
(-21,6%), uva (-19,2%), tomate (-13,8%), 
batata (-8,8%) e mandioca (- 8,3%) fo-
ram os produtos que tiveram as maio-
res quedas em faturamento.

O desempenho positivo da pe-
cuária se deveu à carne bovina, que 
registrou VBP 10,2% superior. Já leite 
e frango mostram recuo. O leite teve 
redução de 6,5%, e carne, de frango, 
3,5%. Segundo o Ministério, os resul-
tados favoráveis com a carne bovina 
beneficiam diversas unidades da Fe-
deração onde a pecuária é relevan-
te: Pará e Tocantins, na região Norte; 
Bahia, no Nordeste; Minas Gerais e 
São Paulo, no Sudeste; e os estados 
do Centro-Oeste. Por outro lado, a 
queda do valor da produção do leite 
afeta Minas Gerais, São Paulo e Goi-
ás, onde as agroindústrias têm forte 
contribuição na formação da renda 
regional.

A região Sul puxa o valor bruto da 
produção, com R$ 136,96 bilhões do 
total, seguida do Centro-Oeste (R$ 
127,34 bilhões), Sudeste (R$ 120,11 
bilhões), Nordeste, (R$ 47 bilhões) e 
Norte (R$ 27,97 bilhões).

– Pelo segundo ano consecutivo, 
o estado de Mato Grosso apresenta 

FUNDECITRUS MANTÉM 
ESTIMATIVA DE SAFRA DE 278,99 
MILHÕES DE CAIXAS DE LARANJA

O Fundo de Defesa da Citricul-
tura (Fundecitrus) informou, que 
a segunda estimativa para a safra 
de laranja 2015/2016 do principal 
cinturão citrícola do Brasil - com 323 
municípios paulistas e 26 mineiros - 
permanece em 278,99 milhões de 
caixas (de 40,8 quilos), igual ao pro-
jetado pela Pesquisa de Estimativa 
de Safra (PES) divulgada em maio. 
Cerca de 56 milhões de caixas de 
laranja das variedades precoces ha-
mlin, westin e rubi foram colhidas 
até o momento, o que representa 
mais de 80% do estimado para es-
tas variedades.

Segundo o Fundecitrus, o mo-
nitoramento dos pomares mostra 
que os frutos das precoces estão 
maiores que a média histórica. De 
acordo com os técnicos da insti-
tuição, isso ocorre por conta do 
inverno mais chuvoso e um núme-
ro mais baixo de frutos por árvore, 
conforme previsto em maio.  A co-
lheita até Agosto das variedades de 

PIB DO AGRONEGÓCIO TEM 
QUEDA DE 0,15% NO 1º SEMESTRE, 

INFORMA CNA

O Produto Interno Bruto (PIB) do agronegócio cresceu 0,09% em junho, 
mas nos primeiros seis meses do ano tem queda de 0,15%, na comparação 
com igual período do ano passado. O levantamento é do Centro de Estudos 
Avançados em Economia Aplicada (Cepea/Esalq/USP) com a Confederação 
da Agricultura e Pecuária do Brasil. Em nota, a CNA diz que, com base nesses 
dados, a renda do agronegócio brasileiro em 2015 deve ser de R$ 1,225 tri-
lhão, sendo R$ 827,46 bilhões (67,5%) referentes ao ramo agrícola e outros R$ 
397,96 bilhões (32,5%) do segmento pecuário. O estudo Cepea/CNA mostra 
que, no primeiro semestre de 2015 o setor agrícola apresentou queda de 
0,47%, enquanto a pecuária cresceu 0,53%. O desempenho reflete os pre-
ços mais baixos das commodities agrícolas no primeiro semestre. No caso 
da pecuária, a baixa oferta de bovinos para abate e o bom desempenho das 
exportações de carne contribuíram para o resultado.

um valor da produção superior ao de 
São Paulo. A produção de milho se-
gunda safra e carne bovina em Mato 
Grosso puxaram este ano a estimativa 
para R$ 62,37 bilhões. Já São Paulo é 
esperado um resultado de R$ 61,21 bi-
lhões, com destaque para a cana-de-
-açúcar e laranja – diz.

O Ministério da Agricultura ex-
plica que o Valor Bruto da Produção 

Agropecuária é calculado com base 
na produção da safra agrícola e da pe-
cuária e nos preços recebidos pelos 
produtores nas principais praças. Dos 
26 maiores produtos agropecuários 
(entre culturas e carnes), o valor real 
da produção, descontada a inflação, 
é obtido pelo Índice Geral de Preços 
- Disponibilidade Interna (IGP-DI), da 
Fundação Getúlio Vargas (FGV).

meia estação e tardias, como pera 
rio, valência, natal e folha murcha, 
está em fase inicial e é ainda peque-
na em relação à produção total esti-
mada para estas variedades.
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EM 7 ANOS, 80 USINAS DE CANA-DE-AÇÚCAR FORAM 
FECHADAS NA REGIÃO

Durante uma palestra, Anto-
nio Pádua Rodrigues, diretor da 
ÚNICA, falou sobre a safra 15/16, 
que já ultrapassou 65%, além de 
produção, produtividade, com-
portamento de preço e cenário 
de médio e longo prazo e como 
a situação da crise poderá ser re-
solvida.

Ele afirma que desde o ano 
de 2008 foram fechadas 80 unida-
des produtoras na região Centro-
-Sul, a qual Catanduva pertence. 
“Somente neste ano foram fe-
chadas 10 unidades e o ano que 
vem algumas empresas também 
podem fechar”.

Mas a grande questão neste 
ano é se terão tempo disponível 
para processar toda a cana que 
está no campo. “A safra, mesmo 
com o canavial mais velho pelo 
menor nível de reforma nos últi-
mos quatro anos. As condições 

climáticas vão fazer com que a 
produtividade fique maior de 5 
a 6 toneladas por hectare, mas 
com redução na quantidade de 
produtos por cana produzida. A 
cana cresce, diminui o teor de 
sacarose. A grande dúvida é o 
mês de setembro. Na primeira 
quinzena houve uma perda signi-
ficativa de moagem, 5 ou 6 dias 
em toda a região Centro-Sul. Em 
agosto também tivemos algumas 
regiões muito afetadas. Tem uma 
previsão de chuva para a segun-
da quinzena de setembro, que 
de novo pode paralisar”.

Já em relação à quantidade de 
cana e o quanto será processado, 
ele afirma que a disponibilidade 
deve ultrapassar 620 milhões de 
toneladas, sendo que no ano 
passado foram 570 milhões de 
toneladas. “O número que será 
processado dependerá muito das 

condições climáticas. É uma safra 
longa e poucas unidades vão pa-
rar as atividades em novembro. 
Muitas unidades vão até a véspe-
ra do Natal e algumas estão até 

falando que terão atividades até 
o início da próxima safra, que é 
o mês de março do próximo ano. 
Isso, no ponto de vista de produ-
ção é altamente positivo”.

PRODUTORES DE MANGA ESPERAM 
FLORADA DESIGUAL MAS PREÇOS 

SUPERIORES DO ANO PASSADO
Na praça paulista de Monte 

Alto/Taquaritinga, produtores 
esperam quebra de safra para 
esta temporada. Atualmente 
os pomares principalmente de 
palmer, estão com a florada de-
suniforme – desde flores até o 
‘’chumbinho’’. Assim, espera-se 
que não haja períodos de pico 
de oferta, como de costume, o 
que pode favorecer os preços 

PRODUÇÃO DE CANA-DE-AÇÚCAR 
SERÁ DE 705,8 MILHÕES DE 

TONELADAS

A produção de cana-de-açúcar 
deve totalizar 705,816 milhões de 
toneladas em 2015, alta de 2,5% 
ante 2014, segundo o Levanta-
mento Sistemático de Produção 
Agrícola (LSPA) no dia 11/09, pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). A estimativa ain-
da é 0,4% maior do que a referen-
te a julho.

De acordo com o órgão, os 
dados refletem aumento nas esti-
mativas de produção em Alagoas 
(9,6% em relação ao levantamen-

conseguidos nas comercializa-
ções. Para os próximos três me-
ses, a previsão climática, segun-
do a Somar Meteorologia, é de 
61 mm para o mês de outubro, 
132 mm para novembro e 55 mm 
para dezembro. Estas médias 
estão abaixo da climatologia da 
região, segundo a Somar, o que 
poderá prejudicar o enchimento 
dos frutos.

to de julho), Maranhão (10,9%) e 
Paraná (2,8%). Nos últimos dois 
Estados, o clima mais chuvoso 
durante o ciclo contribuiu para au-
mentar o rendimento da safra.

Em São Paulo, o maior produ-
tor de cana (responsável por mais 
da metade da produção), o clima 
seco tem facilitado a colheita, 
inclusive aumentando o teor de 
sacarose nas plantas e elevando o 
rendimento industrial, apontou o 
IBGE. No Estado, a produção deve 
crescer 4,2% em relação a 2014.



NELSON GARDEZANI 01/10
NEUDENIR EUDES VALERETTO 02/10
JULIO CAMILO 02/10
MITSUNARI OGATA 03/10
LEONIDIO PIVETTA 10/10
JANDOVIR JOSE OLMOS 11/10
FRANCISCO LUIZ FERREIRA 11/10
JOSE ALDIVINO BUENO                                  12/10
SILVANA DO CARMO ARIOLI                         14/10
ALTAIR FERREIRA DE MIRANDA 16/10
CARLOS GIROTTO 19/10
FRANCISCO CARLOS AQUARONI 19/10
LEONEL DO AMARAL 21/10
ANTONIO BORTOLANI  24/10
VLADECIR BRACIALI 24/10
JOSE SIMAO 25/10
VANDERLEI JOSE MARSICO 25/10
LEOPOLDO AQUARONI 26/10
JOSCELINO APARECIDO BIANCHI 28/10
OSVALDO BIONDI 28/10
AKIRA HISAMATSU 30/10
GILMAR DE AZEVEDO 30/10
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PERU A PASSARINHO

ReceitaReceita

A 109ª edição do sorteio de 100 litros de óleo diesel ocorreu dia 21 de 
Setembro de 2015, cujo ganhador foi o Sr. Leopoldo Acquaroni, totalizan-
do 11.100 litros em parceria com ENERGIA AUTO POSTO.

Um bêbado no Planalto
Um bêbado chegou em frente ao Planalto e deixou sua bicicleta,
o segurança o chamou e disse:
- Senhor, não pode deixar sua bicicleta ai! Aqui é o Planalto, tem presidente, 

ministros, parlamentares entre outros.
O bêbado olhou pra ele e disse:
- Não se preocupe eu tenho cadeado.

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

SINDICATO RURAL COMPLETA 11.100 LITROS DE ÓLEO 
DIESEL SORTEADOS ENTRE SEUS ASSOCIADOS

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

OutubroO que se colhe 
no mês de

INGREDIENTES

Peru
1 peru descongelado
3 cabeças de alho
Creme de Parmesão
2 caixinhas de creme de leite
2 xícaras (chá) de queijo parmesão 
ralado
½ xícara (chá) de azeite
tomilho debulhado, sal e pimenta-do-
reino a gosto

Modo de Preparo

Peru
1 - Corte 1 peru descongelado nas juntas 
(coxas e asas) e o peito em 3 partes.
2 - Coloque na assadeira os pedaços de 
peru, cobertos com papel alumínio, 220 
º C, por 1 hora junto com 3 cabeças de 

alho.
3 - Retire o papel alumínio e frite os 
pedaços de peru em óleo quente. Retire 
do óleo, escorra em papel absorvente e 
reserve.
4 - Passe as cabeças de alho por uma 
peneira e faça um molho.
Creme de Parmesão
1 - Numa panela em fogo médio, no 
banho-maria coloque 2 caixinhas de 
creme de leite e bata bem com um 
batedor de arame até encorpar (+/- 2 
minutos). Abaixe o fogo, adicione, aos 
poucos e sem parar de bater, 2 xícaras 
(chá) de queijo parmesão ralado (+/- 1 
minutos). Em seguida, acrescente, em fio, 
½ xícara (chá) de azeite, batendo sempre 
até incorporar (+/- 2 minutos). Retire 
do fogo, junte tomilho debulhado, sal, 
pimenta-do-reino a gosto, misture e sirva 
em seguida.


