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FECHAMENTO AUTORIZADO
PODE SER ABERTO PELA ECT

GREENING NA CITRICULTURA ATINGE 
17,9% DAS PLANTAS

Levantamento do Fundo de Defe-
sa da Citricultura (Fundecitrus) aponta 
que a incidência de greening (HLB), 
principal praga da citricultura mundial, 
cresceu 159% no parque citrícola co-
mercial brasileiro – em São Paulo e 
regiões do Triângulo e sudoeste de 
Minas Gerais – desde 2012 quando 
foi realizada a última apuração.

Os dados mostram que um total 
de 35 milhões de plantas, ou 17,9% 
do total, estão doentes, 44% delas 
com sintomas severos, o que traz 
uma perda de produção ao redor de 
50% nas árvores afetadas. A macror-
região mais prejudicada é a Sul, em 
pomares no entorno dos municípios 
paulistas de Limeira, Porto Ferreira e 
Casa Branca. Essa região tem 42,5% 
das plantas dos seus pomares com 
sintomas do HLB. Em seguida está a 
macrorregião Central, que engloba 
regiões de Matão, Brotas e Duartina, 
com 23,57% de suas laranjeiras afe-
tadas.Para o estudo, o Fundecitrus 
avaliou, entre junho e julho, 24,2 mil 
plantas em todas as regiões do par-
que citrícola, estratificadas de acordo 
com variedade, idade e tamanho de 
propriedade. Foram observados a pre-
sença ou ausência de sintomas e sua 
severidade. Após a vistoria de campo, 
foi feita uma auditoria com novas ins-
peções e análise laboratorial. Causada 
por uma bactéria, o greening não tem 
cura, causa diminuição do tamanho e 
queda dos frutos e o único controle 
indicado para a doença é o manejo 
por meio da erradicação das plantas 
doentes, do plantio de mudas sadias 
e ainda a pulverização dos pomares 
com inseticidas para controlar o inseto 
transmissor, a Diaphorina citri.

CVC
Apesar da disparada nos casos 

de greening nos últimos três anos, 
a boa notícia vem da queda de 82% 
na incidência de Clorose Variegada 
dos Citros (CVC), conhecida como 
“amarelinho”. Atualmente, apenas 
6,77% das laranjeiras do parque citrí-
cola apresentam sintomas. O último 

levantamento, de 2012, apontava que 
37,57% das plantas tinham CVC. Para o 
Fundecitrus, a CVC recuou em plantas 
de todas as idades e se tornou prati-
camente inexistente nas com até dois 
anos de plantio. Também houve redu-
ção expressiva nas plantas acima de 
10 anos, já no início do ciclo de maior 
produtividade, cuja incidência foi de 
61,33% em 2012 para 13,67% em 2015. 
Segundo o gerente-geral do Fundeci-
trus, Antonio Juliano Ayres, surgida há 

ITR-2015 - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - DATA: 01/09/2015 A 30/09/2015
Neste mês de Setembro, todos pro-

prietários de terra deverão fazer a decla-
ração do Imposto Territorial Rural (ITR) 
de todas as suas propriedades rurais. Os 
proprietários deverão trazer cópia dos 
seguintes documentos: - ITR -2014, CAR 
(Cadastro Ambiental Rural) Para os pro-
prietários que adquiriram propriedades 
rurais, ou fizeram retificação de área, in-
ventário, formal de partilha, ou doação, a 
partir de 01 de outubro de 2014 aos dias 
atuais, deverão fazer o preenchimento 
dos formulários no Sindicato Rural, e 
na Receita Federal de Araraquara, para 
transferir o imóvel em seu nome, e fa-
zer as alterações necessárias. Para o pre-
enchimento deverão trazer os seguintes 
documentos: - Cópia da declaração do 
ITR 2014, do ex -proprietário, Escritura da 
propriedade e certidão de matrícula atu-
alizada, CCIR ano 2010 a 2014, cópia do 
RG e do CPF e comprovante de endere-
ço. A não entrega da declaração impli-

to do greening é preocupante e, 
além da falta de uma estratégia cole-
tiva para o combate da doença, a alta 
ocorre em pomares onde o produtor 
não fez o manejo necessário e dei-
xou de erradicar plantas doentes.

Mesmo assim, as ações tomadas 
até agora são positivas, pois o parque 
citrícola brasileiro é o único exemplo 
comercial do que mostra a doença 
ainda em níveis relativamente baixos 
– concluiu Ayres.

20 anos, a CVC pode ser considerada 
controlada hoje, por conta das medi-
das de manejo adotadas desde  en-
tão e  pela maior  facilidade  de  con-
trole  da cigarrinha, vetor  da doença. 
Nem o mais otimista poderia pensar 
nesses índices atuais. Já o greening, 
diferentemente da CVC, não depen-
de só de um produtor, depende de 
uma estratégia conjunto, porque o 
vetor se movimenta mais – disse.

Ainda segundo ele, o crescimen-

ra estará sujeito a fiscalização e multa. 
Lembramos também que desde 2009, a 
Prefeitura Municipal de Taquaritinga ce-
lebrou convênio com a Receita Federal, 
assumindo a fiscalização do ITR sobre os 
imóveis rurais localizados no território 
do Município, assim como também fize-
ram outras Prefeituras da região. Em nos-
so Município, através do primeiro decre-
to expedido pelo Senhor Prefeito, ficou 
determinado que o valor da terra nua 
passaria de R$ 51.300,00 o alqueire, para 
R$ 104.666,26  o alqueire, uma alteração 
de 104% em relação ao ano anterior.O 
Sindicato Rural não foi favorável a esse 
reajuste em decorrência protocolou um 
ofício pedindo a reconsideração do de-
creto, pois nesses valores da terra nua 
iria incidir inúmeros impostos, taxas car-
torárias e principalmente a Contribuição 
Sindical. Na sequência o senhor prefeito 
Dr. Fúlvio Zuppani, decretou mais dois 
decretos reduzindo os valores, onde 
que no último ficou definido o valor de 
R$ 76.230,00 o alqueire, esse valor ainda 
foi contestado pelo Sindicato Rural, sen-
do que a terra do município ficou a mais 
cara de toda região, como, Jaboticabal, 
Monte Alto e Itápolis.Em conversas com 
senhor prefeito ele se comprometeu 
abaixar esse percentual equalizando 
próximos os municípios vizinhos.  Sendo 
que até o fechamento deste informativo 
o prefeito não tinha reduzido os valores 
por isso pedimos aos proprietários que 
procure o Sindicato Rural para maiores 
esclarecimentos sobre o assunto e tam-
bém a realização da declaração.

ca em vários problemas ao proprietário, 
desde o pagamento de multa de R$ 
50,00, por envio em atraso, e mais multa 
e juros do valor a pagar, até a não emis-
são de Certidões Negativas de Débito. 
Para que não ocorra nenhum problema 
é importante que o associado não deixe 
para fazer esta declaração nos últimos 
dias do mês.E para o preenchimento do 
ITR, só é possível entregar, após  fazer o 
ADA (Ato Declaratório Ambiental), que é 
feito desde 2007, com os mesmo dados 
do CAR (Cadastro Ambiental Rural), que 
são as áreas declaradas de preservação 
permanente e reserva legal. Lembrando 
também que todo produtor que colocar 
no ITR, que sua propriedade está 100%  
produtiva, deve no próximo ano, nos 
meses de janeiro a março entregar na 
Prefeitura Municipal de sua proprieda-
de, a  DIPAM (Declaração de índice de 
participação de Município) juntamente 
com o talão de notas ou extratos de 
Usina ou Indústria, comprovando essas 
áreas de produção, caso isso não ocor-
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PLANO SAFRA LIBERA R$1,2 BILHÃO PARA AGRICULTURA 
FAMILIAR EM SÃO PAULO

O ministro do Desenvolvimento 
Agrário, Patrus Ananias, anunciou no 
dia 18/08, a liberação R$ 1,2 bilhão 
do Plano Safra da Agricultura Familiar 
2015/2016 para o estado de São Paulo. 
A meta do Ministério é conseguir, em 
São Paulo, a adesão de 35 mil contra-
tos para o financiamento da atividade 
produtiva dos pequenos produtores 
rurais, a maioria de famílias de assen-
tados. Segundo o ministro, o governo 
poderá estudar o remanejamento de 
recursos caso mais pessoas se interes-
sem pelo plano.

Ananias disse que os técnicos do 
MDA estão trabalhando junto às insti-

tuições financeiras – Banco do Brasil 
e Banco do Nordeste – para facilitar o 
acesso às linhas do Programa Nacional 
de Fortalecimento da Agricultura Fami-
liar (Pronaf). O motivo são os critérios 
mais rígidos nas concessões de crédi-
to. Há casos em que “o agricultor só 
tem a posse”, afirmou o ministro.

Também queremos [estender os 
benefícios] para as mulheres assim 
como ampliar [o acesso] para os jo-
vens – disse. Em relação aos jovens, 
ele explicou que um dos objetivos é 
fixá-los no campo.

Outra medida tomada pela equipe 
de assistência técnica do governo é a 

de estimular a formação de cooperati-
vas, a fim de melhorar a rentabilidade 
dos pequenos produtores.

Estamos convencidos de que o de-
senvolvimento da agricultura familiar 
no Brasil passa pelo cooperativismo, 
para que os agricultores possam unir 
os esforços – afirmou.

O ministro disse que o estímulo à 
agroindústria no setor faz com que os 
produtos tenham um valor agregado.

Dados do Ministério indicam que 
no estado de São Paulo 68% das orga-
nizações da agricultura familiar traba-
lham em sistema de cooperativas. Do 
total de 122 entidades do gênero, 46 
são atendidas pelo Programa de Assis-
tência Técnica e Extensão Rural (Ater) 
Mais Gestão. Na safra 2015/2016, a es-

timativa é atender 8,6 mil famílias pela 
política da Ater.

Patrus Ananias está percorrendo o 
país para anunciar os volumes de cré-
dito regionalizados. Já esteve no Ceará 
e na Bahia e depois de São Paulo es-
tará em Belo Horizonte, no dia 19/08, 
apresentando o Plano para o estado 
de Minas Gerais.

NOVAS REGRAS DO RELATÓRIO 
DE GREENING

Informamos que a partir do próximo relatório do greening, haverá alte-
rações para envio, por isso pedimos aos associados que declara o relatório, 
procure o Sindicato Rural, com o Engenheiro Agrônomo Sergio Bellentani, 
para maiores informações. 

INDENIZAÇÃO ADICIONAL DEVIDA 
NA DESPEDIDA ANTES DA 
DATA-BASE DO DISSÍDIO

A Lei nº 6.708/79 e a Lei nº 7.238/84, em ambas no artigo 9º, determi-
nam uma indenização adicional, equivalente a um salário mensal, no caso 
de dispensa sem justa causa antes da data-base do dissídio da categoria, ou 
seja no mês de Setembro. Por isso pedimos aos associados que antes de dis-
pensar algum funcionário entre em contato com o Departamento Pessoal.

O volume de cana-de-açúcar 
processado pelas unidades pro-
dutoras da região Centro-Sul do 
Brasil atingiu 47,41 milhões de 
toneladas na primeira metade de 
agosto, crescimento de 5,68% em 
relação a 44,86 milhões de tone-
ladas moídas em igual quinzena 
de 2014, de acordo com  dados da  
União da  Indústria de  Cana-de-
-açúcar (Unica).

Segundo o diretor técnico da 
entidade, Antonio de Padua Ro-
drigues, “pela segunda quinzena 
consecutiva o clima mais seco 
nas principais áreas produtoras fa-
cilitou as operações agrícolas, eli-
minando o atraso na colheita de 
cana observado este ano quando 
comparado com a safra anterior”. 
No acumulado desde o início da 
atual temporada até 15 de agosto, 
o volume processado de matéria-
-prima alcançou 326,79 milhões  
de  toneladas (+0,48%).

CLIMA SECO ELIMINOU 
ATRASO DA COLHEITA DE 

CANA E FAVORECEU MOAGEM
Em São Paulo, entretanto, a 

moagem acumulada no ciclo 
2015/2016 permanece abaixo 
daquela verificada no ano ante-
rior. Até 15 de agosto, o estado 
processou  190,67  milhões de  
toneladas, contra 203,11  milhões 
de  toneladas  contabilizadas  no 
mesmo  período  de 2014.

ATR - A quantidade de  Açúca-
res Totais  Recuperáveis (ATR) por  
tonelada de  matéria-prima totali-
zou 141,2 kg nos primeiros 15 dias 
de  agosto,  sensível recuperação 
quando comparado aos índices 
observados nas quinzenas ante-
riores. Ante igual periodo do ano 
passado, contudo, caiu 1,13%.

No acumulado da safra, o teor 
de ATR alcançou 127,05 kg por 
tonelada, permanecendo 2,80% 
aquém do valor registrado no úl-
timo ano (130,72 kg por tonelada 
de cana-de-açúcar).
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O terceiro curso de tratorista, 
qualificou e capacitou mais produ-
tores e trabalhadores rurais, com 
aulas práticas, teóricas, material, 
refeição e o principal certificação. 
Este curso visa capacitar o profissio-
nal na operação adequada com a 
máquina. A habilidade no trabalho 
com o equipamento, é desenvolvi-
da com a experiência e uso contí-
nuo do mesmo, porém os aspec-
tos de segurança operacional são 
requisitos necessários a qualquer 
operador, independente do tempo 
de conhecimento em operações 

CURSO: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRATORES AGRÍCOLAS.
DATA:  03/08/2015 A 07/08/2015   CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

INSTRUTOR: HERMES SOUZA DOS ANJOS (SÃO CARLOS)

com a máquina. Muitos acidentes 
ocorrem com operadores experien-
tes. Ao término deste curso os parti-
cipantes estão aptos a operar o tra-
tor com segurança e eficiência, de 
forma a evitar acidentes e preservar 
as boas condições da máquina e de 
todos os envolvidos na operação 
de movimentação na agricultura e 
serviços.  As aulas teóricas foram 
realizadas na sede do Sindicato Ru-
ral e as aulas práticas na Empresa 
Coopercitrus, e na propriedade das 
Associadas Sra. Diva, Telma e Elaine 
Gibertoni, na Fazenda Grama.

CURSO: PROCESSAMENTO ARTESANAL DE PÃES -DATA: 17/08/2015 A 18/08/2015  CARGA 
HORÁRIA: 16 HORAS INSTRUTORA: VANIA ARÁUJO LOURENÇON (MONTE APRAZÍVEL) PARCERIA 

E LOCAL: ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA (HORTO DE DEUS)

Neste mês foi realizado em 
parceria com o Horto de Deus, um 
curso para  30 pessoas, entre os re-
sidentes e também da Diretoria,  na 
sede da associação que fica na Ro-
dovia Dr. Horacio Ramalho, perten-
cente ao nosso Município. Nesses 
dias, aprenderam várias receitas, e 
técnicas de preparo de pães, como 
pão de alho, pão de abobora, pão 
caseiro, pão italiano, pão de quei-
jo, pão de batata, pão de torresmo, 
espinafre, misto quente, cenou-

ra, beterraba, pão sovado, pão de 
hambúrguer com gergelim, esfira, 
entre outros.  A participação nessas 
aulas foram muito produtivas, pois 
os participantes não precisaram ter 
nenhum conhecimento prévio, e 
puderam aprender tudo sobre pa-
nificação, para consumo próprio, e 
mais tarde para uma economia fa-
miliar e renda extra, podendo apro-
veitar dicas e técnicas exclusivas 
de uma engenheira de alimentos 
nessa área.

SAFRA PAULISTA DE GRÃOS 2014/2015 DEVE CRESCER 19,1%
A safra paulista de grãos 

2014/2015 deve crescer 19,1% em 
comparação com o período an-
terior 2013/2014, mostra levanta-
mento de junho da Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento do 
Estado de São Paulo.

O estado deve colher 7,544 
milhões de toneladas em relação 
aos 6,334 milhões de toneladas 
da safra passada. Esse resultado 
é atribuído à recuperação da pro-
dutividade, prejudicada anterior-
mente por problemas climáticos 
severos, mostram as avaliações 
do Instituto de Economia Agrí-
cola (IEA) e da Coordenadoria de 
Assistência Técnica Integral (Cati), 
ambos órgãos da secretaria.

A cultura da soja no Estado de 
São Paulo apresentou aumento 
de 37,6% na produção, para 2,229 
milhões de toneladas em relação 
a 2013/2014. O cultivo da soja é o 

segundo maior no Estado, atrás so-
mente da cana-de-açúcar, informa 
a secretaria.

A produção de milho de primei-
ra safra (verão) aumentou 15,2% 
entre as duas safras, para 2,284 
milhões de toneladas. A segunda 
safra do cereal (inverno) está proje-
tada em 1,702 milhão de tonelada, 
crescimento de 15,4% em compa-
ração com a safra anterior.

Os produtores de trigo tendem 
a obter um acréscimo na produ-
tividade de 5,3%, o que deve se 
refletir em uma produção 10,3% 
superior (257,8 mil toneladas).

Outras culturas

Entre as culturas perenes, o 
levantamento estima que a pro-
dução de cana-de-açúcar é de 
427,420 milhões de toneladas 
em 2014/2015, 5,8% superior à 

2013/2014 (404,105 milhões de t), 
em uma área em produção de 5,5 
milhões de hectares, praticamente 
a mesma da safra passada.

Segundo a pesquisa, a safra 
paulista de café 2014/2015 deve 
alcançar 4,134 milhões de sacas de 
60 kg (248 mil toneladas). O volu-
me produzido está acima (3,7%) 
daquele registrado no levantamen-
to anterior, de abril, quando foi es-
timada safra de 3,999 milhões de 
sacas.

Conforme a secretaria, esse in-
dicativo de aumento na produção 
é resultado da revisão dos núme-
ros que elevou a previsão do vo-
lume de colheita em duas impor-
tantes regiões produtoras de café: 
a Alta Mogiana de Franca (principal 
cinturão cafeeiro do Estado), incre-
mento em torno de 7% (70,5 mil 
sacas a mais), e a região de Marília, 
com acréscimo de 11,5% (57,7 mil 

sacas a mais).
Os números para a cultura da 

laranja indicam uma safra paulista 
muito próxima da obtida na safra 
passada. Os resultados apontam 
para um volume total produzido 
de 288 milhões de caixas de 40,8 
kg (11.749 mil toneladas), ou seja, 
0,9% inferior ao obtido na safra 
passada (291,2 milhões de caixas 
de 40,8 kg equivalente a 11.860 
mil toneladas). Quanto à área to-
tal plantada (que inclui área com 
plantas ainda não produtivas), o 
levantamento prevê queda de 
1,1%, para 476,4 mil hectares.

– O decréscimo das plantas 
em produção, já registrado em 
levantamentos anteriores, leva à 
dedução de maior erradicação 
por causa da eliminação de po-
mares comprometidos com a in-
cidência do greening – informam 
os pesquisadores.



CARLOS LUIZ RESTANI 01/09

ANTONIO COSTA DIAS 01/09

AIRTON JOSE PAVARINI 02/09

JOSE ALVES BERNARDINO 02/09

JOSE VAGNER CARQUI 05/09

ANTONIO OSVALDO NARDUCCI 08/09

JOSE DA SILVA 09/09

WILLIAN JUN HASSE 09/09

ANTONIO GIBERTONI (PILO) 09/09

MARIA RUGERO DE MIRANDA 11/09

LUIS ROBERTO APARECIDO MICHELONI 12/09

ANTONIO AMERICO VOLANTE                       14/09

ANTONIO CAVALINI 16/09

OSCAR DELAIRES PAVARINA 17/09

ANTENOR LOURENÇO LOTTI 18/09

LUCIO MOLINARI  20/09

YACHIYO KOBA 20/09

CARLOS ARMANDO CAZARI 23/09

ANTONIO TENORIO FILHO 26/09

OLGA BUSSADORI ARIOLI 28/09

SHIRO WATANABE 28/09
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FALSO PASTEL

ReceitaReceita

A 108ª edição do sorteio de 100 litros de óleo diesel ocorreu dia 20 de 
Agosto de 2015, cujo ganhador foi o Sr. Teruo Tsujimoto, totalizando 
11.000 litros em parceria com ENERGIA AUTO POSTO.

 A faxineira do banco
A faxineira do banco, irada, diz para o gerente:
- Eu estou me demitindo! O senhor não confia em mim!
O gerente, espantado, diz:
- Mas o que é isso, Marina? A senhora trabalha aqui há vinte anos, eu até 

deixo as chaves do cofre em cima da minha mesa! 
- Eu sei! - Diz a faxineira, chorando - Mas nenhuma delas funciona!

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

SINDICATO RURAL COMPLETA 11.000 LITROS DE ÓLEO 
DIESEL SORTEADOS ENTRE SEUS ASSOCIADOS

AMENDOIM, AVEIA, BERINJELA, CARÁ, CHUCHU, INHAME, JILÓ, 
MANDIOCA, PEPINO, QUIABO E RABANETE.

SetembroO que se colhe 
no mês de

INGREDIENTES

-6 fatias de pão de forma sem casca
6 pedaços de queijo muçarela em 
palitos (ou 120 g de carne moída 
refogada)
orégano a gosto
1 gema
1 clara temperada com sal e pimenta-
do-reino
Farinha de rosca a gosto para empanar

Modo de Preparo

1 - Com um rolo, amasse, uma a uma, 
6 fatias de pão de forma sem casca. 

Coloque um palito de queijo em cada 
fatia de pão, salpique orégano e pincele 
gema nas bordas. Dobre o pão ao meio 
apertando bem, formando um pastel. 
Repita o mesmo procedimento com as 
demais fatias.
2 - Passe as fatias de pão (já dobradas) na 
clara temperada com sal e pimenta-do-
reino e em seguida na farinha de rosca. 
Frite em óleo quente até dourar. Retire e 
escorra em papel absorvente. Sirva em 
seguida.


