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FECHAMENTO AUTORIZADO
PODE SER ABERTO PELA ECT

total de 78.000 caixas de 22 Kg, 
com números de pés em produ-
ção de 13.000 e 18.150 de pés no-
vos sem produção.

Na produção de Goiaba peran-
te último levantamento, teve uma 
produção de 15 mil toneladas, com 
números de pés em produção de 
107.600 e 99.700 de pés novos sem 
produção, sendo assim Taquaritin-
ga é a maior produtora de Goiaba 
do Brasil.

Na produção de Laranja, teve 
uma produção de 92.534 tonela-
das, total de mais 2 milhões de cai-
xas de 40,8 Kg, com total 1.080.000 
de pés em produção e 250.000 

O Sindicato Rural fez um levan-
tamento das principais culturas da 
cidade no ano de 2015, levanta-
mento esse feito junto ao IEA (Insti-

As exportações do agrone-
gócio brasileiro responderam por 
33,1% do total embarcado pelo país 
no primeiro trimestre de 2016. Os 
dados são do Ministério de Desen-
volvimento, Indústria e Comércio e 
Exterior (Mdic) e foram compilados 
pela Confederação da Agricultura e 
Pecuária do Brasil (CNA). No total, 
foram US$ 13,4 bilhões, referentes 
a oito produtos do agronegócio, 
maioria dentre os dez principais 
itens de exportação entre Janeiro 
e Março.

No período, os destaques do 
agronegócio nas exportações fo-

 Os produtores de milho 
de São Paulo estão otimistas com 
os bons preços pagos pelo grão.

 Apesar das dificuldades dos 
últimos anos, a aposta no milho 
segunda safra continua no inte-
rior do estado.

A expectativa é recuperar as 
perdas causadas pela estiagem 
nos últimos anos.

Como nem tudo é perfeito, o 

ram: soja em grão, com US$ 3,8 
bilhões (crescimento de 46,1%), 
aparecendo como o principal pro-
duto nos embarques totais do Bra-
sil; milho em grão, que teve receita 
de US$ 2,0 bilhões (crescimento 
de 110,7%), sendo 3º colocado na 
pauta; celulose, com vendas de 
US$ 1,5 bilhão (crescimento de 
13,4%) em 5º lugar na lista, e carne 
bovina, com US$ 1,1 bilhão (cresci-
mento de 11,4%), na 10ª posição.

Para esses produtos, houve 
crescimento no valor exportado 
na comparação com o primeiro tri-
mestre de 2015.

excesso de umidade aumenta os 
riscos de doenças causadas por 
fungos.

Por isso, a aplicação de fungi-
cida na lavoura foi feita há cerca 
de um mês, bem mais cedo que 
anos anteriores.

Mas é melhor ter chuva do 
que falta.

“A chuva é um dos principais 
fatores para a produtividade.

Conforme a CNA, a expectativa 
do mercado para 2016 é a conti-
nuidade de um real desvalorizado 
em relação ao dólar, o que con-
tribui para a competitividade dos 
produtos brasileiros no mercado 
internacional. “O aquecimento das 
exportações de carne bovina no 
primeiro trimestre de 2016 está rela-
cionado à elevação dos preços da 
proteína no mercado doméstico, 
que diminui a demanda interna 
pelo produto e ao fator câmbio, 
incentivando as exportações”, des-
tacou em relação à proteína.

Além disso, a reabertura de 

Se já no plantio tiver proble-
ma de seca, a quebra chega a 
50%.

Do jeito que está indo, por en-
quanto, a perspectiva é otimista”, 
avalia o engenheiro agrônomo 
da Coordenadoria de Assistência 
Técnica Integral (Cati) Santo Au-
gusto Pissinati Neto.

Com a safra fluindo bem, o 
foco dos produtores está na re-

mercados – China, Arábia Saudita 
e Irã, para carne bovina brasileira 
in natura, ocorrida em 2015, tam-
bém estimula as vendas externas 
do produto. No início deste ano, 
foram habilitados mais cinco frigo-
ríficos de carne bovina para expor-
tação para a China, totalizando 16 
frigoríficos.

Pelos números do Mdic, no 
primeiro trimestre de 2016 o Brasil 
obteve superávit de US$ 8,4 bilhões 
na balança comercial, aumento de 
US$ 13,9 bilhões em relação ao dé-
ficit apresentado em igual período 
do ano passado.

muneração.
Com oferta em torno de R$ 

35,00 pela saca do.
O objetivo é conseguir uma 

oferta melhor.
Mesmo com o mercado 

aquecido, os produtores recla-
mam que os custos de produção 
aumentaram em 30%. Por isso, a 
preocupação é com as próximas 
safras.

Informamos que Sindicato Rural em parceria com a FAESP/Senar, estará realizando visitação a Agrishow, destinada aos associados e familiares, 
o Sindicato fornecerá transporte, ingresso e refeição, a data da visita será no dia 28/04. Maiores informações na sede do Sindicato.

pés novos sem produção. Já na 
produção de Limão, tivemos uma 
produção de 42 mil toneladas, to-
tal de mais 1 milhão de caixas de 
40,8 Kg, com total 300.000 pés em 
produção e 300.000 pés novos 
sem produção, tornando Taquari-
tinga a quinta maior produtora de 
Limão do Estado de São Paulo.  Na 
produção de Manga, tivemos uma 
produção de 15 mil toneladas, total 
de mais 680.000 de caixas de 40,8 
Kg, com total de 194.000 pés em 
produção e 126.000 pés novos sem 
produção, Taquaritinga é a terceira 
maior produtora de Manga do Esta-
do de São Paulo.

tuto de Economia Agrícola). 
Na produção de Abacate pe-

rante último levantamento, teve 
uma produção de 1.716 toneladas, 

PRODUÇÃO TAQUARITINGA 2015

AGRISHOW 2016

AGRONEGÓCIO RESPONDEU POR 1/3 DA EXPORTAÇÃO BRASILEIRA NO 1º  TRIMESTRE

COM CLIMA FAVORÁVEL, PRODUTOR DE MILHO DE SP ESTÁ OTIMISTA COM A SAFRA
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MOAGEM DE CANA PELO CENTRO-SUL CRESCE 429%
NA 2ª QUINZENA DE FEVEREIRO

As usinas e destilarias do Cen-
tro-Sul do Brasil processaram 1,05 
milhão de toneladas de cana-de-
-açúcar na segunda quinzena de 
fevereiro, volume 428,90% maior 
na comparação com igual período 
do ano passado (199,8 mil tonela-
das). 

No acumulado da safra 
2015/2016, iniciada em abril de 
2015, a moagem atinge 603,86 
milhões de toneladas, 5,80% mais 
ante igual intervalo do ciclo 2014/15 
(570,77 milhões de toneladas).

Os números foram divulgados 
pela União da Indústria de Cana-
-de-açúcar (Unica).

O mix de produção na quinze-
na foi de 12,89% da oferta de ma-

téria-prima para açúcar e os outros 
87,11%, para etanol.

No acumulado da temporada, 
os porcentuais são de 40,77% e 
59,23%, respectivamente.

Com isso, a produção de açú-
car nos últimos 15 dias de feve-
reiro alcançou 14,1 mil toneladas 
(+827,84%). Já a de etanol totalizou 
69,7 milhões de litros (+268,63%), 
dos quais 900 mil litros de anidro e 
68,8 milhões de litros de hidratado. 

No acumulado da safra 
2015/2016, a fabricação de açúcar 
atinge 30,77 milhões de toneladas 
(menos 3,76%) e a de etanol, 27,65 
bilhões de litros (mais 5,96%), dos 
quais 10,60 bilhões de litros de 
anidro (menos 1,98%) e 17,04 bi-

lhões de litros de hidratado (mais 
11,58%).

Para o diretor técnico da Unica, 
Antonio de Padua Rodrigues, “as 
empresas em operação continuam 
dando prioridade à produção de 
etanol hidratado, devido ao com-
promisso com o abastecimento e à 
maior liquidez do produto”.

Em relação à qualidade da ma-
téria-prima, a Unica informou que 
o nível de Açúcares Totais Recupe-
ráveis (ATR) na segunda quinzena 
de fevereiro foi de 108,32 kg por 
tonelada de cana (mais 0,56%). No 
acumulado do ciclo, totaliza 131,19 
kg por tonelada (menos 3,97%).

As vendas de etanol pelas uni-
dades produtoras da região Centro-
-Sul em fevereiro somaram 1,93 
bilhão de litros, com apenas 38,52 
milhões de litros direcionados à ex-
portação e 1,89 bilhão de litros ao 
mercado interno.

Conforme Rodrigues, “ao con-
trário de informações divulgadas 
por algumas entidades, o volume 
de etanol que saiu das unidades 
produtoras do Centro-Sul com des-
tino ao mercado externo seguiu 
comportamento usualmente verifi-
cado nesse período e ficou 66,87% 
abaixo da quantidade registrada 

em janeiro de 2016”.
As empresas exportaram ape-

nas o volume necessário para o 
cumprimento de compromissos 
estabelecidos anteriormente, 
acrescentou.

No mercado doméstico, o volu-
me de etanol hidratado comercia-
lizado pelos produtores do Centro-
-Sul atingiu 1,06 bilhão de litros, 
com queda de 11,27% em relação 
ao volume observado no mesmo 
período de 2015 (1,19 bilhão de li-
tros). As vendas de etanol anidro 
ao mercado interno, por sua vez, 
totalizaram 831,64 milhões de litros 
em fevereiro, contra 680,66 mi-
lhões de litros verificados em igual 
período de 2015.

Para o diretor da Unica, “a leve 
retração nas vendas de hidratado 
no mercado interno já era espera-
da em função do menor número 
de dias úteis em fevereiro e da ele-
vação da paridade de preços em 
algumas regiões”. 

O volume de etanol em es-
toque nas unidades produtoras e 
a perspectiva de produção ante-
cipada asseguram o suprimento 
regular do biocombustível para o 
atendimento da demanda de mar-
ço, concluiu Rodrigues.

Informamos aos associados que possuem veículos com final de placa 1, que deverá fazer o licenciamento neste mês de Abril, por 
isso pedimos que procurem na sede do Sindicato, nosso Despachante Jorge, no seguinte horário 08:00 ás 11:30.

Informamos ainda que todos os serviços de despachantes estão á disposição dos nossos associados e familiares com preços mais 
em conta.

SERVIÇOS DESPACHANTES

PRODUÇÃO DE GRÃOS DEVE SER DE 210,3 MILHÕES 
DE TONELADAS NA SAFRA  2015/2016 

Os números da produ-
ção brasileira de grãos da sa-
fra 2015/2016, apurados pela 
Companhia Nacional de Abas-
tecimento (Conab), no 6º le-

vantamento desta temporada, 
apontam um volume de 210,3 
milhões de toneladas. 

A estimativa, divulgada no 
dia 10/03, equivale a 1,3% ou a 

2,6 milhões de toneladas a mais 
em relação à safra 2014/2015, 
que foi de 207,7 milhões.

O principal destaque é a pro-
dução de soja, que deverá atingir 
101,2 milhões de toneladas, 5 
milhões a mais do que na safra 
anterior, graças aos ganhos de 
área de 3,6% e de produtividade 
de 1,5%. 

O milho total está estimado 
em 83,5 milhões de toneladas, 
com uma redução de 1,4% ou 
1,2 milhão de toneladas na com-
paração com a safra 2014/2015. 
O crescimento de área plantada 
do milho segunda safra não foi 

suficiente para recuperar a redu-
ção de 6,1% da produção da pri-
meira safra, que chegou a 28,2 
milhões toneladas.

A recuperação da produti-
vidade do feijão primeira safra 
refletiu em um aumento de 114 
mil toneladas, chegando ao to-
tal de 1,2 milhão de toneladas, 
apesar da queda na área planta-
da. Já o algodão em caroço tem 
previsão queda de 4,3% na pro-
dução, chegando a 2,25 milhões 
de toneladas, devido à redução 
de área, sobretudo no Nordeste. 
Este volume corresponde a 1,5 
milhão de toneladas de pluma.
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SALÁRIO MÍNIMO EM SÃO PAULO SOBE 10,5% E VAI PARA R$ 1.000 EM ABRIL

IMPOSTO DE RENDA PRAZO 01/04/2016 A 30/04/2016

FATURAMENTO DAS LAVOURAS E PECUÁRIA
ATINGE R$ 515,2 BI EM  2016

O valor bruto da produção 
agropecuária (VBP) registra alta em 
2016 em relação a 2015.

Segundo dados divulgados no 
dia 14/03, pela Secretaria de Política 
Agrícola (SPA) do Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimento 
(Mapa), o faturamento do setor 
dentro dos estabelecimentos rurais 
é estimado em R$ 515,2 bilhões, o 
que representa um aumento de 
0,7% na comparação com os R$ 
511,4 bilhões do ano passado.

De acordo com os números 
da secretaria, o valor dos princi-
pais produtos das lavouras é de R$ 
338,6 bilhões e da pecuária, de R$ 
176,6 bilhões.

Entre as lavouras, o destaque é 
para a soja, que deve representar 
este ano 36,5 % do valor desse gru-
po, seguida pela cana-de- açúcar, 
14,5 %, e milho, 13 %.

Na pecuária, a liderança é da 
carne bovina (42,5%).

Em seguida, aparecem a carne 
de frango (28,8%), o leite (14,4%), a 
carne suína (7,7%) e os ovos (6,6%). 

Entre os produtos que vêm ob-

A partir de 1º de abril, o salá-
rio mínimo estadual paulista pas-
sará de R$ 905 para R$ 1.000, com 
reajuste de 10,5%.

O novo valor foi fixado pela 
Lei nº 16.162, assinada pelo go-
vernador Geraldo Alckmin e pu-
blicada no “Diário Oficial do Esta-
do” no dia 15/03. 

O novo piso vale, entre ou-
tros, para os trabalhadores do-
mésticos, de serviços de limpeza 
e de manutenção, de higiene e 
saúde, auxiliares de serviços ge-
rais e motoboys. 

O valor não se aplica a cate-
gorias que tenham outros pisos 
definidos em lei federal, conven-
ção ou acordo coletivo de traba-
lho. Com o novo valor, serão re-
colhidos R$ 280 a partir de Maio 

Informamos aos associados para providenciarem a documen-
tação necessária para o IRPF - 2016 (Imposto de Renda de Pessoa 
Física), ano base 2015. Já estamos recebendo os documentos com 
antecedência, pois o prazo para transmitir para receita federal termi-
na no dia 30/04/2016.

Os documentos necessários são:

• Imposto de Renda 2015, 
• Notas Fiscais de Compra e Venda 2015,
• Veículo, se comprou ou vendeu no ano de 2015, trazer nome, 

CPF, data e valor

• Escritura, se comprou ou vendeu no ano de 2015,
• Carnes de INSS, Extratos Bancários base 31/12/2015, Plano de 

Saúde
• Escola Particular ou Faculdade dos filhos,
• Despesas e Receitas, e Talões de Notas.
• Trazer a ultima declaração ou disquete e recibo 

Pedimos a colaboração, para não deixarem para os últimos dias.

OBS: Informamos também que a declaração será preenchi-
da no Sindicato, com o nosso Contador Valmir.

com as contribuições ao INSS e 
ao FGTS.

Desse total, R$ 200 serão pa-
gos pelo empregador e R$ 80 
pelo empregado.

O recolhimento referente 
a Abril terá de ser feito até 6 de 
maio, através do eSocial. 

A segunda faixa do piso pau-
lista passou de R$ 920 para R$ 
1.017 (também com aumento 
de 10,5%) e vale para os traba-
lhadores de serviços de higiene 
e saúde, chefes de serviços de 
transportes e de comunicações, 
supervisores de compras e de 
vendas, agentes técnicos em 
vendas e representantes comer-
ciais, entre outros.  O salário em 
São Paulo se mantém acima do 
nacional, que é de R$ 880.

tendo melhores resultados no VBP 
em 2016, destacam-se a banana 
(+15%), batata-inglesa (+11,6%), 
cacau (+9,3%), café (+17,7 %), soja 
(+12,3 %), trigo (+16,8%) e maçã 
(+25%).“Os preços reais mais ele-
vados neste ano favorecem vários 
produtos, como a batata-inglesa, 
café conilon, soja, uva e maçã, em-
bora na relação de produtos anali-
sados nesta pesquisa predominam 
os preços mais baixos do que em 
2015”, assinala o coordenador-gera 
de Estudos e Análises da SPA, José 
Gasques.

Os dados regionais mostram 
que o maior faturamento do valor 
bruto da produção agropecuária é 
no Sul, com R$ 150,3 bilhões.

Em seguida, aparece o Centro-
-Oeste, com R$ 142,6 bilhões.

O Sudeste ocupa a terceira 
posição, com R$ 133,9 bilhões, o 
Nordeste, a quarta, com R$ 49,8 
bilhões, e o Norte, a quinta, com 
R$ 30 bilhões. 

Entre as unidades da federa-
ção, a liderança é de Mato Grosso, 
seguido por São Paulo e Paraná.

KÁTIA ABREU PEDE PRORROGAÇÃO DO CAR
A ministra da Agricultura, 

Kátia Abreu, defendeu a prorro-
gação do prazo de inscrição no 
Cadastro Ambiental Rural (CAR) 
por mais um ano. O prazo para 
que os produtores façam o ca-
dastramento termina em 5 de 
maio.

De acordo com último bole-
tim divulgado pelo Serviço Flo-
restal Brasileiro, com dados até 
31 de janeiro, 263 milhões de 
hectares foram registrados no 
Sistema Nacional de CAR (Sicar), 
o que representa 66,1% da área 
a ser cadastrada.

Criado pela Lei do Código 
Florestal, o CAR é um sistema 
eletrônico que integra as infor-
mações das propriedades rurais 
e será a base de dados para o 
controle e monitoramento do 
uso da terra e combate ao des-
matamento no Brasil. 

No sistema, os produtores 
devem informar os dados cadas-
trais e a localização georreferen-
ciada das áreas de Preservação 
Permanente, de Reserva Legal e 
de Uso Restrito.

“Não vai dar tempo de ca-
dastrar todo mundo até maio. 
Não é só o produtor que não foi 
fazer o CAR, são problemas lo-

calizados de Justiça e da própria 
ineficiência de alguns estados e 
dos seus órgãos em receber e 
fazer o CAR”, disse Abreu. 

A ministra explica que, caso 
uma nova lei não seja aprovada 
em tempo hábil no Congresso 
Nacional, é possível publicar 
uma medida provisória que trate 
da prorrogação.

O CAR foi regulamentado 
em maio de 2014 e, em maio de 
2015, o prazo para cadastramen-
to das terras foi prorrogado por 
um ano. “Acredito que todos vão 
compreender que não é possí-
vel colocar o agronegócio na 
criminalidade voluntariamente.

Os produtores estão se 
empenhando em fazer o CAR, 
porque isso é uma segurança 
jurídica para cada um deles. En-
tão, porque não dar mais uma 
oportunidade a esse setor, que 
tem respondido tão bem para a 
sociedade, para economia, para 
a geração emprego?”, argumen-
tou Abreu.

O Ministério do Meio Am-
biente informou que não está 
tratando de prorrogação do CAR 
e está trabalhando para aumen-
tar o número de cadastros de 
imóveis rurais.

Confira algumas das categorias abrangidas pelo novos
mínimos estaduais em SP: 

1ª FAIXA: R$ 1.000,00 
• Trabalhadores domésticos
• Trabalhadores agropecuários
• Pescadores
• Motoboys
• Cabeleireiros, manicures e pedicures
• Garçons
• Operadores de telefone e de telemarketing

2ª FAIXA: R$ 1.017,00 
• Administradores agropecuários e florestais
• Trabalhadores de serviços de higiene e saúde
• Operadores de estação de rádio e de estação de televisão
• Técnicos em eletrônica



CELSO ANTONIO DAVOGLIO
ARMANDO PASTRELO
JOAO FERMINO TURRA
GENI CONSTANCIO IRIA
JANDYRA EIKO MORI KAWASAKI
MARCO AURELIO FERRARO
JOSE ZEPHERINO LOTTI
MARIA DO CARMO PINSETTA
NECLETO ZANIBONI
EDUARDO HENRIQUE MOUTINHO
DOLAR ANTONIO GIBERTONI
IRACEMA BORGES LOTTI
IRMA CHIAROTTI MICALI
ANTONIO G. BUENO DE MIRANDA
MARCO ANTONIO PREVIDELLI ORRICO
NOEMIA PIRES MORAES
ANTENOR DOLCI
WANDERLEI MILSONI
ZEPHERINO PEDRASSOLI
WALDOMIRO BERTOLDO
MARIA APARECIDA ROMANO
NELSON MARTINS
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA
MARIO WILLIAN LEMOS
IZAURA FERNANDES BELLENTANI
JOSE MARIA MARTINELLI

05/04
06/04
09/04
10/04
10/04
10/04
10/04
11/04
11/04
13/04
13/04
13/04
15/04
17/04
18/04
18/04
21/04
21/04
22/04
25/04
25/04
25/04
26/04
29/04
29/04
30/04
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CUPIM DE PANELA

ReceitaReceita
INGREDIENTES

-1 peça de cupim
-100 g de bacon cortados em tirinhas
-1 calabresa cortada em tiras
Temperos da sua preferência para 
poder deixar o cupim mariando de um 
dia para o outro
-1 cebola grande picada
-2 tomates maduros picados
-1 pimentão picado

MODO DE PREPARO

Antes de levar a carne ao fogo, faça 
buracos nela e coloque as tirinhas de 
bacon e calabresa, empurre com o 
dedo para que o recheie entre na carne
Na panela de pressão coloque um 
pouco de óleo e quando ele estiver 
bem quente coloque a peça do cupim, 
deixe fritar bem, quando notar que 
está frito vire o outro lado e deixe fritar 
também
Coloque uma concha pequena do 
caldo de tempero que ela ficou na 
noite anterior, tampe a panela e deixe 
ela cozinhar, como é muito pouca água 
tome cuidado de sempre desligar o 
fogo e verificar se não está queimando, 
depois de uns 20 minutos cozinhando, 
abra a panela e vire ela de lado 

para que os dois lados fiquem bem 
coradinhos, se for preciso acrescentar 
mais água coloque, mas sempre com 
muito cuidado porque ela não pode 
ficar com muita água
Quando estiver quase pregando na 
panela com um cadinho grosso, retire 
a carne e coloque em uma forma, 
corte em bifes grossos, mas deixe 
arrumadinho como se ainda estivesse 
inteira, reserve
Na panela onde a carne estava 
cozinhando acrescente o tomate, 
o pimentão e a cebola picada e 
deixe formar um molho grosso, não 
coloque nada de água, somente deixe 
engrossar o caldo, assim que estiver 
pronto jogue delicadamente sobre a 
carne
Sirva com uma salada da sua 
preferência e arroz branco.

Vida Após a Morte
O chefe pergunta para o empregado:

- Você acredita em vida depois da morte?

O empregado responde:

- É claro que não, chefe. Não existem provas disso, pois nunca alguém 

voltou para provar que está do outro lado.

E o chefe diz:

- Pois é, mas você está muito enganado! Ontem, depois que você saiu 

mais cedo para o funeral do seu tio, ele veio aqui te procurar.

SINDICATO RURAL COMPLETA 11.700 LITROS DE ÓLEO 
DIESEL SORTEADOS ENTRE SEUS ASSOCIADOS.

TANGERINA, ABACAXI, MARACUJÁ, LARANJA, ARROZ E CAFÉ.

AbrilO que se colhe 
no mês de

O Sindicato Rural parabeniza os 
aniversariantes do mês de ABRIL de 2016

A 115ª edição do sorteio de 100 litros de óleo diesel ocorreu dia 21 de 
Março de 2016, cujo ganhador foi o Sr. Benedito Constâncio, totalizando 
11.700 litros em parceria com ENERGIA AUTO POSTO.


