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FECHAMENTO AUTORIZADO
PODE SER ABERTO PELA ECT

SAFRA 2016/2017 TEM PROJEÇÃO DE BONS 
PREÇOS PARA LARANJA

O Centro de Estudos Avançados 
em Economia Aplicada (Cepea/Esalq/
USP) avalia que as primeiras impres-
sões para a safra 2016/2017 de laranja 
no estado de São Paulo e no Triângu-
lo Mineiro apontam novamente para 
bons preços aos produtores. Segundo 
a equipe de pesquisa da instituição, 
não há expectativa de elevada produ-
ção da fruta e os estoques das indús-
trias podem fechar a temporada atual 
(2015/2016), em junho deste ano, no 
nível estratégico de 300 mil toneladas, 
o que geraria maior demanda pela la-
ranja no próximo período.

As floradas foram abundantes em 
agosto e setembro de 2015 na maio-
ria dos pomares e o “pegamento” 
foi satisfatório. No entanto, segundo 
avaliação do Cepea, altas temperatu-
ras em meados de outubro causaram 
abortamento significativo de chumbi-
nhos (estágio inicial das frutas), alguns 
já com tamanho de uma azeitona.

Como praticamente não ocorre-
ram novas floradas, pois o solo estava 
úmido e um novo estresse hídrico 
seria necessário, o cenário pode no-
vamente resultar em oferta restrita de 
laranja e implicar nova redução dos 
estoques das indústrias.

Cálculos do Cepea apontam 
que os estoques ao final da safra 
2016/2017 podem ser ainda menores 

do que o inicial de 300 mil toneladas 
estimado para o período. A equipe de 
pesquisa destaca, no entanto, que o 
resultado efetivo depende, além da 
produção de laranjas em 2016/2017, 
do rendimento industrial e do desem-
penho das vendas no período.

“De qualquer forma, com base 
em fundamentos disponíveis até o 
início de janeiro, vislumbra-se que, 
por mais um ano, a demanda indus-
trial pode ser aquecida em uma safra 
de produção limitada. Se essas esti-
mativas se confirmarem, os produto-
res podem receber propostas atrativas 
também na próxima temporada. Vale 
ressaltar, contudo, que uma parcela 
dos citricultores já negociou, em 2015, 
também as laranjas 2016/2017”, infor-
mou o Cepea.

“Todo esse cenário deve reduzir a 
oferta para o segmento in natura, que 
também pagaria mais ao citricultor”, 
completou.

FLÓRIDA
Na Flórida (Estados Unidos), se-

gunda maior região mundial produto-
ra comercial de laranja, o cenário tam-
bém é de baixa produção de laranjas. 
Segundo o Departamento de Agri-
cultura dos Estados Unidos (USDA), 
a safra 2015/2016, que começou em 
outubro, deve ser de apenas 69 mi-

lhões de caixas (de 40,8 quilos cada), 
29% menor que a anterior, metade 
do produzido há cinco anos e ainda 
o menor volume dos últimos 52 anos.

De acordo com o Cepea, a baixa 
produção da Flórida pode manter em 
bons níveis as importações norte-
-americanas de suco do Brasil, além 
de contribuir para a valorização da 
commodity. Os maiores preços do 
suco de laranja beneficiam não só 
as indústrias, mas também os produ-
tores paulistas, já que a definição do 
preço, na maior parte dos contratos, 
inclui as cotações do suco no merca-
do internacional.

LIMÃO TAITI
Já para a lima ácida taiti, popu-

larmente chamada de limão taiti, as 
previsões são de uma boa colheita 
no estado de São Paulo durante o 

pico de safra, prevista para o primeiro 
trimestre deste ano. A produção pode 
superar a de 2015, já que as chuvas 
foram mais constantes e bem distri-
buídas no segundo semestre do ano 
passado. Mesmo com maior oferta, 
a demanda industrial pode ajudar na 
sustentação dos preços aos produto-
res. Caso a procura nas processadoras 
seja firme, a exemplo dos dois últimos 
anos, a oferta ao segmento in natura 
será mais controlada, amenizando a 
retração nos valores.

Ainda de acordo com o Cepea, 
outro fator que pode contribuir para 
preços firmes da taiti, mesmo durante 
seu pico de safra, é o bom desempe-
nho das exportações, que bateu em 
2015 o segundo recorde consecutivo. 
Agentes acreditam na continuação 
da boa demanda pela fruta, principal-
mente na Europa.

Dados do Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados 
(Caged) mostram que a agrope-
cuária gerou 9.821 empregos em 
2015. O setor foi o único a apre-
sentar saldo positivo, resultado 
obtido graças ao aumento da 
produção e das exportações de 
produtos agrícolas. Os dados fo-
ram selecionados pelo Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abaste-
cimento (Mapa).

No ano passado, o país au-
mentou em 7,7% a produção 
agropecuária na comparação 
com 2014, alcançando o recorde 
de 209,5 milhões de toneladas – 
conforme dados do Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE). Além disso, a participação 
do agronegócio na balança co-
mercial brasileira foi recorde, res-
pondendo por 46,2% de tudo o 
que foi vendido ao exterior.

De acordo com o ministro in-

AGROPECUÁRIA TEM SALDO POSITIVO 
DE 9,8 MIL EMPREGOS EM 2015

terino da Agricultura, André Nas-
sar, o bom desempenho da agro-
pecuária em 2015 mostra que os 
produtores brasileiros mantêm 
forte confiança no setor e con-
tinuam investindo na produção 
de alimentos para abastecer o 
mercado doméstico e ampliar as 
exportações.

“Nos três primeiros trimestres 
de 2015, o Produto Interno Bruto 
(PIB) do setor agropecuário cres-
ceu 2,1%. Tivemos uma supersa-
fra e exportação recorde. Tudo 
isso se reverteu em emprego”, 
destacou Nassar.
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PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL SERÁ DEFINITIVAMENTE 
IMPLANTADO E TRARÁ SEGURANÇA AO PRODUTOR

O Programa de Regularização 
Ambiental (PRA) no Estado de São 
Paulo foi regulamentado no dia 12 
de janeiro de 2016, por meio do 
Decreto n° 61.792, e possibilitará a 
restauração de mais de um milhão 
de hectares de áreas degradadas 
ou alteradas, ampliando a área 
de vegetação nativa existente nas 
propriedades e imóveis rurais pau-
listas. Além disso, desdobra no âm-
bito do Estado, as regras do Novo 
“Código Florestal, pacificando 
assim contenciosos e permitindo 
a regularização ambiental, o que 
deve trazer tranquilidade e segu-
rança jurídica ao produtor rural. 

Com a legislação, mais de 300 
mil unidades produtivas do Estado 
terão as atividades agropecuárias 

VALOR DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA DEVE ATINGIR R$ 503 BILHÕES

completamente regularizadas, 
podendo garantir o uso econô-
mico de áreas de ocupação con-
solidada em áreas de Proteção 
Permanente (APP), facilitar a ins-
tituição de Reservas Legais, rever 
termos de compromisso firma-
dos sob a exigência da sistemáti-
ca  florestal anterior, suspender a 
cobrança de autuações e multas 
ambientais, auxiliar os pequenos 
e médios produtores rurais a re-
constituírem matas ciliares, in-
crementar os fluxos e conexões 
biológicas e melhorar a produção 
hídrica. 

Para solicitar a regularização 
dos imóveis pelo PRA, os proprie-
tários rurais deverão estar inscritos 
no Cadastro Ambiental Rural (CAR) 

e apresentar o Projeto de Recom-
posição de Áreas Degradadas e Al-
teradas (PRADA) no período de até 
um ano do início da implantação. 
Quem ainda não se inscreveu no 
CAR tem até o dia 6 de maio de 
2016 para informar os dados pelo 
Sistema do Cadastro Ambiental Ru-
ral de São Paulo (Sicar-SP). 

De acordo com o secretário 
de Agricultura e Abastecimento 
do Estado de São Paulo, Arnaldo 
Jardim, a regulamentação, con-
duzida pela Pasta em conjunto 
com as Secretarias do Meio Am-
biente e da Casa Civil, representa 
o empenho por parte do Governo 
paulista em buscar o equilíbrio 
entre a produção agropecuária e 
a preservação ambiental. “O PRA 
possibilitará a recomposição da 
vegetação nativa e a preservação 
das matas ciliares, das nascentes 
e do solo, garantindo uma agricul-
tura sustentável ambiental e pro-
dutivamente, em harmonia com 
o meio ambiente, conforme tem 
nos orientado o governador Geral-
do Alckmin”, afirmou, ressaltando 
que a Secretaria passará a ter no-
vas e importantes atribuições. 

O órgão será responsável pela 
homologação do Projeto em pro-

priedades de até quatro módulos 
fiscais e fornecerá o apoio técni-
co para a execução dos projetos 
e das atividades para recompor a 
vegetação das áreas, bem como 
o levantamento dos dados e in-
dicadores necessários ao moni-
toramento das etapas. A Pasta 
responderá ainda pela análise da 
ocupação do imóvel rural e do 
desmatamento da vegetação na-
tiva nele existente e a dispensa 
de recomposição, compensação 
ou regeneração para os percen-
tuais do Novo Código Florestal 
nestas referidas propriedades. 

Para o secretário-adjunto de 
Agricultura, Rubens Rizek Jr., o 
Estado de São Paulo dará início 
a um dos maiores programas de 
recuperação ambiental da história 
mundial, no qual a área recupera-
da representará o plantio de mais 
de um bilhão de novas árvores 
nativas. “A adesão ao PRA é fun-
damental para que os produtores 
rurais possam manter as ativida-
des agropecuárias nas chamadas 
‘áreas consolidadas’. Além da re-
gularização, o Programa garante 
que eles possam ter acesso ao 
crédito rural e evitem dificuldades 
na venda de sua produção”, disse.

O valor bruto da produção 
agropecuária brasileira deve 
crescer 1% neste ano, o equiva-
lente a R$ 5,085 bilhões, e atin-
gir o montante recorde nominal 
de R$ 503 bilhões. As projeções 
são da Secretaria de Política 
Agrícola (SPA), do Ministério da 
Agricultura, levando em conta 
as últimas estimativas de safra e 
os preços recebidos pelos pro-
dutores rurais.

Segundo os cálculos da coor-
denadoria de estudos e análises 
da SPA, o valor da produção agrí-
cola deve crescer 1,8% (R$ 5,881 
bilhões) e atingir R$ 326,837 bi-
lhões. Para o setor de proteínas 
animais a expectativa é de que-
da de 0,4% (795,5 milhões), para 
R$ 176,736 bilhões.

A expectativa de no valor da 
produção da agricultura se deve 
ao aumento previsto de 14,9% 
(R$ 15,877 bilhões) na receita ob-
tida pelos produtores na comer-
cialização da soja, estimada em 

R$ 122,269 bilhões. A soja lidera 
o setor e responde por 37% do 
valor da produção agrícola.

Em segundo lugar está a 
cana-de-açúcar, cuja renda deve 
recuar 5,9% (menos R$ 2,951 
bilhões) para R$ 47,327 bilhões, 
de acordo com os cálculos da 
SPA. Em terceiro lugar se des-
taca o milho, com perspectiva 

cer 5,5% (mais R$ 2,730 bilhões) 
e atingir R$ 52,493 bilhões. A 
pecuária de corte, que atingiu 
valor recorde no ano passado, 
em 2016 deve recuar 2,3% (me-
nos 1,699 bilhão), para R$ 72,061 
bilhões. No caso da suinocultu-
ra é previsto redução de R$ 368 
milhões (2,6%) para R$ 14,002 
bilhões.

de queda de 7,1% (menos R$ 
2,928 bilhões) na receita, para R$ 
38,359 bilhões. Em quarto lugar 
se destaca o café e a expectativa 
é de aumento de 16,7% no fatu-
ramento, para R$ 22.697 bilhões.

O destaque nas projeções 
do setor de proteínas animais é 
a avicultura de corte. O valor da 
produção de frangos deve cres-
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A incidência de greening so-
bre os pomares deverá ser a prin-
cipal causa de mais uma queda 
da produção de citros dos Estados 

GREENING CAUSA QUEBRA DE 41% NA SAFRA DE LARANJA DOS 
EUA DESDE 2011/2012

Unidos na safra 2015/2016. A infor-
mação está em relatório divulgado 
pelo Departamento de Agricultura 
do País (USDA, na sigla em inglês).

ções atuais representaria a quarta 
queda consecutiva, com o vo-
lume atingido 4,758 milhões de 
toneladas. Considerando essas 
últimas temporadas, a produção 
dos Estados Unidos teria uma re-
dução de 41,73%.

Em nível global, a safra de la-
ranjas 2015/2016 deve ser de 47,9 
milhões de toneladas, uma que-
da de 1,56% em relação ao ciclo 
anterior, quando as estimativas 
do governo dos Estados Unidos 
foram de 48,6 milhões de tonela-
das da fruta.

Para o Brasil, a projeção é de 
safra maior. Baseado uma expec-
tativa de melhora no rendimento 
dos pomares, o USDA estima um 
crescimento de 3% no volume, 
que pode chegar a 16,7 milhões 
de toneladas.

Considerada a doença mais 
destrutiva da citricultura, o gree-
ning á causado por uma bactéria 
transmitida pelo psilídeo Diapho-
rina citri. De acordo com especia-
listas, não há variedade comercial 
ou mesmo porta-enxerto que 
resista à doença. Não havendo 
cura, a solução é erradicar o po-
mar contaminado.

Ao longo de vários anos na 
Flórida, o greening tem diminuí-
do o rendimento das lavouras ao 
mesmo tempo em que as áreas 
remanescentes estão menores”, 
diz o relatório, fazendo referên-
cia à principal região produtora 
do território norte-americano.

Desde o ciclo 2011/2012, 
quando o USDA registrou uma 
colheita de 8,166 milhões de to-
neladas, a confirmação das proje-

NO BRASIL, 35% DA ÁREA AINDA NÃO ESTÁ NO 
CADASTRO AMBIENTAL  RURAL

O Ministério do Meio Ambien-
te (MMA) divulgou o balanço do 
Cadastro Ambiental Rural (CAR) re-
lativo a 2015. Do total da área pas-
sível de cadastro no país (397,86 
milhões de hectares), 64,86%, ou 
258,05 milhões de hectares, cons-
tavam na base do sistema do CAR 
até dezembro do ano passado. As 
informações são do Serviço Flores-
tal Brasileiro, ligado ao MMA e res-
ponsável pelo acompanhamento 
e compilação dos dados.

O prazo para que todos os 
proprietários rurais preencham e 
entreguem o CAR expira no dia 5 
de maio. Até lá, mais 35% da área, 

que abriga 3 milhões de proprie-
dades rurais, terá de fazer o cadas-
tro. Para atingir a meta, teriam de 
ser feitos 28 mil cadastros por dia 
– visto que o Censo Agropecuá-
rio do Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE) de 2006 
registrou haver 5,2 milhões de 
estabelecimentos rurais no país e, 
até  dezembro, 2.255.428  imóveis 
rurais haviam  sido    cadastrados.

Em maio do ano passado, 
quando venceu o primeiro prazo – 
depois prorrogado para maio des-
te ano – para a inscrição no CAR, a 
proporção de área inscrita era pou-
co menor do que o atual, 53,56%.

ENTREGA DA DIPAM-A
PRAZO 01/02/2016 a 25/03/2016

A Prefeitura Municipal de Taquaritinga, terá até o 
dia 25/03/2016, para enviar a DIPAM-A (declaração 
para o índice de participação dos municípios) de to-
dos os produtores rurais, que venderam suas merca-
dorias. Portanto deverão levar os talões de nota (se 
tiver notas referente ao ano de 2015), as Notas Fiscais 
de entrada, extratos das vendas para as Usinas (ano 
base 2015), para ser feito o preenchimento, no horário 
das 10:00 às 16:00 horas, com Patrícia ou Marília na 
Tributação. De acordo com o artigo 6, da lei comple-
mentar nº 63 de 11/01/1990, caso não for entregue, o 
produtor será autuado pelo Posto Fiscal.



CLODIA M. DI PIETRO DA SILVA 01/02
LOURDES GESSOLO FORMICI 02/02
CLEUZA T. DI PIETRO RAMPAZO 04/02
PAULO CEZAR DA ROCHA TRINDADE 04/02
GILBERTO FELIPE 04/02
AUTA TRAMONTI FORMICE 05/02
EDSON GONDIN 05/02
ARNALDO MODELLI 07/02
ADAIR VIEIRA RIBEIRO 07/02
GILSON JOSE FORMICI 08/02
ELVIDE MICHELIN MONTEIRO 09/02
NEUSA HELENA LEMOS PARISE 14/02
JOSE ORLANDO GARAVELLO 14/02
ITARU OGATA 15/02
ODISSIR GAVIOLI 15/02
OSMAR MARIA CALANCA 16/02
MARIA AP. PREVIDELLI DOS SANTOS                 16/02
FRANCISCO MORCELLI 17/02
ALBERTO SADALLA 21/02
LUIS CARLOS ARIOLI 25/02
ADAO APARECIDO MADURO 25/02
ARVELINO A VINCENZZI 27/02
NICOLAU JULIANI 27/02
FRANCISCO CARLOS PAULA FERREIRA 28/02
JAIME RISSI 28/02
ORACIO VELLO 28/02
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NUVENS DE QUEIJO

ReceitaReceita

A 113ª edição do sorteio de 100 litros de óleo diesel ocorreu dia 22 de Janeiro 
de 2016, cuja ganhadora foi a Sra. Clodia Maria di Pietro da Silva, totalizando 
11.500 litros em parceria com ENERGIA AUTO POSTO.

Amigo do Joaozinho
A mãe pergunta ao Joãozinho:
- Joãozinho, por que é que você já não passa tempo com o seu amigo 

Marco?
Joãozinho responde:
- Mãe, você gostaria de passar tempo com alguém que fuma, bebe e 

fala palavrões?
- Claro que não, Joãozinho!
- Pois é mãe, o Marco também não gosta.

SINDICATO RURAL COMPLETA 11.500 LITROS DE ÓLEO 
DIESEL SORTEADOS ENTRE SEUS ASSOCIADOS.

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

FevereiroO que se colhe 
no mês de

INGREDIENTES

C250g de queijo minas ralado no ralo 
grosso 
6 colheres (sopa) de requeijão 
6 colheres (sopa) de queijo parmesão 
ralado no ralo grosso
3 colheres (sopa) de polvilho doce 
3 colheres (sopa) de farinha de trigo 
2 colheres (sopa) de azeite 
sal e pimenta-do-reino a gosto
3 claras batidas em neve

MODO DE PREPARO

Caramelo 

-1 - Coloque numa tigela 250g de queijo 
minas ralado no ralo grosso, 6 colheres 
(sopa) de requeijão, 6 colheres (sopa) de 
queijo parmesão ralado no ralo grosso, 3 
colheres (sopa) de polvilho doce, 3 colheres 
(sopa) de farinha de trigo, 2 colheres (sopa) 
de azeite, sal e pimenta-do-reino a gosto e 
misture bem. Adicione 3 claras batidas em 
neve e misture delicadamente.
2 - Deixe descansar na geladeira, assim fica 
mais fácil de fritar.
3- Com uma colher pegue pequenas 
porções da massa e frite numa frigideira 
em fogo médio com bastante óleo quente 
até dourar. Retire e escorra em papel 
absorvente. Sirva em seguida.

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


