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FECHAMENTO AUTORIZADO
PODE SER ABERTO PELA ECT

LARANJA: ESTOQUE BAIXO ABRE CAMINHO PARA A 
VALORIZAÇÃO EM 2016

O cenário é positivo para o setor 
citrícola em 2016, mas o Brasil terá li-
mitações para aproveitar o potencial 
de demanda. A indústria brasileira 
de suco de laranja terá de conciliar 
os baixos estoques da bebida e a 
expectativa de melhora na deman-
da, principalmente na Europa, maior 
cliente do país.

A Associação Nacional dos Ex-
portadores de Sucos Cítricos (Citrus-
BR) estima em torno de 300 mil to-
neladas o estoque ao final da atual 
safra, em junho.

O volume é considerado muito 
baixo, principalmente diante da ex-
pectativa do mercado de um cres-
cimento de 2% a 5% na demanda 
europeia, fato raro nos últimos anos 
com seguidas quedas no consumo.

O diretor-executivo da CitrusBR, 
Ibiapaba Netto, avalia que 2016 “não 
será um ano ruim” para o setor, por-
que outros sucos concorrentes estão 
muito valorizados, o que  favorece  a 
competitividade  do de   laranja.

Enquanto o suco de laranja está 
cotado em torno de US$ 1.700 a to-
nelada, o de abacaxi, por exemplo, 
varia entre US$ 3.500 e US$ 3.900 a 
tonelada e teve uma alta recente 
causada pelas seguidas quebras na 
safra tailandesa.

Já o suco de maçã, maior concor-
rente da bebida brasileira, também 
ficou caro, mas por outro motivo: a 
dificuldade dos europeus em conse-
guir uma fruta mais ácida, de melhor 
qualidade para a bebida. O suco de 
maçã é cotado em torno de US$ 
1.500 a tonelada.

Outro fator positivo para o Brasil 
é a concorrência cada vez menor da 
Flórida, segunda maior região produ-
tora mundial da fruta e do suco de 
laranja. O estado norte-americano 
deve produzir na atual safra apenas 
70 milhões de caixas (de 40,8 quilos) 
de laranja, menos de um terço das 
230 milhões de caixas produzidas no 
começo da década passada.

Para efeito de comparação, o 

parque comercial citrícola brasileiro, 
entre São Paulo e Minas Gerais, tem 
uma produção de 280 milhões de 
caixas.

A Flórida sofreu com furacões 
que espalharam o cancro cítrico e 
destruíram pomares e, principal-
mente, com a disseminação do 
greening. A praga é considerada a 
mais devastadora da laranja por não 
ter cura e só pode ser controlada 
com um manejo rígido nos poma-
res com erradicação de plantas do-
entes, aplicação de inseticidas para 
combater o inseto transmissor e ain-
da vistorias periódicas.

“Esse cenário na Flórida abre es-
paço para exportar mais aos Estados 
Unidos”, disse Netto.

No Brasil, as rígidas ações de 
controle do greening fazem com 
que São Paulo, maior região pro-
dutora de laranja, “não seja hoje a 
Flórida de amanhã”, segundo An-
tonio Juliano Ayres, gerente geral 
do Fundo de Defesa da Citricultura 
(Fundecitrus).

Ele lembra que, apesar de 18% 
das plantas na região terem a doen-
ça, apenas cerca de 5% apresentam 
sintomas severos. “A perda aqui é 
de 3% da produção potencial, en-
quanto que na Flórida a perda é  de  
50%”, compara.

Ayres avalia, ainda, que, apesar 
da incerteza sobre a oferta de laran-
ja para o próximo ano nos pomares 
comerciais brasileiros, por causa do 
clima imprevisível, o cenário é posi-
tivo para a indústria e o produtor.

Ele lembra que o suco é cotado 
em dólar e que a valorização cam-
bial de 2015 ajudou a receita das 
companhias, já que alguns custos, 
como mão-de-obra e arrendamen-
to, não acompanharam a alta na 
moeda norte-americana.

Entre os produtores, as perspec-
tivas também são boas para 2016. 
Para o Presidente do Sindicato Rural, 
Marco Antonio dos Santos, avalia 
que os estoques pequenos das in-

dústrias devem obrigá-las a pagar 
preços mais altos pela laranja na 
próxima safra, a partir do segundo 
trimestre de 2016.

“Ainda é cedo para prever, o 
que as indústrias pagaram aos pro-
dutores, mas com o estoque baixo 

seguramente equilibrará a deman-
da. Com certeza as indústrias pre-
cisarão de laranja. No momento 
adequado os produtores deverá 
comercializar a sua produção com 
preços que remunerem para gerar 
lucro”, conclui.

Informamos que os serviços de despachante, está funcionando nor-
malmente, para todos associados (as) e familiares, serviços tais como: li-
cenciamento, transferências, recursos de multas de trânsito, entre outros 
serviços. Horário de funcionamento das 08:00 as 11:30, com o Jorge. 

SERVIÇOS
DESPACHANTES
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GOVERNO APROVA PERMISSÃO PARA AGRICULTOR FRACIONAR 
PATRIMÔNIO PARA GARANTIR CRÉDITO

CONAB ESTIMA PRODUÇÃO DE CANA EM 658,7 MILHÕES DE TONELADAS

A produção brasileira de ca-
na-de-açúcar na safra 2015/2016 
é estimada em 658,7 milhões 
de toneladas pela Companhia 
Nacional de Abastecimento (Co-
nab). O terceiro levantamento 
de safra da cana, prevê aumento 

SAFRA 2015/2016 DE LARANJA É A MENOR DOS ÚLTIMOS ANOS

3,8% em relação à safra passada, 
quando foram colhidas 634,8 mi-
lhões de toneladas.

Segundo a Conab, o aumen-
to da produção e da produtivida-
de (3,9%) “se deve, sobretudo, à 
participação dos canaviais da re-
gião Centro-Sul que não sofreram 
os efeitos da falta de chuvas na 
safra anterior e que afetaram a 
produtividade. O estudo mostra 
também que a área de colheita 
teve um pequeno decréscimo”.

O levantamento indica que 
a maior parte da cana colhida 

vai ser destinada à fabricação 
de etanol, que representa 57,9% 
de toda produção. O etanol total 
deve ter um aumento de 1,9% 
(554 milhões de litros), passando 
de 28,66 para 29,21 bilhões de 
litros.

O volume de etanol hidra-
tado, utilizado nos veículos de 
motores flexíveis deve aumentar 
7,4% (1,25 bilhão de litros), pas-
sando de 16,9 bilhões para 18,2 
bilhões de litros.

A Conab prevê redução de 
2,7% na produção de açúcar, que 

deve passar de 35,56 milhões 
para 34,61 milhões de toneladas, 
o que representa 947,5 mil tone-
ladas a menos. “Os responsáveis 
pela queda nacional são os es-
tados de São Paulo, Alagoas, Mi-
nas Gerais e Goiás que valoriza-
ram mais a produção de etanol 
nesta safra”, dizem os técnicos.

A estimativa da Conab é que 
a moagem de cana já chegou 
a 86,5% do volume colhido no 
país, sendo 90,2% na região 
Centro-Sul e 46,3% na Norte/
Nordeste.

A safra brasileira de laranjas de 
2015/2016 é uma das menores dos 
últimos anos, segundo o Centro de 
Estudos Avançados em Economia 
Aplicada (Cepea). Não bastassem as 
sucessivas diminuições da área com 
citrus, a atual produção foi impacta-
da também pela falta de chuva no 
segundo semestre de 2014.

A menor oferta elevou os pre-
ços da laranja.

No segmento spot, após anos 
abaixo dos custos de produção, os 
valores voltaram a compensar os 
investimentos dos produtores que 
podem retomar o interesse pela ci-

tricultura. Com o volume reduzido, 
indústrias paulistas devem moer, 
até o início de 2016, cerca de 90% 
da produção paulista e do Triângu-
lo Mineiro, motivando aumentos 
também dos preços no mercado in 
natura.

Atentas à menor oferta deste 
ano, as processadoras adiantaram 
o fechamento de contratos para o 
mês de abril – nas safras anteriores, 
a maioria das aquisições começava 
no final de maio ou em junho –, 
mesmo com os estoques de passa-
gem superiores ao esperado inicial-
mente pelo setor.

Preços
Segundo o Cepea, na parcial da 

temporada, de julho a dezembro, 
o preço pago pela laranja pera e 
tardias pelas processadoras no mer-
cado spot foi de R$ 12,39/caixa de 
40,8 kg, colhida e posta na fábrica, 
aumento de 23,03% em relação à 
média do segundo semestre de 
2014. Os preços superiores nas in-
dústrias também valorizaram a fru-
ta destinada ao mercado de mesa, 
que conta com menor parcela da 
safra. No caso da pera, a média 
de comercialização neste segundo 
semestre de 2015 (até o dia 23/de-

zembro) foi de R$ 10,15/cx de 40,8 
kg, na árvore, aumento de 22,08% 
em relação ao segundo semestre 
de 2014.

As vendas internas de máquinas 
agrícolas e rodoviárias no atacado atin-
giram 44.944 unidades em 2015, queda 
de 34,5% na comparação com 2014, 
divulgou a Associação Nacional dos 
Fabricantes de Veículos Automotores 
(Anfavea). Em dezembro, foram vendi-
das 2.237 unidades, volume estável em 
relação a novembro, mas com queda 
de 45,9% em comparação com dezem-
bro do ano anterior.A produção de má-
quinas agrícolas e rodoviárias, por sua 
vez, chegou a 55.281 unidades, queda 
de 32,8% sobre 2014. No último mês 
do ano passado, foram produzidas 925 
unidades, baixa de 76% ante novembro 
e queda de 75,3% em relação a igual 
mês do ano anterior.As exportações de 
máquinas agrícolas em valores totaliza-
ram US$ 1,698 bilhão em 2015, queda 
de 39,2% na comparação com 2014. Em 
dezembro, foram US$ 103,7 milhões, re-
cuo de 26,6% ante novembro e baixa de 
49,9% ante dezembro de 2014.

Produção total

A produção de automóveis, co-
merciais leves, caminhões e ônibus no 
mercado brasileiro caiu 22,8% no ano 
em relação a 2014, segundo a Anfavea. 
Foram produzidos 2,429 milhões de ve-
ículos no País. Só em dezembro, a pro-
dução foi de 142.880 unidades, baixa de 
18,4% ante novembro e  recuo de  30% 
em  comparação com  dezembro do 
ano   anterior.

Considerando apenas automóveis 
e comerciais leves, a produção de 2015 
chegou a 2,333 milhões de unidades, 
baixa de 21,5% em relação a 2014. Fo-
ram 2,018 milhões de automóveis e 
314.949 comerciais leves. Em dezem-
bro, a produção de automóveis chegou 
a 126.064  unidades e a de comerciais 
leves, 13.693. Com isso, a produção de 
autos e leves teve queda de 17,2% em 
relação a novembro e recuo de 30% 
em comparação com igual mês do ano 
anterior.

A produção de caminhões, por sua 
vez, caiu 47,1% em 2015 ante 2014, ao 

totalizar 74.062 unidades. Somente em 
dezembro, foram 2.582 unidades, recuo 
de  51,7% ante  novembro e  baixa de  
30,3% sobre  igual mês do ano  anterior.

No caso dos ônibus, foram produ-
zidas 21.498 unidades, baixa de 34,7% 
na comparação com 2014. Só no mês 
de dezembro, a queda foi de 48,2% em 
relação a novembro, com 541 unidades. 
Na comparação com dezembro de 
2014, a retração foi de 10,4%.

Vendas
A venda de automóveis, comerciais 

leves, caminhões e ônibus no mercado 
brasileiro caiu 26,6% no ano em relação 
a 2014, conforme a Anfavea. Foram 
vendidas 2,568 milhões de unidades 
no País. Só em dezembro, as vendas so-
maram 227.760 unidades, alta de 16,7% 
ante novembro e recuo de 38,4% em 
comparação com dezembro do ano 
anterior.

Considerando apenas automóveis 
e comerciais leves, as vendas de 2015 

chegaram a 2,480 milhões de unida-
des, baixa de 25,6% em relação a 2014. 
Foram 2,122 milhões de automóveis e 
357.573 comerciais leves. Em dezem-
bro, a comercialização de automóveis 
chegou a 193.240 unidades e a de co-
merciais leves, 27.605, somando 220.845 
unidades. Com isso, os emplacamentos 
de autos e leves tiveram crescimento de 
16,5% em relação a novembro e recuo 
de 37,6% em comparação com igual 
mês do ano anterior.

A venda de caminhões, por sua vez, 
caiu 47,7% em 2015 ante 2014, ao tota-
lizar 71.655 unidades. Somente em de-
zembro, foram 5.618 unidades, expan-
são de 18,6% ante novembro e baixa de 
59,0% sobre igual mês do ano anterior.

No caso dos ônibus, foram vendi-
das 16.792 unidades, baixa de 38,9% 
na comparação com 2014. Só no mês 
de dezembro, houve alta de 45,6% em 
relação a novembro, com 1.297 unida-
des. Na comparação com dezembro de 
2014, a retração foi de 44,0%.
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CURSO: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRATORES AGRÍCOLAS DATA:  07/12/2015 A 11/12/2015   CARGA 
HORÁRIA: 40 HORASINSTRUTOR: HERMES SOUZA DOS ANJOS (SÃO CARLOS)

Último curso de Operação 
e Manutenção de Tratores Agrí-
colas, qualificou e capacitou 
mais  trabalhadores rurais, com 
aulas práticas, teóricas, mate-
rial, refeição e o principal cer-
tificação. Este curso é necessá-
rio e obrigatório, pois cada vez 
mais é preciso mão de obra 
qualificada, aperfeiçoamento. 
Nas aulas práticas puderam 
aprender sobre manutenção, 

operação, acidentes de traba-
lho, funcionamento e utiliza-
ção das peças. 

As aulas teóricas foram re-
alizadas na sede do Sindicato 
Rural, e as aulas práticas na 
Coopercitrus, e na propriedade 
denominada Fazenda Grama, 
das Associadas Sras. Diva, Tel-
ma e Elaine Gibertoni. Na foto 
os participantes com o instru-
tor Sr. Hermes, no campo.

CURSOS PARCERIA SINDICATO RURAL DE TAQUARITINGA-SP E SENAR-SERVIÇO 
NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL

A adoção de tecnologias e o avanço 
da pesquisa foram fatores determinan-
tes que levaram ao aumento da produ-
tividade na agropecuária brasileira, que, 
só entre 2000 e 2014 foi, em média, de 
4% ao ano. A avaliação foi divulgada no 
dia 29/12, pelo Ministério da Agricultura, 
que divulgou dados preliminares de um 
estudo sobre a produtividade do campo 
no Brasil.

O trabalho foi feito em parceria do 
Ministério com a Escola Superior de 
Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq) e o 
Serviço de Pesquisa Econômica do De-
partamento de Agricultura dos Estados 
Unidos (USDA). Os pesquisadores ava-
liaram dados de 1975 a 2014. Os dados 
mostram que, em todo esse período, 
o crescimento da produtividade foi de 
3,53% ao ano, acima da média mundial, 
de 1,84% de aumento.

“Um fluxo relativamente contínuo 
de recursos para a pesquisa, realizada 
no país principalmente pela Embrapa, 
foi essencial para a descoberta de novas 
tecnologias. O efeito acumulado disso 
provocou um aumento significativo so-
bre a produtividade total dos fatores”, 
analisa o coordenador-geral de Estudos 
e Análises da Secretaria de Política Agrí-
cola do Ministério, José Garcia Gasques.

De acordo com o Ministério da Agri-
cultura, entre as tecnologias que viabili-
zaram o aumento da produtividade da 
agricultura brasileira, estão a segunda 
safra; a resistência genética às principais 
doenças além de práticas sustentáveis 
como o plantio direto na palha. Outra 
mudança importante foi o desloca-
mento espacial das atividades agrícolas. 
Os grandes municípios produtores de 

PRODUTIVIDADE DA AGRICULTURA BRASILEIRA CRESCEU 4% AO 
ANO ENTRE 2000 E 2014, MOSTRA ESTUDO

grãos, por exemplo, deslocaram-se do 
Sul e Sudeste para regiões como o Cen-
tro-Oeste, parte do Norte e Nordeste.

A análise do período mostrou tam-
bém uma acentuada mudança na pro-
dução agropecuária. Diversos produtos 
como café, arroz, milho, carne bovina 
e suína, perderam participação no valor 
total da produção. Outros ganharam 
como frutas, cana-de-açúcar, soja, leite, 
ovos, carne de frango e laranja.

“Essa mudança trouxe aumento do 
valor agregado com a maior incorpo-
ração de tecnologia. Mesmo produtos 
considerados tradicionais, como soja e 
milho, quanto ao sistema de produção 
passaram a incorporar novo conteúdo 
tecnológico”, avalia o Ministério da Agri-
cultura, em nota.

De 1993 a 2015, foram realizados em nosso Município e extensões de base mais de 480 cursos, sendo 
de formação profissional, e de promoção social, qualificando mais de 9.624 produtores, trabalhadores rurais 
e seus familiares. Sendo que nesses cursos, os participantes recebem material didático, material de consu-
mo, apostila, café da manhã e da tarde, refeição, aulas teóricas e práticas e certificação do SENAR-SP. Todos 
esses cursos só acontecem graças aos produtores rurais, através de suas contribuições e as nossas parceiras.



OSMAR JOSE VALERIO 01/01
YOSHIMASA WATANABE 01/01
NELSON PETRULIS PETROSIUNAS 02/01
DORIVAL ZANIBONI 03/01
OSWALDO ZAGUINI 06/01
VILMA BELLENTANI BERTHOLDO                        06/01
DIVAIR PIVETTA 08/01
MARIA NOGUEIRA BONACHINI 12/01
NELSON AZEVEDO 13/01
BENITO CONSTANTINI 13/01
NILCE LUCILA UTRERA MARTINEZ  15/01
DIRCE GIBERTONI BELUCCI 15/01
MILTON A. DE PAULA EDUARDO 16/01
JOSE NATALINO MARTINELLI 18/01
MAURICIO JOSE REGATIERI 18/01
PEDRO MAGNANI NETO 19/01
MARINA AP. DE CARVALHO GARCIA         19/01
CARLOS SEBASTIAO FORMICI 20/01
AGNALDO SEBASTIAO BOMBARDA 20/01
CLAUDENIR SEBASTIAO CONTE                  20/01
OSWALDO LIBANORI 22/01
DORACI DOLCI PONGELUPPI 22/01
ROBERTO KASUO OGATA 22/01
JOSE PAULO PEDRASSOLLI                           25/01
RENATA APARECIDA MICALI                      25/01
DOMINGOS DI PIETRO 27/01
LUIZ  FERNANDO COELHO DA ROCHA 27/01
CELIA TEREZA PACCE GRATIERI 30/01
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TORTA DE PUDIM

ReceitaReceita

A 112ª edição do sorteio de 100 litros de óleo diesel ocorreu dia 21 de Dezem-
bro de 2015, cujo ganhador foi o Sr. Takao Sakagami, totalizando 11.400 litros 
em parceria com ENERGIA AUTO POSTO.

Escuta Telefônica
Fontes do serviço de inteligência americano divulgaram a seguinte 

conversa telefônica do presidente dos EUA momentos depois do ataque 
terrorista: - Alô!

- Presidente dos EUA falando, pois não!?
- Eu gostaria de informar que nós do Brasil fomos os autores dos aten-

tados terroristas ao seu paisinho!
- Você tem certeza do que está falando?
- Sim senhor, nós organizamos e executamos todo o plano.
- Se é assim nós, EUA, vamos bombardear seu país!!!
- Pois não, fiquem a vontade, vocês não são de nada mesmo!
- Só me tire uma dúvida, qual é a capital do Brasil mesmo???
- Senhor, qualquer americano sabe que é Buenos Aires!!!

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

SINDICATO RURAL COMPLETA 11.400 LITROS DE ÓLEO 
DIESEL SORTEADOS ENTRE SEUS ASSOCIADOS.

INGREDIENTES

Caramelo 
- 180 g de açúcar (1 xícara de chá + 1 ½ colher 
de sopa)
- 50 ml de água (¼ xícara de chá)
- 150 ml de creme de leite fresco (½ xícara de 
chá + 1 colher de sopa)
- 20 g de manteiga gelada (1 colher de sopa 
cheia)
Pudim 
- 1 lata de leite condensado (395 g)
- 2 latas de leite (a mesma medida da lata de 
leite condensado = 600 ml)
- 4 ovos
Massa
- 150 g de manteiga cortada em cubos (1 + ¼ 
xícara de chá)
- 90 g de açúcar de confeiteiro peneirado (½ 
xícara de chá)
- 50 g de farinha de castanha-do-pará (½ xícara 
de chá)
- 350 g de farinha de trigo (3 xícaras de chá)
- 1 ovo

MODO DE PREPARO

Caramelo 
- Em uma panela coloque 180 g de açúcar, 50 
ml de água e leve ao fogo médio até derreter 
e ficar com cor de caramelo. Retire do fogo e 
acrescente 150 ml de creme de leite fresco e 

misture bem. Junte 20 g de manteiga gelada 
e misture até derreter a manteiga. Transfira 
o caramelo para uma tigela e leve para a 
geladeira até esfriar.
Pudim 
Em um liquidificador coloque 1 lata de leite 
condensado, 2 latas de leite, 4 ovos e bata bem 
até ficar homogêneo. Desligue o liquidificador, 
retire a espuma que se formou e reserve.
Massa 
- Coloque em uma tigela 150 g de manteiga 
cortada em cubos, 90 g de açúcar de 
confeiteiro peneirado, 50 g de farinha de 
castanha-do-pará, 350 g de farinha de trigo e 
misture com as pontas dos dedos até formar 
uma farofa. Acrescente 1 ovo e misture bem 
até formar uma massa homogênea. - Em 
forminhas individuais de fundo falso (8 cm de 
diâmetro x 2 cm de altura) coloque uma porção 
da massa (feita acima) forrando fundo e lateral. 
Leve a massa para assar em forno médio 
preaquecido a 180°C por aproximadamente 20 
minutos. Retire do forno e deixe esfriar.
Montagem 
- Em cada forminha com a massa (já assada) 
coloque uma porção de caramelo, espalhando 
bem no fundo e lateral. Em seguida, coloque 
uma porção do pudim (reservado acima). 
Leve novamente ao forno a 160°C por mais 
20 minutos ou até dourar o pudim. Retire do 
forno e deixe esfriar. Desenforme e sirva em 
seguida.

HOMENAGEM AO SR. 
ANSELMO GUANDALINI 

Sindicato Rural através dos seus 
diretores, funcionários e seus 

associados presta esta homenagem ao nosso 
associado o Anselmo Guandalini. 
Sr. Anselmo que era uma pessoa 

identificada pela sua simplicidade e 
humildade, uma vida dedicada ao 

trabalho e a família, muito querido entre 
seus amigos que certamente deixará saudades.


