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FECHAMENTO AUTORIZADO
PODE SER ABERTO PELA ECT

LARANJA: NOVA ESTIMATIVA MOSTRA SAFRA 
COM 10,9 MILHÕES  DE CAIXAS A MAIS

O quarto levantamento da 
Pesquisa de Estimativa de Safra 
(PES) de laranja 2015/2016 no par-
que comercial citrícola de São Pau-
lo e Minas Gerais, divulgada no 
dia 11/02, apontou uma produção 
de 289,92 milhões de caixas (de 
40,8 kg cada). O total é 3,8%, ou 
10,9 milhões de caixas, maior que 
a primeira estimativa, de 278,993 
milhões de caixas, feita em maio 
de 2015 na maior região produtora 
mundial da cultura, com 481 mu-
nicípios nos dois estados, dado 
mantido na segunda previsão, em 
setembro.

O volume previsto é ainda 
1,3% superior ao da primeira rees-
timativa, divulgada em dezembro 
do ano passado, com 286,14 mi-
lhões de caixas.

Os dados são do Fundo de 
Defesa da Citricultura, entidade 
que viabilizou o levantamento 
juntamente com o Departamen-
to de Estatística da Faculdade de 
Agronomia da Universidade Esta-

dual Paulista (Unesp), em Jabotica-
bal (SP) e o Markestrat.

Assim como relatado em 
dezembro, a alta na produção 
estimada ocorreu, segundo os 
pesquisadores, por conta da chu-
va acima da média histórica nos 
pomares das regiões produtoras.

“As chuvas registradas em de-
zembro e janeiro continuaram aci-
ma da média histórica (2010-2014), 
em concordância com os mes-
mos fenômenos climáticos atri-
buídos ao El Niño, que já tinham 
sido comentados na reestimativa. 
A chuva, acima da média, foi um 
dos fatores que contribuiu para o 
aumento no tamanho e peso dos 
frutos (...) o que, por consequên-
cia, acentuou a tendência de me-
nor quantidade de laranjas para 
atingir o peso de 40,8 kg (caixa)”, 
informaram os pesquisadores no 
relatório.

Com isso, segundo a nova pre-
visão, serão necessárias 234 frutas 
por caixa, três a menos do que a 

reestimativa de dezembro.Assim, 
a produção em caixas, será maior.

Entre outros fatores que au-
mentaram a produção está a re-
dução na taxa média estimada de 
queda nas frutas por árvores, que 
passou de 17,65% para 17,62% en-
tre dezembro e fevereiro.

A estimativa é considerada 
oficial para a safra de laranja na 
região brasileira, principal polo 
produtor de suco do país, tem a 
chancela da Secretaria de Agri-
cultura do Estado de São Paulo e 
do Departamento de Agricultura 
dos Estados Unidos (USDA) órgão 

correspondente ao Ministério da 
Agricultura norte-americano.

As reestimativas são realizadas 
a partir da pesquisa de monitora-
mento, que consiste em visitas 
mensais dos técnicos do Funde-
citrus em diversos talhões de po-
mares distribuídos ao longo do 
cinturão citrícola. 

Também são utilizados dados 
obtidos junto às empresas de pro-
cessamento de laranja (associadas 
do Fundecitrus).A previsão final da 
safra 2015/2016, a ser encerrada 
em 30 de junho, está prevista para 
o dia 11 de abril.

O Sindicato Rural através dos 
diretores, funcionários e associa-
dos, vem prestar essa homena-
gem ao Sr. Orlando João Previ-
delli, que faleceu no dia 04/02, 
diretor mais antigo e presente da 

entidade, participou da fundação 
do Sindicato, pessoa identificada 
pela sua simplicidade e humil-
dade, muito querido entre seus 
amigos que certamente deixará 
saudades.   

HOMENAGEM
SR. ORLANDO JOÃO PREVIDELLI

Na foto Sr. Orlando e sua falecida esposa Sra. Maria de Lourdes.
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CENTRO-SUL VAI PROCESSAR 619 MIL DE TONELADAS DE CANA NA SAFRA 
2016 / 2017

Uma consultoria prevê cres-
cimento de 3,2% em relação à 
última temporada, com menor 
número de paradas na moagem 
em função do clima. Concentra-
ção de açúcar também deve su-
bir.

A consultoria INTL FCStone 
estimou dia 16/02, que o proces-
samento de cana-de-açúcar pelas 
usinas e destilarias do Centro-Sul 
do Brasil deve  crescer  3,2% na 
safra 2016/2017  e  atingir  619 mi-
lhões de   toneladas. “Esperamos 

CITRUSBR PREVÊ QUEDA DE 42,7% NO ESTOQUE DE SUCO APÓS SAFRA 2015 /2016

que neste ano o clima seja me-
lhor para a moagem, com menos 
paradas durante a safra, princi-
palmente porque os meteorolo-
gistas projetam o fim do El Niño 
ao longo do primeiro semestre”, 
explicou, em nota, o analista João 
Paulo Botelho. Esta é a primeira 
projeção feita pela consultoria 
para o ciclo que se inicia em abril.

Conforme a INTL FCStone, 
é provável que ocorra melhora 
na concentração de açúcares, 
também devido ao clima relativa-

mente   mais  seco – o El Niño 
provoca chuvas acima da média 
no Centro-Sul do país. A estimati-
va para o nível de Açúcares Totais 
Recuperáveis (ATR) é de 134,8 kg 
por tonelada de cana processa-
da, 2,6% acima do registrado em 
2015/2016, mas ainda assim 1,5% 
abaixo da média das cinco tem-
poradas anteriores.

Para o açúcar, deve ser 
destinado 42,8% da oferta de 
matéria-prima (ante 40,9% em 
2014/2015), com produção de 34 
milhões de toneladas (+10,8%).

“Com a alta do dólar e a recu-
peração nas cotações do açúcar 
na Bolsa de Nova York a partir de 
setembro passado, o preço do 
adoçante no mercado internacio-
nal (transformado em reais) subiu 
mais de 40% nos últimos meses 
em relação ao mesmo período 
no ano anterior, o que levou mui-
tas usinas a fixarem quantidades 
maiores das exportações do pro-
duto”, disse Botelho.

De acordo com o analista, 
o aumento do mix só não será 
maior porque parte significativa 
das usinas ainda está em con-
dição financeira desfavorável, o 
que deve continuar incentivan-
do a venda de etanol hidratado, 
que oferece remuneração mais 
rápida.

Com relação à participação 
do etanol na produção, parte do 
aumento da disponibilidade de 
ATR deve ser destinado à pro-
dução de etanol hidratado, com 
projeção de volume total de 17,6 
bilhões de litros (+4,5%).

“O maior volume de hidra-
tado deve deslocar parte da de-
manda por gasolina C e, portan-
to, reduzir a procura por anidro”, 
disse Botelho.

Misturado em até 27% à gaso-
lina, o anidro deve ter produção 
de 10,4 bilhões de litros (-1,6%), 
fazendo com que a fabricação 
total de etanol alcance 28 bilhões 
de litros em 2016/17 (+2,1%).

Levantamento da Associa-
ção Nacional dos Exportadores 
de Sucos Cítricos (CitrusBR) di-
vulgado no dia 15/02 aponta 
que o estoque de passagem 
global de suco de laranja con-
centrado e congelado (FCOJ) 
brasileiro ao fim da atual sa-
fra 2015/2016, em 30 de junho 
deste ano, deverá ser de ape-
nas 292.385 toneladas.

Caso a estimativa se con-
cretize, o estoque da bebi-
da na passagem para a safra 
2016/2017 será 42,7% inferior 
ao registrado entre a safra 
passada e o início da atual, de 
510.393 toneladas.

O estoque de suco ao final 
do período atual será ainda o 
menor desde o início da safra 
2011/2012, de 214.361 tonela-
das, e bem abaixo do estimado 
em julho do ano passado, ain-
da no início da safra 2015/2016, 
em 329.667 toneladas. A Ci-
trusBR informou que em 31 de 
dezembro de 2015 o estoque 
somava 728.865 toneladas, o 
menor da série histórica já re-
gistrado para o período pela 

entidade desde que a medição 
por meio de auditorias inde-
pendentes começou a ser rea-
lizada e divulgada, em 2011.

Segundo a entidade, que 
reúne as maiores companhias 
do setor - Cutrale, Citrosuco e 
Louis Dreyfus Commodities -, 
as 292.385 toneladas de suco 
previstas de estoque ao final 
da atual safra são suficientes 
para 14 semanas de consumo, 
em um cenário de equilíbrio 
técnico para o cumprimento 
de contratos. “Historicamente, 
consideramos que esse equilí-
brio acontece ao redor de 300 
mil toneladas de estoque em 
30 de junho”, informou Ibiapa-
ba Netto, diretor executivo da 
CitrusBR.

No levantamento de es-
toques são calculados e so-
mados os totais de suco nas 
indústrias, da bebida em movi-
mento - em caminhões ou na-
vios -, bem como nos terminais 
portuários no Brasil e exterior e 
ainda a armazenada em tam-
bores em terminais de terceiros 
nos locais de destino.
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As vendas internas de má-
quinas agrícolas e rodoviárias no 
atacado atingiram 1.570 unidades 
em janeiro, queda de 53,2% na 
comparação com janeiro do ano 
passado e recuo de 29,4% ante 
dezembro, divulgou no dia 04/02, 
a Associação Nacional dos Fabri-
cantes de Veículos Automotores 

As três doenças são adquiridas 
através da picada do mosquito ae-
des aegypti, mais conhecido como 
mosquito da dengue, ou o aedes 
albopictus. A única forma de evitar 
as três doenças é com o combate 
do mosquito, através da eliminação 
dos criadouros do mosquito nas 
casas, no trabalho e nas áreas públi-
cas. Uma tarefa de todos.

SINTOMAS
A Dengue e a Chikungunya 

têm sintomas e sinais parecidos, 
enquanto a Dengue se destaca pe-
las dores nos corpo, a Chikungunya 
se destaca por dores e inchaço nas 
articulações.Já a Zika se destaca por 
uma febre mais baixa (ou ausência 
de febre), muitas manchas na pele 
e coceira no corpo.

Dengue
O primeiro sintoma da Dengue 

é a febre alta, entre 39° e 40°C. 
Tem início repentino e geralmente 
dura de 2 a 7 dias, acompanhada 
de dor de cabeça, dores no corpo 
e articulações, prostração, fraqueza, 
dor atrás dos olhos, erupção e co-
ceira no corpo. Pode haver perda de 
peso, náuseas e vômitos.

Chikungunya
Apresenta sintomas como fe-

bre alta, dor muscular e nas articu-
lações, dor de cabeça e exantema 
(erupção na pele). Os sinais costu-
mam durar de 3 a 10 dias. 

Zika
Tem como principal sintoma o 

exantema (erupção na pele) com 

VENDA DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS CAI 29,4% EM JANEIRO,
REVELA  ANFAVEA

(Anfavea). Já produção de máqui-
nas agrícolas e rodoviárias chegou 
a 1.623 unidades em janeiro, bai-
xa de 64,8% na comparação com 
um ano antes, porém avanço de 
79,1% sobre o último mês de 2015.

As exportações de máquinas 
agrícolas em valores totalizaram 
US$ 105,722 milhões em janeiro, 
queda de 38,7% na comparação 
com igual mês do ano passado, 
mas alta de 1,9% ante dezembro. 
O total de máquinas agrícolas ex-
portadas no primeiro mês do ano 
chegou a 328 unidades, queda 
de 40,6% em relação a janeiro de 
2015 e recuo de 44,4% sobre de-
zembro.

Produção geral
Após terminar 2015 com uma 

queda de 22,8%, a produção ge-
ral de veículos no Brasil começou 

coceira, febre baixa (ou ausência de 
febre), olhos vermelhos sem secre-
ção ou coceira, dor nas articulações, 
dor nos músculos e dor de cabeça. 
Normalmente os sintomas desapa-

recem após 3 a 7 dias.

PERIGOS e COMPLICAÇÕES
Dengue

A principal complicação é a de-
sidratação grave, que ocorre sem a 
pessoa perceber.Por isso, é impor-
tante tomar bastante líquido quan-
do a pessoa estiver com Dengue.

Chikungunya
A a principal complicação é a 

permanência, por longo tempo, das 
dores e inchaço nas articulações, às 
vezes impedindo as pessoas de re-
tornarem às suas atividades.

Zika
As complicações mais obser-

vadas têm sido as manifestações 
neurológicas como paralisia facial e 
fraqueza nas pernas, a exemplo do 
desenvolvimento da Síndrome de 

com igual mês do ano passado e 
recuo de 21,4% ante dezembro. 
No caso dos ônibus, foram ven-
didas 1.033 unidades no primeiro 
mês do ano, tombos de 44,9% na 
variação anual e de 20,4% na com-
paração mensal.

Exportações totais
As exportações em valores de 

veículos e máquinas agrícolas so-
maram US$ 547,672 milhões em 
janeiro, queda de 18,3% na com-
paração com igual mês do ano 
passado e recuo de 32,9% ante 

dezembro.
No primeiro mês do ano, fo-

ram exportadas 22.347 unidades 
de automóveis, comerciais leves, 
caminhões e ônibus, alta de 37,1% 
na comparação com um ano an-
tes, mas retração de 51,7% ante o 
último mês de 2015.

5 - Não deixe a água da chuva 
acumulada sobre a laje. 

6 - Encha os pratinhos ou vasos 
de planta com areia até a borda. 

8 - Se for guardar pneus velhos 
em casa, retire toda a água e mante-
nha-os em locais cobertos, protegi-
dos da chuva. 

9 - Limpe as calhas com fre-
qüência, evitando que galhos e fo-
lhas possam impedir a passagem da 
água. 

10 - Lave com freqüência, com 
água e sabão, os recipientes utiliza-
dos para guardar água, pelo menos 
uma vez por semana. 

11 - Os vasos de plantas aquá-
ticas devem ser lavados com água 
e sabão, toda semana. É importante 
trocar a água desses vasos com fre-
qüência. 

2016 com um tombo de 29,3% em 
janeiro, na comparação com igual 
mês do ano passado, ao contar 
um total de 145.064 unidades fa-
bricadas. Já em relação a dezem-
bro de 2015, houve alta de 1,6%.

A produção de caminhões 
caiu 50,5% em janeiro sobre igual 
mês do ano passado, mas cresceu 
59% ante dezembro. Ao todo, a 
produção de caminhões atingiu 
4.106 unidades no primeiro mês 
do ano. No caso dos ônibus, fo-
ram produzidas 1.176 unidades 
em janeiro, baixa de 48,9% na 
comparação com igual mês de 
2015, porém avanço de 117,4% 
ante dezembro.

Vendas
As vendas de caminhões atin-

giram 4.417 unidades em janeiro, 
declínio de 42,4% na comparação 

Guillain-Barré.
Prevenção

Para tomar medidas preventivas 
e impedir que a dengue chegue 
até a sua cidade ou município, a 
melhor atitude é combater os focos 
de acúmulo de água. Esses locais 
são propícios para a criação e repro-
dução do mosquito transmissor da 
dengue. Ajude o Brasil a combater 
a dengue.Para prevenir a chegada 
da doença veja alguns cuidados im-
portantes: 

1 - Mantenha bem tampados: 
caixas, tonéis e barris de água. 

2 - Coloque o lixo em sacos 
plásticos e mantenha a lixeira sem-
pre bem fechada. 

3 - Não jogue lixo em terrenos 
baldios. 

4 - Se for guardar garrafas de 
vidro ou plástico, mantenha sempre 
a boca para baixo. 

DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA

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 todos os produtores rurais, que venderam suas mer-
cadorias. Portanto deverão levar os talões de nota (se tiver notas re-
ferente ao ano de 2015), as Notas Fiscais de entrada, extratos das 
vendas para as Usinas (ano base 2015), para ser feito o preenchimen-
to, no horário das 07:00 às 13:00 horas, com Patrícia ou Marília na 
Tributação. De acordo com o artigo 6, da lei complementar nº 63 
de 11/01/1990, caso não for entregue, o produtor será autuado pelo 
Posto Fiscal.



SERGIO NONIS 03/03

LUIZ RICARDO F. M. BARRETO 05/03

EUCLIDES MAZZINI 07/03

ANTONIO APARECIDO LOTTI                          12/03

URBANO NOGUEIRA 12/03

MARCO ANTONIO GOMES 14/03

TOMIJI MINEHIRA 15/03

JOSE PEDRO F CAMARGO SALLUM 18/03

DIVA STRACCINI GIBERTONI 19/03

JOSE NELSON PREVIDELLI 19/03

JOSE WAGNER CROZERA 19/03

BENTO MIRA 21/03

LUIS FERNANDO CAZARI 25/03

ALCEU PERUCHETTI 25/03

CARLOS ALBERTO GRIGOLLI 26/03

LUIZ ANTONIO COLETTI 26/03

APARECIDO JOSÉ DA SILVA COSTA             29/03

CLAIR CASONI BENTO 31/03
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TORTA DE PUDIM

ReceitaReceita
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.

Pescando no Hospício
No hospício, o doido sentado num banquinho, segura uma vara de 

pescar mergulhada num balde de água.
O médico passa e pergunta: 
- O que você está pescando?
- Otários, doutor. - Responde o doido
- Já pegou algum?
- O senhor é o quinto.

SINDICATO RURAL COMPLETA 11.600 LITROS DE ÓLEO 
DIESEL SORTEADOS ENTRE SEUS ASSOCIADOS.

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

MarçoO que se colhe 
no mês de

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

A 114ª edição do sorteio de 100 litros de óleo diesel ocorreu dia 19 de Fe-
vereiro de 2016, cuja ganhadora foi a Sr. Antonio Cavalini, totalizando 11.600 
litros em parceria com ENERGIA AUTO POSTO.


