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FECHAMENTO AUTORIZADO
PODE SER ABERTO PELA ECT

COM VENDAS RECORDE AOS EUA, EMBARQUE DE SUCO CRESCE 30% 

As exportações brasi-
leiras de suco de laranja 
renderam US$ 2,1 bilhões 
na safra 2017/18, que se 
encerrou em 30 de junho. 
O valor é 30% superior ao 
do ciclo 2016/17, quando 
a receita totalizou US$ 1,6 
bilhão. Compiladas a par-
tir de da Secretaria de Co-
mércio Exterior (Secex), as 
informações foram divul-
gadas pela Associação Na-
cional dos Exportadores de 
Sucos Cítricos (CitrusBR).

Em volume, as expor-
tações de somaram 1,150 
milhão de toneladas em 
equivalente de suco de la-
ranja congelado e concen-
trado na safra 2017/18, um 
crescimento de 29% na 
comparação com as 894,6 
mil toneladas embarcadas 
na temporada 2016/17.

Em nota, o diretor-exe-
cutivo da CitrusBR, Ibia-
paba Neto, enfatizou o 
expressivo crescimento de 
83% das exportações de 
suco de laranja aos EUA. 
“O mercado americano 
sofreu com os efeitos do 
furacão Irma, que preju-
dicou a produção local”, 
afirmou.

Além da necessidade 
americana de abastecer o 
mercado com suco brasi-
leiro por causa da menor 
produção interna, a maior 
produção de laranja no 
Brasil também ajudou a 
ampliar as exportações 
do país, de acordo com 
o diretor-executivo da Ci-
trusBR. “Na safra anterior 
o Brasil exportou menos 
em função da restrição de 
oferta ocasionada pela sa-

fra 2016/17 que foi muito 
pequena”, argumentou 
Neto.

Na safra 2017/18, o vo-
lume exportado aos EUA 
atingiu o maior nível da 
série história da CitrusBR. 
Ao todo, os americanos 
importaram 315,5 mil to-
neladas em equivalente 
de suco de laranja concen-
trado, aumento de 83% na 
comparação com as 172,7 
mil toneladas da safra an-
terior.

A receita com as ex-
portações para os Estados 
Unidos na safra recém-en-
cerrada foi de US$ 561,7 
milhões, incremento de 
77% ante os US$ 317,5 mi-
lhões do ciclo 2016/17, se-
gundo a CitrusBR. 

Principal mercado para 
o suco de laranja do Brasil, 

a União Europeia impor-
tou 675 mil toneladas do 
produto na safra 2017/18, 
alta de 16% ante as 579,5 
mil da temporada ante-
rior. Na mesma base de 
comparação, a receita 
com as exportações para 
a União Europeia cresceu 
18%, para US$ 1,23 bi-
lhão. Com isso, os euro-
peus foram responsáveis 
por 58% das exportações 
de suco de laranja do 
país em 2017/18.

Destino mais impor-
tante do continente asi-
ático, o Japão importou 
54,6 mil toneladas em 
equivalente de suco de 
laranja do Brasil 2017/18, 
crescimento de 33% so-
bre a safra anterior.
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BOI EM ALTA E RECUO RECENTE DO MILHO ESTIMULAM CONFINAMENTO.

Animados com os preços 
do boi gordo no mercado fu-
turo e com a recente queda 
das cotações do milho, os 
pecuaristas brasileiros devem 
aumentar o número de bovi-
nos sob engorda no sistema 
intensivo — o confinamento — 
em 2018. Em média, 10% do 
gado bovino abatido no país 
é oriundo dos confinamentos. 
O restante é alimentado a pas-
to. Considerando todos os sis-
temas de produção, os frigorí-
ficos brasileiros abateram 30,8 
milhões de cabeças no ano 
passado, de acordo a estima-
tiva do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE).

“A rentabilidade do confi-
nador está favorável”, avaliou 
o gerente-executivo da Asso-
ciação Nacional de Pecuária 
Intensiva (Assocon), Bruno An-
drade. De acordo com o zoo-
tecnista, a diferença entre os 
preços do boi gordo no mer-
cado físico e o dos contratos 
na B3 (é o resultado da união 
da BM&FBovespa e da Cetip- 
Central de Custódia e de Liqui-
dação Financeira de Títulos) 
com vencimento em outubro 

anima os pecuaristas.
Na primeira semana de 

julho de 2018, o preço do boi 
gordo no Estado de São Pau-
lo — referência para o restan-
te do país — oscilou perto de 
R$ 140 por arroba, de acordo 
com levantamento do Centro 
de Estudos Avançados em 
Economia Aplicada (Cepea), 
vinculado à Escola Superior 
de Agricultura Luiz de Queiroz 
(Esalq/USP). 

Na comparação com o 
mercado futuro, a diferença é 
de quase 8%. Na B3, os contra-
tos futuros de boi gordo para 
outubro estão na casa dos R$ 
150 por arroba. O mês de ou-
tubro é referência porque é o 
período de concentração de 
comercialização de boi con-
finado para os frigoríficos. A 
atividade dos confinamentos 
é maior no segundo semestre 
devido à entressafra na pecuá-
ria. Com menos chuvas, a con-
dição das pastagens piora. Por 
isso, a alternativa do confina-
mento, onde os animais são 
alimentados também com 
ração. Considerando o último 
levantamento de intenção de 

confinamento feito pela As-
socon com os associados da 
entidade, que representa cria-
dores responsáveis por cerca 
de 80% do gado engordado 
no sistema intensivo, haverá 
um aumento de 11,9% dos 
animais confinados em 2018. 
A expectativa da Assocon é 
que 3,7 milhões bovinos se-
jam confinados neste ano, 
ante 3,3 milhões de cabeças 
em 2017.

O número ainda está longe 
do auge do sistema de confi-
namento, ressaltou Andrade. 
O pico foi em 2014, quando os 
associados da entidade confi-
naram 4,6 milhões de cabeças 
de bovinos no país. De lá para 
cá, a atividade foi afetada por 
problemas como a quebra de 
safra de milho na temporada 
da 2015/16 e pelas cotações 
mais altas do boi magro. 

Juntos, o boi magro e a ra-
ção (feita a partir de milho e 
farelo de soja) representam 
95% dos custos do confina-
mento, de acordo com as 
estimativas da multinacional 
holandesa (DSM). Dona da 
marca de sal mineral Tortuga, 

a DSM é a maior fornecedora 
de nutrição para bovinos. No 
segmento de confinamentos, 
a empresa tem 30% do mer-
cado, de acordo com geren-
te de confinamento da DSM, 
Marcos Baruselli (Gerente Na-
cional de Confinamento na 
DSM).

Na DSM, a expectativa 
também é positiva para os 
confinamentos em 2018. 
A estimativa da empresa é 
que, em todo o país, 4,6 mi-
lhões de cabeças de bovinos 
sejam confinadas neste ano, 
aumento de 9,5% na compa-
ração com os 4,2 milhões de 
cabeças no ano passado. Até 
2020, o Brasil deverá atingir a 
casa de 5 milhões de cabeças 
confinadas por ano.

De acordo com o geren-
te da DSM, a expectativa de 
queda dos preços do milho 
deve impulsionar a atividade 
de confinamentos. “O milho 
vai cair agora com a safrinha. 
Vem uma oferta grande de 
Mato Grosso e Goiás”, afir-
mou o executivo, em alusão 
ao início da colheita de milho 
de inverno. 

A colheita da safrinha 
ainda está no início, mas os 
preços do milho no mercado 
interno já registram forte que-
da — influenciados pela maior 
produção americana. Fatores 
internos, como o impasse 
em torno do tabelamento do 
frete, também influenciam as 
cotações. Em junho, o preço 
do milho caiu 18,7%, para R$ 
36,97 por saca, de acordo com 
o indicador Esalq/BM&FBoves-
pa. Nesta primeira semana de 
julho, o preço do cereal voltou 
a recuar (-4,6%), com a saca 
em R$ 35,27.
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CENTRO-SUL DEVE PROCESSAR MENOR VOLUME DE CANA EM 4 ANOS

De acordo com revi-
são da consultoria INTL 
FCStone, safra 2018/2019 
deve cair 3,8% em rela-
ção à temporada anterior

A região Centro-Sul do 
Brasil deve moer menos 
cana-de-açúcar do que o 
previsto inicialmente. De 
acordo com revisão da 
consultoria INTL FCStone, 
a safra 2018/2019 deve 
cair 3,8% em relação à 
temporada anterior, para 
573,9 milhões de tone-
ladas, o menor volume 
desde a safra 2014/2015. 
O principal motivo para a 
queda foi clima, que in-
fluenciou o desenvolvi-
mento da cultura.

“Entre os meses de fe-
vereiro e junho, a preci-
pitação sobre o cinturão 

Visite nossa página no Facebook (Sindicato Rural de Taquaritinga), para ver próximos cursos durante ano.

canavieiro registrou 378 
milímetros, 31,4% abaixo 
do ano passado e 33,4% 
abaixo da média históri-
ca”, explica o analista de 
mercado, João Paulo Bo-
telho, em relatório.

O indicador de saúde 
da vegetação, que usa 
imagens de satélite para 
analisar a situação das la-
vouras, também mostrou 
declínio significativo 
nas condições das prin-
cipais áreas canavieiras 
do Centro-Sul. Na média 
dos principais estados 
produtores, este índice 
registra 44,8, queda de 
25,1% ante ao ano passa-
do e 19,9% a menos do 
que a média dos últimos 
10 anos.

Rendimento
A FCStone espera que 

a produtividade agrícola 
média da região caia para 
72,8 toneladas por hecta-
re, uma redução de 4,2% 
em relação ao ciclo ante-
rior, mas pondera quanto 
ao impacto do clima so-
bre a totalidade das regi-
ões produtoras. Isso por-
que, assim como ocorreu 
em 2014, o estresse hí-
drico não está espalhado 
de maneira uniforme por 
toda a região canavieira 
do Centro-Sul. “Em Minas 
Gerais, responsável por 
11% da área esperada, as 
chuvas no acumulado do 
ano superam o mesmo 
período no ano passa-
do”, avalia Botelho. Além 
disso, o índice de saúde 
vegetal do estado no co-
meço de julho é maior 
que o registrado no ano 
passado, assim como 
ocorre em Goiás, respon-
sável por 12% da área.

Além disso, a falta de 
chuvas tem efeito positi-
vo a qualidade da maté-
ria-prima, resultando em 
aumento do açúcar total 
recuperável (ATR) mé-
dio, estimado em 139,1 
quilos por tonelada – o 
maior nível desde o ciclo 
2010/2011.

CURSOS DO SENAR

O curso de Eletricista 
motor é um módulo que 
dará continuidade ao 
curso de Eletricista insta-
lações elétricas, ensinan-

do a legislação, materiais 
e ferramentas necessá-
rias, bem como os tipos 
de potência elétrica a in-
terpretar os projetos de 

acionamento de motores 
e acionar motores elétri-
cos utilizados nas proprie-
dades rurais, capacitando 
o trabalhador e produtor 

a realizar operações ne-
cessárias na propriedade 
com qualificação e segu-
rança. 

ELETRICISTA – ACIONAMENTO DE MOTORES ELÉTRICOS TRIFÁSICOS EM BAIXA TENSÃO – MÓDULO II 
DATA: 02/07/18 A 05/07/18

Este curso irá capa-
citar o produtor e o tra-
balhador rural a operar 
e efetuar a manutenção 
do veículo corretamen-
te e seguindo a práticas 
de segurança operacio-
nal, pois estão sujeitos 
a acidentes caso não 
recebam o treinamento 
profissional para ope-
rar com segurança. Ao 
término deste curso os 
participantes adquirem 

conhecimentos sobre o 
funcionamento do motor 
e de todos os sistemas, 
e garantem a própria se-
gurança e de todos os 
envolvidos durante a uti-
lização do veículo, e es-
tarão aptos a manter veí-
culo em boas condições. 
Os participantes tiveram 
aulas teóricas na sede do 
Sindicato Rural, e aulas 
práticas na propriedade 
rural das associadas, Sra. 

Diva, Telma e Elaine Gi-
bertoni, na Fazenda Gra-
ma. 

Os trabalhadores ru-
rais receberam material, 
apostila, refeição, café 
da manhã e da tarde, e 
no final os aprovados 
certificados do SENAR. 
Em todos os cursos, se 
houver produtores rurais 
interessados, o SENAR 
disponibiliza 100 litros 
de óleo diesel, 20 litros 

de óleo de motor, 01 fil-
tro de óleo de motor, fil-
tro de ar primário e se-
cundário, e 10 litros de 
óleo para trocar o óleo 
diferencial dianteiro e 
cubos, basta que tenha 
dois tratores na proprie-
dade e uma área para os 
alunos operarem esses 
tratores durante as aulas 
práticas. Portanto pro-
curem o Sindicato para 
maiores informações e 
agendamento.

CURSO: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRATORES AGRÍCOLAS
DATA: 16/07/18 A 20/07/18

Etanol x cana
Em relação ao mix pro-

dutivo, a paridade entre 
os dois produtos da ca-
na-de-açúcar continua 
favorecendo o etanol, 
mesmo em uma época 
do ano em que o açúcar 
normalmente remunera 
melhor em função da sa-
zonalidade de preços do 
biocombustível.

Na média das últimas 
quatro semanas, a pro-
dução de álcool combus-
tível remunerou 4% mais 
o produtor paulista do 
que o açúcar. Em estados 
mais distantes dos por-
tos, como Minas Gerais e 
Goiás, a vantagem ofere-
cida pelo biocombustível 
é ainda mais expressiva.

“Estimamos que as 
usinas do Centro-Sul 
destinarão 60,1% do mix 
produtivo para o biocom-
bustível e apenas 39,9% 
para o açúcar. Esta seria 
a maior concentração 
da produção canavieira 
no etanol desde a safra 
2008/2009. A produção 
de açúcar, desta forma, 
cairia 15,8% na compa-
ração com a safra passa-
da, para 30,4 milhões de 
toneladas”, explica Bote-
lho.



SINDICATO RURAL COMPLETA 14.500 LITROS DE ÓLEO 
DIESEL SORTEADOS ENTRE SEUS ASSOCIADOS.
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GALINHADA DA FAZENDA

ReceitaReceita

CAIPIRA
O sujeito em busca de uma casa para alugar, pergunta a um caipira 
que passava na rua:
- Moço, você sabe quanto está o aluguel dessa casa?
O caipira prontamente responde:
- Está 750 reais.
O sujeito questiona:
- Por acaso, você sabe me dizer se passa ônibus aqui na porta?
E o caipira responde:
- Rapaz! Já vi passar geladeira, fogão, sofá... Mas ônibus, nunca vi 
passar não.

A 143ª edição do sorteio de 100 litros de óleo diesel ocorreu dia 20 de 
Julho de 2018, cujo ganhador foi o Sr. Irineu Frare, totalizando 14.500 litros 
em parceria com AUTO POSTO MATTARA & PAVARINA LTDA.

Tempo: 1h (+10min de descan-
so)
Rendimento: 6 porções

Ingredientes
3 colheres (sopa) de óleo
1 frango inteiro em pedaços 
(com aproximadamente 2kg)
Sal e pimenta-do-reino a gosto
1 cebola em cubos
2 dentes de alho picados
1 colher (chá) de açafrão
2 xícaras (chá) de arroz lavado 
e escorrido
1 lata de milho verde escorrido
2 cubos de caldo de galinha
5 xícaras (chá) de água fervente 
(aproximadamente)
1 xícara (chá) de cenoura ralada
3 tomates sem pele e sem se-
mentes em cubos
3 colheres (sopa) de cheiro-ver-
de picado

Modo de preparo
Aqueça uma panela com o 
óleo, em fogo alto, e frite o 
frango temperado com sal e 
pimenta até dourar. Retire e re-
serve. Na mesma panela, junte 
a cebola, o alho e refogue por 3 
minutos. Adicione o açafrão, o 
arroz e frite por 3 minutos. Des-
peje o frango, o milho, o caldo 
de galinha dissolvido na água, 
tampe e cozinhe, em fogo bai-
xo, por 30 minutos. Se necessá-
rio, acrescente mais água. Junte 
a cenoura, o tomate, tampe e 
cozinhe por mais 10 minutos. 
Desligue e deixe descansar por 
10 minutos com a panela tam-
pada. Transfira para uma traves-
sa, polvilhe com o cheiro-verde 
e sirva.

REGINA AUREA L. D. AMBROSIO

HELIO BOMBARDA

JAIR PAULO AQUARONI

ADEMAR YOSHIO OGATA

VALENTIM OCIMAR GAVIOLI

JOAO CLAUDENOR  ARIOLI

LAERTE  APARECIDO ESCOLA

FRANCISCO CARLOS MUZATTI

AGIDE GIBERTONI (JUCA)

JOSE  REYNALDO  LIBANORI

THEREZA  A. POLETTI GRIGOLLI

ADELINO MALAMAN

SILVIO RODOLFO BELLENTANI

JUNICHI KAJITANI

DEVAIR APARECIDO RESTANI

ANTONIO MARTINEZ LOPES

JOSE DO CARMO MAZZINI

PAULO CESAR COLETI

ANTONIO M. DE CARVALHO

IDALINA P. P. PINHEIRO

JOAO DA COSTA CARVALHO

RENATO CESAR DAVOGLIO

FRANCISCO NUCCI
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O Sindicato Rural parabeniza os 
aniversariantes do mês de Agosto de 2018

                                       Sr. Irineu Frare

COUVE FLOR                       BETERRABA                    CAJU                         BRÓCOLIS

AgostoO que se colhe 
no mês de

   LIMA DA PÉRSIA                     CARÁ                      NÊSPERA                        AGRIÃO                   


