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FECHAMENTO AUTORIZADO
PODE SER ABERTO PELA ECT

SENADO APROVA PROJETO QUE AUTORIZA VENDA 
DIRETA DE ETANOL PARA POSTOS

Atualmente, as usinas 
não estão liberadas para 
comercializar diretamen-
te o produto por restri-
ções da Agência Nacio-
nal do Petróleo (ANP)

O plenário do Sena-
do aprovou no mês de 
junho de 2018, o proje-
to de decreto legislativo 
que autoriza a venda di-
reta de etanol hidratado 
de usinas para os postos. 
Apesar da tentativa de 
alguns líderes de adiar 
a votação, os senadores 
aprovaram a matéria por 
47 votos a 2. O texto se-
gue agora para a análise 
da Câmara dos Deputa-
dos.

O projeto foi apresen-
tado pelo senador Otto 
Alencar (PSD-BA) após a 
paralisação dos caminho-
neiros contra a alta no 
preço dos combustíveis. 
Um requerimento de ur-
gência foi assinado pela 

maioria dos líderes da 
Casa, o que fez com que 
a matéria fosse levada di-
retamente ao plenário.

No entanto, o líder do 
DEM na Casa, senador 
Ronaldo Caiado (GO), 
chegou a sugerir que 
fosse retirada a urgência 
do projeto para que se 
realizasse uma audiência 
pública para discutir me-
lhor o tema. O adiamen-
to tinha apoio da líder do 
MDB, senadora Simone 
Tebet (MT). O presidente 
do Senado, Eunício Oli-
veira (MDB-CE), no entan-
to, manteve a matéria na 
pauta.

Atualmente, os pro-
dutores não estão auto-
rizados a vender o com-
bustível diretamente aos 
postos por restrições da 
Agência Nacional do Pe-
tróleo (ANP). Durante a 
greve dos caminhonei-
ros, a entidade chegou 

a autorizar emergencial-
mente a venda direta das 
usinas para os postos, 
mas a medida foi revoga-
da quando a situação se 
normalizou.

O projeto aprovado 
derruba artigo da Resolu-
ção 43/2009, da ANP, que 
só permite ao fornecedor 
comercializar o etanol 
com outro fornecedor 
cadastrado na agência, 
com um distribuidor au-
torizado ou com o mer-
cado externo.

A proposta dividiu o 
setor de etanol. A União 
Nacional da Indústria de 
Cana-de-Açúcar (Única) 
se posicionou contra a 
liberação de comércio 
direto entre produtores e 
postos de combustíveis. 
Já a Federação dos Plan-
tadores de Cana do Brasil 
(Feplana), que tem forte 
influência no Nordeste, 
se manifestou favorável 
ao projeto.

Os que são contra a 
proposta alegam que a 
venda direta criaria di-
ficuldades para a tribu-
tação e a fiscalização 
do produto. O senador 
Otto Alencar, por sua 
vez, afirma que a medi-
da irá beneficiar o livre 
comércio, pois o pro-
dutor não precisará de 
uma distribuidora para 
vender o etanol, o que, 
em sua opinião, vai ba-
ratear o preço para o 
consumidor. “Nós que-
remos mexer em um 
oligopólio grande (é um 
sistema que faz parte da 
economia política que 
caracteriza um mercado 
onde existem poucos 
vendedores para muitos 
compradores), que ga-
nha dinheiro fácil”, afir-
mou.

Apesar de ter articu-
lado a adiamento da vo-
tação, a Senadora Simo-
ne Tebet afirmou que é 
favorável à venda direta, 
mas com regras claras 
que garantam seguran-
ça jurídica para todos 
os atores envolvidos na 
cadeia produtiva. “Ape-
nas a simples sustação 
da resolução não torna 
viável a proposta, mui-
to menos a redução de 
preço na bomba ao con-
sumidor”, disse.
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A agricultura familiar ain-
da produz 70% do feijão na-
cional, 34% do arroz, 87% da 
mandioca, 46% do milho, 
38% do café e 21% do trigo. 
O setor também é responsá-
vel por 60% da produção de 
leite e por 59% do rebanho 

AGRICULTURA FAMILIAR DO BRASIL É 8ª MAIOR PRODUTORA DE ALIMENTOS DO MUNDO

Se considerada a produção 
agrícola nacional, País salta 
para a 5ª posição, com fatura-
mento anual de US$ 84,6 bi.

Levantamento feito pelo 
portal Governo do Brasil mos-
tra que a agricultura familiar 
tem um peso importante para 
a economia brasileira. Com 
um faturamento anual de 
US$ 55,2 bilhões, caso o País 
tivesse só a produção familiar, 
ainda assim estaria no top 10 
do agronegócio mundial, en-
tre os maiores produtores de 
alimentos.

Os dados fazem parte de 
uma comparação entre dados 
do Banco Mundial e do Minis-
tério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento. Quando 
se soma a agricultura familiar 
com toda a produção, o Bra-
sil passa de oitavo maior para 
a quinta posição, com fatu-
ramento de US$ 84,6 bi por 
ano. “O crescimento do Brasil 
passa pela agricultura familiar. 
O agricultor familiar tem gran-
de importância para o cresci-
mento do Brasil”, afirma o se-

PESO DA AGRICULTURA FAMILIAR NA PRODUÇÃO

cretário da Secretaria Especial 
de Agricultura Familiar e do 
Desenvolvimento Agrário, Jef-
ferson Coriteac.

De acordo com o último 
Censo Agropecuário, a agri-
cultura familiar é a base da 
economia de 90% dos muni-
cípios brasileiros com até 20 
mil habitantes. Além disso, 
é responsável pela renda de 
40% da população economi-
camente ativa do País e por 
mais de 70% dos brasileiros 
ocupados no campo

suíno, 50% das aves e 30% 
dos bovinos.

Coriteac explica que 84% 
dos estabelecimentos rurais 
são de agricultores familiares. 
“E pelo novo censo agrope-
cuário que está sendo feito, 
a tendência é esse número 

crescer cada vez mais, princi-
palmente com a procura por 
produtos agroecológicos”, 
afirma.

O secretário ainda relata 
que o governo trabalha com 
uma série de políticas públi-
cas para reduzir o êxodo rural 

e tornar a produção dessas 
famílias mais eficiente. Entre 
elas, uma das mais importan-
tes é da titulação da terra. Com 
esse título, esses trabalhado-
res ganham acesso a crédito 
rural e a programas como os 
de assistência técnica.

GOVERNO DE SP É CONTRA EMBARQUE DE ANIMAIS VIVOS E DESAGRADA SETOR

A Sociedade Rural Brasi-
leira (SRB) esclarece que a 
exportação de animais vivos 
no país é regulamentada em 
âmbito federal, respeitando 
normas da Organização Mun-
dial da Saúde Animal (OIE)

A Sociedade Rural Brasilei-
ra (SRB) divulgou no mês de 
junho de 2018, uma nota de 
repúdio ante a decisão do go-
vernador de São Paulo, Már-
cio França, de apoiar o Projeto 
de Lei 31/2018, que proíbe o 
embarque de animais vivos 
no transporte marítimo do 
Estado com a finalidade de 

abate para consumo. “A me-
dida vai contra o setor agrope-
cuário e o desenvolvimento 
econômico do Brasil”, diz o 
comunicado.

Segundo a nota, outras 
entidades ligadas à pecuá-
ria compartilham da mesma 
opinião da SRB, dentre elas, a 
Associação dos Criadores de 
Mato Grosso (Acrimat), Asso-
ciação Nacional da Pecuária 
Intensiva (Assocon) e a Asso-
ciação Brasileira dos Exporta-
dores de Gado (Abeg). 

França utilizou sua con-
ta no Twitter para reforçar o 
apoio ao PL e garantir que o 
sancionaria. “Já manifestei e 
reforço 100% o meu apoio à 
aprovação do Projeto de Lei 
que proíbe o embarque de 
animal vivo para exportação 
nos portos de SP, que está sen-
do analisado na Assembleia 

Legislativa do Estado de São 
Paulo (Alesp). E, assim que 
isso acontecer vou sancionar 
a Lei”, disse o governador na 
publicação, acompanhada da 
hashtag “ProteçãoAnimal”.

A SRB esclarece que a ex-
portação de animais vivos no 
país é regulamentada em âm-
bito federal, respeitando nor-
mas da Organização Mundial 
da Saúde Animal (OIE) e do 
Ministério da Agricultura.

A diretora de Pecuária da 
SRB, Teresa Vendramini, en-
fatiza que o setor está empe-
nhado em desenvolver e apri-
morar as técnicas de manejo 
e bem-estar animal, e critica 
“argumentos apontados por 
organizações que apoiam o 
projeto de lei”, apesar de a 
nota não citar quais são es-
ses argumentos. “Dentro de 
nossas fazendas, procuramos 

trabalhar com respeito e bem-
-estar animal. Defendemos 
que o transporte do gado até 
o destino final seja regido pe-
las mesmas práticas adotadas 
nas propriedades”, afirma Te-
resa.

O embarque de animais 
vivos no Estado começou a 
ganhar repercussão em feve-
reiro, quando uma decisão ju-
dicial suspendeu o transporte 
de quase 26 mil bois no Por-
to de Santos. Desde então, a 
entidade afirma que vem se 
mobilizando para evitar novas 
decisões arbitrárias.

“A SRB convocou reuniões 
com representantes dos por-
tos de Santos e São Sebastião, 
chefes de frigoríficos, produ-
tores rurais e o (ex) secretário 
de Agricultura de SP, Arnaldo 
Jardim”, explica a nota sobre 
as ações da sociedade rural.

ENTRE OS GRANDES 
DO MUNDO

Se o Brasil tivesse somente 
a agricultura familiar, seria 
o 8º maior produtor de ali-
mentos.
   
Faturamento anual com 
produção de alimentos.
1º China US$ 958,2 bi
2º Índia US$ 353,6 bi
3º Indonésia US$ 125,4 bi
4º Nigéria US$  84,9 bi
5º Brasil US$  84,6 bi
6º Paquistão US$  64,7 bi
7º Japão US$  56,9 bi
8º Agricultura  familiar do 
Brasil                 US$  55,2 bi
9º Rússia  US$  54,8 bi
10º Turquia US$  53,4 bi
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PASSO A PASSO PARA ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO (NOVAS REGRAS - ESOCIAL)

A PARTIR DE JUNHO/2018

1º Trazer a documenta-
ção para análise (resposta 
em até 48 horas)

2º Se liberado, irá rea-
lizar os exames laborato-
riais e médico

3º A data de admissão 
será no mínimo 1 dia após 
o exame médico 

(NÃO HAVERÁ ADMIS-
SÃO RETROATIVA)

A mecanização agríco-
la está evoluindo com a 
tecnologia, e está sendo 
cada vez mais lançando no 
mercado máquinas com 
diversas funcionalidades. 
Com este curso os partici-
pantes foram capacitados 
para operar máquinas e 

Visite nossa página no Facebook (Sindicato Rural de Taquaritinga), para ver os 

                            próximos cursos durante ano.

DEMISSÃO (NOVAS RE-
GRAS)

A demissão deverá ser 
agendada no mínimo 30 
dias de antecedência por 
conta do aviso prévio, 
pois não haverá em hipó-
tese alguma, aviso prévio 
retroativo, ou seja, este 
deverá ser cumprido ou 
indenizado. 

FÉRIAS
Devem ser programa-

das com 30 dias de antece-
dência por conta do aviso 
prévio, uma vez que não 
será possível utilizar data 
retroativa. Fiquem atentos 
ao vencimento das férias 
para não ocorrer o paga-
mento em dobro.

CURSOS REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2018

OPERAÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS EM AGRICULTURA DE PRECISÃO (GPS)

DATA: 04 A 06/06/2018
equipamentos agrícolas 
com o sistema de nave-
gação por satélite (GNSS), 
barra de luzes, realizar o 
monitoramento da colhei-
ta e até mesmo piloto au-
tomático. Essa tecnologia 
vem para facilitar o traba-
lho, a gerenciar a proprie-

dade, reduzindo cursos, 
otimizando o tempo e 
ajudar na tomada de deci-
são. Nesse curso o SENAR 
disponibilizou 87 litros de 
óleo diesel para a proprie-
dade onde houve as exe-
cuções das aulas práticas. 
Para os interessados em 

ganharem óleo diesel nos 
próximos cursos que en-
volvem operações de má-
quinas agrícolas, poderão 
procurar o Sindicato Rural 
para maiores informações 
e agendamento.

Este curso proporcio-
nou aos participantes a 
vantagem de obter pro-
dutos derivados do leite, 
por meio de um proces-

so com equipamentos 
simples, mas garantindo 
a qualidade do produto, 
transmitindo o conhe-
cimento da legislação, 

os principais processos 
como pasteurização, fila-
gem, modelagem, salga, 
acondicionamento, entre 
outros.

Foram ensinados os 
preparos da muçarela, 
requeijão, queijo fresco, 
curado e o fundido.

Os participantes deste 
curso tornaram aptos a 
efetuar instalações elé-
tricas em suas proprie-
dades, pois adquiriram 

conhecimentos de todos 
os sistemas elétricos, 
leis que regem todos os 
funcionamentos das ins-
talações elétricas, as fer-

ramentas, instrumentos, 
procedimentos e méto-
dos adequados, garan-
tindo a sua segurança 
e a execução do serviço 

PROCESSAMENTO DO LEITE EM QUEIJOS FILADOS E FUNDIDOS-MÓDULOS III

DATA: 11 A 12/06/2018

PROCESSAMENTO DE QUEIJOS DE MASSA CRUA, SEMI-COZIDA E COZIDA – MÓDULO IV

DATA: 13 A 14/06/2018

Nesse curso foram 
apresentados os princi-
pais processos utilizados 
para o processamento do 
leite, utilizando parâme-

tros técnicos e padroni-
zação dos produtos, de 
acordo com a legislação 
específica, as principais 
análises físico-químicas, 

sendo controle de tempe-
ratura, acidez, densidade 
e leitura de PH. Os parti-
cipantes conheceram os 
processos para produção 

do queijo minas, meia 
cura, coalho, parmesão, 
ricota, entre outros

ELETRICISTA – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

DATA: 26 A 29/06/2018
de maneira correta, res-
peitando as normas téc-
nicas ambientais e de 
segurança.



SINDICATO RURAL COMPLETA 14.400 LITROS DE ÓLEO 
DIESEL SORTEADOS ENTRE SEUS ASSOCIADOS

Pág. 4   Sindicato Rural de TaquaritingaANO XXIX • N° 293 • JULHO/2018

ABOBRINHA RECHEADA COM FRANGO

ReceitaReceita

CAIPIRA
Um caipira chega à cidade montado em seu cavalo quando se depa-
ra com um trem, algo que nunca tinha visto. Impressionado resolve 
laçá-lo, sendo arrastado junto com seu cavalo e consequentemente 
ficando todo quebrado. Passados alguns dias, após sair do hospital, 
passa por uma loja de brinquedos e vê um Ferrorama na vitrine, não 
pensa duas vezes, saca do revolver e mete bala no trem. O vendedor 
vendo aquilo pergunta:
– Por que o senhor fez isso?
O caipira estufa o peito e responde:
– Salvei ocê, se não mato enquanto for fiote, depois de grande nin-
guém segura.

A 142ª edição do sorteio de 100 litros de óleo diesel ocorreu dia 20 de 
Junho de 2018, cujo ganhador foi o Sr. Antenor Lourenço Lotti, totalizando 
14.400 litros em parceria com AUTO POSTO MATTARA & PAVARINA LTDA.

Ingredientes
4 unidades de abobrinha gran-
des
1 tablete de caldo de galinha
300 gr de frango cozido e des-
fiado
3 colheres (sopa) de azeite
1 unidade de cebola grande 
picada
1/2 unidade de pimentão ver-
melho picado
1/2 xícara (chá) de molho de 
tomate
1 caixinha de creme de leite
sal a gosto
pimenta-do-reino branca a gos-
to
cheiro-verde a gosto

Modo de preparo
Corte as abobrinhas ao meio na 
horizontal e cozinhe (só para 
ficarem crocantes não muito 
moles) com caldo de galinha, 
reserve. Prepare o frango, cozi-
nhe com sal e desfie, reserve. 
Em uma panela aqueça o azeite 
e refogue o pimentão e a cebo-
la, acrescente o frango, o mo-
lho de tomate e a metade do 
creme de leite, deixe cozinhar 
por 2 minutos e acrescente a 
salsa e a cebolinha, acerte o 
sal e a pimenta, por ultimo co-
loque o restante do creme de 
leite e desligue o fogo. Recheie 
as abobrinhas com o frango e 
coloque muçarela picadinha 
por cima e leve ao forno para 
gratinar. Sirva com arroz branco 
e salada verde

SHIROMU KAWASAKI

EUGENIA MICALI ACQUARONE                      

ENEAS JOSE BELODI

CELSO F. DE CAMARGO SALLUM                  

TAKAO SAKAGAMI

DOMINGOS FERRETI

SIRO INOUE

MARIA AP. M. PAVARINA

MARIA PIVETTA 

ANTONIO RUBENS MICALI

JOÃO DARLI PERRI

MARCO ANT. DOS SANTOS                    

05/07

05/07

08/07

11/07

20/07

20/07

20/07

22/07

24/07

26/07

28/07

28/07

O Sindicato Rural parabeniza os 
aniversariantes do mês de Julho de 2018

                               Sr. Antenor Lourenço Lotti

ACELGA - AGRIÃO - AIPO/SALSÃO - ALFACE - ALHO PORÓ - ALMEIRÃO - BETERRABA   

CEBOLA - CEBOLINHA - CENOURA - CHICÓRIA - BRÓCOLIS  - COUVE DE BRUXELAS 

COUVE CHINESA - COUVE-FLOR DE INVERNO - COUVE MANTEIGA - COUVE RÁBANO                       

ERVILHA - MOSTARDA - NABO - RABANETE - REPOLHO - RÚCULA - SALSA

JulhoO que se colhe 
no mês de


