
IM
P
R
E
S
S
O

SINDICATO RURAL DE TAQUARITINGA
Informativo

Rua da República, 1.197 - CEP 15900-000 - TAQUARITINGA - SP - Fones: (16) 3252-2190 / 3252-2175 / 3252-2463 • E-mail: srtaq@ig.com.br
Base Territorial: Santa Ernestina, Cândido Rodrigues, Fernando Prestes e Taquaritinga

www.srtaq.com.br

ANO XXIII � �DIÇÃO N� ��� � �AIO�����

SINDICATO RURAL DE TAQUARITINGA
Informativo ANO XXIX • EDIÇÃO Nº 292 • JUNHO/2018

Rua da República, 1.197 - CEP 15900-000 - TAQUARITINGA - SP - Fones: (16) 3252-2190 / 3252-2175 / 3252-2463 • E-mail: srtaq@ig.com.br
Base Territorial: Santa Ernestina, Cândido Rodrigues, Fernando Prestes e Taquaritinga

www.srtaq.com.br

FECHAMENTO AUTORIZADO
PODE SER ABERTO PELA ECT

SAFRA DA LARANJA EM SP E MG CAI 28%, MAS CENÁRIO INTERNACIONAL 
TENDE A MANTER EQUILÍBRIO ECONÔMICO DO SETOR

O cinturão citrícola de 
São Paulo e Triângulo e Su-
doeste Mineiro deve pro-
duzir 288,29 milhões de 
caixas de laranja de 40,8 kg 
na temporada 2018/2019, 
de acordo com a Pesqui-
sa de Estimativa de Safra 
(PES), apresentada pelo 
Fundecitrus.

O número representa 
redução de 27,62% em re-
lação à produção consoli-
dada da safra anterior, que 
fechou em 398,35 milhões 
de caixas, e de 11% quan-
do comparado à média dos 
últimos dez anos.

As 175,27 milhões de 
árvores produtivas do 
parque citrícola renderão 
55,81 milhões de caixas 
das variedades precoces 
Hamlin, Westin e Rubi; 
16,55 milhões das preco-
ces Valência Americana, 
Seleta e Pineapple; 81,16 
milhões da meia estação 
Pera Rio; 99,80 milhões 
das tardias Valência e 
Valência Folha Murcha; 
e 34,97 milhões da tardia 
Natal. Na média, cada 
árvore produzirá 564 fru-
tos. E serão necessários 
256 frutos para compor 

uma caixa.
Já a taxa de queda de 

frutos está estimada em 
17%. O índice é explicado 
pela previsão de menos 
chuvas e temperaturas aci-
ma da média e, principal-
mente, pelo incremento 
da severidade do greening 
(HLB/huanglongbing), a 
doença mais preocupante 
da citricultura, que, dentre 
outros danos, acentua a 
queda prematura de fru-
tos.

Uma das novidades do 
Inventário de Árvores deste 
ano é o levantamento das 

áreas plantadas de limão 
e tangerina. Os pomares 
de limas-ácidas e limões 
verdadeiros cresceram 
40% desde 2015, en-
quanto os de tangerinas 
expandiram 21%. Ambos 
representam 11,01% de 
toda a produção citrícola 
de São Paulo e Minas Ge-
rais.

A área plantada com as 
principais variedades de 
laranja, que hoje compõe 
86,22% do parque paulis-
ta e mineiro, diminuiu de 
430,62 mil hectares em 
2015 para 401,47 mil hec-
tares em 2018.

TENDÊNCIA
A safra menor já era es-

perada pelo setor em fun-
ção da grande quantidade 
de frutos em 2017/2018. As 
altas temperaturas regis-
tradas em outubro do ano 
passado, que resultaram 
em menor pegamento dos 
frutos nas regiões onde o 
florescimento foi mais tar-
dio, foram determinantes 
para a queda do número 
de caixas.

Apesar da diminuição 
prevista na produção, ci-
tricultores e indústrias co-
memoraram a estimativa. 
Como os estoques interna-
cionais de suco de laranja 
estão relativamente baixos 
e a safra da Flórida, esti-
mada pelo Departamento 
de Agricultura dos Estados 
Unidos (USDA) em 45 mi-
lhões de caixas, será a me-
nor dos últimos anos, tanto 

o preço do suco quanto o 
preço da caixa de laranja 
tendem a manter-se está-
veis.

A boa remuneração aos 
citricultores é considerada 

fundamental para a sus-
tentabilidade do negócio. 
Os tratos culturais para a 
qualidade da fruta, como 
adubação e irrigação, e as 
práticas de defesa fitossa-

nitária no controle de pra-
gas e doenças demandam 
investimentos constantes 
e encarecem o custo de 
produção.
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MINISTÉRIO DA AGRICULTURA PUBLICA NOVA IN SOBRE CANCRO CÍTRICO

A produção total de cana-
-de-açúcar na safra 2018/19, 
iniciada oficialmente em 1º 
de abril passado, está esti-
mada em 625,96 milhões de 
toneladas, o que correspon-
de a uma redução de 1,2% 
em relação à safra 2017/18 
(633,26 milhões de t). Os da-
dos fazem parte do 1º Levan-
tamento da Safra 2018/2019 
da Companhia Nacional de 
Abastecimento (Conab).

Conforme a Conab, a área 
colhida está estimada em 8,61 
milhões de hectares, com 
queda de 1,3%. “A menor 
área derivou do desempenho 
da Região Centro-Sul (-1,5%), 
particularmente de São Pau-
lo. O maior produtor nacional 
deverá ter uma redução na 
área de 118,6 mil hectares, re-

O Ministério da Agricultu-
ra, Pecuária e Abastecimento 
publicou no Diário Oficial no 
dia 11/05 a Instrução Norma-
tiva (IN) nº 21, que substitui a 
IN nº 37 e traz algumas mu-
danças nos critérios e proce-
dimentos para o estabeleci-
mento e manutenção dos 
quatro status fitossanitários 
relativos ao cancro cítrico: 
área sem ocorrência da pra-
ga, área livre da praga, área 
sob mitigação de risco (SMR) 
e área sob erradicação.

As principais mudanças 
no SMR (programa de certifi-
cação para os produtores de 
fruta de mesa) são:

- Possibilidade de remo-

ção de frutos com cancro 
cítrico, colhidos de talhões 
com até 1% de frutos sinto-
máticos, no packing house 
(casa de beneficiamento). 
Os frutos com cancro remo-
vidos podem ser destinados 
à indústria de suco;

- Permissão de processa-
mento/beneficiamento de 
frutos produzidos em área 
de SMR em estado vizinho, 
desde que este também es-
teja no SMR. Neste caso, o 
transporte deve ocorrer em 
veículo fechado ou coberto, 
lacrado e acompanhado da 
Permissão de Trânsito de ve-
getais (PTV);

 - Possibilidade de que, 

SAFRA BRASILEIRA DE CANA EM 2018/2019 DEVE ATINGIR 625,96 MI DE T

dentro de áreas de SMR, se-
jam reconhecidas proprieda-
des sem cancro cítrico – isso 
não elimina a necessidade 
da adoção das medidas de 
manejo integrado para as 
propriedades sem a doença. 
Para esse reconhecimento, é 
necessário comprovar que o 
cancro cítrico não está presen-
te no pomar por meio de vis-
torias atestadas pelo respon-
sável técnico do pomar.

Já para as áreas que ado-
tam a erradicação como me-
dida de controle, a nova IN 
permite duas metodologias 
possíveis: (1) erradicação das 
plantas doentes, pulverização 
com cobre num raio de 30m 

e inspeções mensais; e (2) 
eliminação da planta doente 
e de todas contidas num raio 
de 30m e inspeções a cada 60 
dias. 

Para o pesquisador do Fun-
decitrus Franklin Behlau, espe-
cialista em cancro cítrico, os 
ajustes representam um gran-
de avanço para a citricultura. 
“Essa nova IN torna a legisla-
ção que regula o controle da 
doença mais aplicável e pró-
xima à realidade enfrentada 
pelos citricultores e valoriza a 
produção de frutos com quali-
dade, principalmente aqueles 
destinados ao mercado in na-
tura,”, diz Behlau.

sultante, em grande parte, da 
devolução de inúmeras pro-
priedades arrendadas ou pela 
rescisão de contrato com for-
necedores, sobretudo, aque-
les com áreas mais distantes 
da unidade de produção e/
ou com baixos rendimentos”, 
informa a estatal, no boletim.

Em Goiás, segundo pro-
dutor nacional, as áreas de 
expansão para a cultura es-
tão a cada safra se tornando 
mais escassas, principalmen-
te aquelas próximas às usinas 
de esmagamento. No entan-
to, nas áreas onde se obser-
va a renovação, essa prática 
está sendo realizada com a 
utilização de novas varieda-
des mais produtivas, informa 
a Conab. A área colhida deve 
ser semelhante à safra pas-

sada, estimada em 909,8 mil 
hectares.”Se confirmada, será 
a segunda queda consecuti-
va na área a ser colhida”, diz 
a Conab sobre o plantio de 
cana em 2018/2019.

As Regiões Norte, Sul e Su-
deste devem ter redução na 
área, enquanto a Região Cen-
tro-Oeste e a Sudeste devem 
manter a área total a ser co-
lhida.A produtividade média 
estimada para a temporada 
2018/2019 é de 72.671 kg/ha, 
bem próxima da alcançada 
nas duas últimas safras, que 
foi de 72.623 kg/ha na safra 
2016/2017 e 72.543 kg/ha na 
safra 2017/2018. “O envelhe-
cimento das lavouras, a baixa 
taxa de renovação, a falta de 
investimento em algumas re-
giões e a redução do pacote 
tecnológico têm mantido as 
médias brasileiras inferiores 
a 80.000 kg/ha”, explicam os 
técnicos da Conab.

A pesquisa mostra, ainda, 
que a melhoria na qualidade 
da cana-de-açúcar motivou o 
aumento de 1,4% na produ-
ção total de etanol, que de-

verá atingir 28,16 bilhões de 
litros. Entre outros motivos, a 
opção pelo combustível seria 
por causa da queda dos pre-
ços do açúcar no mercado 
internacional. No caso do eta-
nol anidro, usado na mistura 
com a gasolina, o aumento 
é de 7% na produção, para 
11,86 bilhões de litros, “com 
elevação justificada pelo 
maior consumo de gasolina 
que vem persistindo nos últi-
mos anos”.

Já a produção de etanol 
hidratado, que é o próprio 
álcool biocombustível nas 
bombas dos postos, deverá 
ser de 16,3 bilhões de litros, 
com uma queda de 2,3% 
(menos 380,38 milhões de 
litros). Como consequência 
do aumento do etanol, a pro-
dução de açúcar deverá ficar 
em 35,48 milhões de t, ou 
seja, uma retração de 6,3%, 
em comparação com a safra 
2017/18 (37,87 milhões de t), 
como reflexo da maior pro-
dução mundial do alimento, 
segundo a Conab.
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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)

REQUISITOS LEGAIS PARA O PROCESSAMENTO DO LEITE E SEUS 
DERIVADOS (MODULO I)

DATA: 07/05 A 08/05
Neste curso os parti-

cipantes aprenderam os 
aspectos gerais para o 
processamento do leite e 
seus derivados, prevenção 

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.

de acidentes, proteção 
ambiental, conhecimen-
tos de portarias, resolu-
ções , decretos estaduais 
e federais. Conhecimen-

tos sobre instalações, lo-
calizações, recebimento, 
armazenamento, labora-
tórios, sala de estoques, 
produção, salga, matura-

ção, cura.   Regulamenta-
ção da atividde, entre ou-
tros conhecimentos para a 
pratica do ramo.

PROCESSAMENTO DE MANTEIGA, DOCES E FERMENTADOS 
DERIVADOS (MODULO II) 

DATA: 09/05 A 10/05        
Neste curso os parti-

cipantes aprenderam o 
vários procedimentos, 
co-mo tratamento tér-
mico, adição de cultura 

láctea, incubação, obten-
ção do soro, adição do 
coalho, corte, mexedora, 
cozimento, dessoragem, 
pasteurização, acondi-

cionamento, rotulagem, 
armazenamento, contro-
le de temperatura, acidez 
e aprenderam a fazer io-
gurte, bebida láctea fer-

mentada, coalhada, quei-
jo petit suisse, manteiga 
e o doce de leite.

CURSO: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRATORES AGRÍCOLAS
DATA: 21/03 A 25/05  

Realizado onde du-
rante uma semana, os 
participantes tiveram au-
las teóricas na sede do 
Sindicato Rural, e aulas 
práticas na Empresa Co-
opercitrus, com os trato-
res novos e modernos, e 
também 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 
certificado do SENAR. Em 
todos os cursos, se hou-
ver produtores rurais in-

teressados, o SENAR dis-
ponibiliza 100 litros de 
óleo diesel, 20 litros de 
óleo de motor, 01 filtro 
de óleo de motor, 01 
filtro de óleo diesel, 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.

CURSOS



SINDICATO RURAL COMPLETA 14.300 LITROS DE ÓLEO 
DIESEL SORTEADOS ENTRE SEUS ASSOCIADOS.
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PUDIM DE TAPIOCA

ReceitaReceita

Manuel e o Guarda
Manuel foi visitar um arranha-céu. Quando estava lá no alto, olhou 
para baixo e viu (bem pequenininho, obviamente) o que parecia 
ser um guarda multando seu carro. Começou a descer as escadas 
correndo e a cada andar olhava de novo para baixo: a cena, cada 
vez maior, realmente parecia ser um guarda multando seu carro.
Ao chegar lá embaixo, encontrou o guarda já indo embora:
- O senhoire aplicou essa multa no meu carro?
- Apliquei, sim! O senhor está estacionado em local proibido.
- Mas o senhoire não pode fazer isso! Justo comigo, que te conhe-
ço desde que eras pequenininho...

JunhoO que se colhe 
no mês de

A 141ª edição do sorteio de 100 litros de óleo diesel ocorreu dia 21 de 
Maio de 2018, cujo ganhador foi o Sr. Gilberto Felipe, totalizando 14.300 
litros em parceria com AUTO POSTO MATTARA

Ingredientes

1 xícara de açúcar
1/2 xícara de água
1 xícara de tapioca granulada
200 ml de leite de coco
2 xícaras de leite
1 lata de leite condensado
4 ovos

Modo de preparo

Leve o açúcar, em uma panela, 
ao fogo e cozinhe até carame-
lizar
Adicone 1/2 xícara de água e 
desligue o fogo
Despeje esse calda em uma for-
ma com furo no meio e reserve

Em um bowl, misture a tapioca 
granulada com leite de coco e 
deixe hidratar de 20 a 30 minu-
tos, reserve
Bata no liquidificador o leite 
com o leite condensado e os 
ovos
Abra a tampa do liquidificador 
e adicione a tapioca hidratada
Bata rapidamente, apenas para 
misturar
Desepeje essa mistura na for-
ma reservada com a calda
Cubra a forma com papel-alumí-
nio e leve ao forno em banho-
-maria (180° C) por cerca de 60 
minutos
Desenforme e reserve na gela-
deira

BROZENDO M. U. MARTINEZ

ROSEMEIRE DE FATIMA M. RIZZO

JULIO PERRI

MILVE ANTONIO PERIA

ANTONIO LONGHITANO

ANTONIO DA C . A. SOBRINHO

ANTONIO CARLOS FERRARI                          

MARIO KATSUYA OZAKI

ANTONIO CAVALINI

WANDIR POLIZEL

LIDIA BATAGLIOTI PIVETTA                        

MARLENE FIORAVANTE

ANTONIO J. B. GALLI

DIVA FERNANDES MAZZINI

JOÃO HENRIQUE DE BARROS

TIJU AMANO KAMADA                                   

YOSITAKE OGASAWARA

ANTONIO CARLOS DAVOGLIO

EDUARDO MIRA

JOAO CARLOS BIGOLOTI

LUIZ AMADEU PIROCHETTI

GERSON ZECHINELLI

JAMIL JOSE FILHO

03/06

06/06

08/06

10/06

12/06

13/06

13/06

13/06

13/06

17/06

20/06

21/06

23/06

23/06

24/06

24/06

25/06

26/06

26/06

26/06

26/06

27/06

27/06

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

FRUTAS: CARAMBOLA, KIWI, LARANJA-LIMA, TANGERINA (OU MEXERICA)

LEGUMES: BATATA-DOCE, BERINJELA, CENOURA, ERVILHA, INHAME, MANDIOCA, 

MANDIOQUINHA, MILHO-VERDE

VERDURAS: AGRIÃO, ALHO-PORÓ, ALMEIRÃO, BRÓCOLIS, ERVA-DOCE


