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FECHAMENTO AUTORIZADO
PODE SER ABERTO PELA ECT

SAFRA 2017/18 NO PARQUE CITRÍCOLA DE SP E MG ATINGE 
398,35 MILHÕES DE CAIXAS

A safra 2017/18 de la-
ranja do cinturão citrícola 
de São Paulo e Triângulo/
Sudoeste Mineiro ficou 
em 398,35 milhões de cai-
xas de 40,8 kg, segundo 
o fechamento divulgado 
pelo Fundo de Defesa da 
Citricultura - Fundecitrus 
no dia 10/04. A produção 
é a quarta maior já regis-
trada nos 30 anos de série 
histórica, 62% maior do 
que a obtida em 2016/17 
(245,31 milhões de caixas), 
25% acima da média dos 
últimos 10 anos e 9,30% 
superior à projeção inicial, 
de maio de 2017. A produ-
tividade é recorde: foram 
colhidas 1.033 caixas por 

hectare ante 634 caixas/
hectare na safra passada. 
A produção no Triângulo/
Sudoeste Mineiro foi de 
cerca de 30,51 milhões 
de caixas.

O aumento da pro-
dução decorre princi-
palmente das chuvas 
abundantes em 2017 e 
início de 2018 em todas 
as regiões produtoras 
(1.373 mm, em média), 
acarretando no aumento 
do peso dos frutos, que 
atingiu 166 gramas. O 
gerente-geral do Funde-
citrus, Juliano Ayres, des-
taca que a melhora dos 
tratos culturais nos po-
mares também potencia-

lizou os resultados. “Uma 
boa safra decorre de dois 
fatores: clima favorável e 
cuidados adequados com 
os pomares. Em 2016 e 
2017 o clima foi excepcio-
nal, além disso os citricul-
tores investiram mais em 
fertilizantes e defensivos, 
o que se refletiu na produ-
ção deste ano”, explica.

A intensificação dos tra-
tos culturais resultou na 
diminuição da taxa de que-
da dos frutos. “A taxa de 
queda de frutos ficou 1,19 
ponto percentual abaixo 
da projetada inicialmente 
para a safra, encerrando-se 
em 17,31%: mais laranjas 
foram colhidas em função 

da maior retenção de fru-
tos nas plantas”, explica 
o coordenador da Pesqui-
sa de Estimativa de Safra 
(PES) do Fundecitrus, Viní-
cius Trombin.

Uma novidade do tra-
balho é a identificação 
dos motivos que leva-
ram à queda. A taxa de 
17,31% é composta pelas 
seguintes causas: 7,45% 
por queda natural, como 
atividades mecanizadas 
ou condições climáticas 
adversas; 4,06% por gre-
ening; 2,70% por bicho 
furão ou mosca das fru-
tas; 2,16% por pinta preta; 
0,62% por leprose; 0,31% 
por cancro cítrico.

PRODUTIVIDADE
As laranjeiras, que ha-

viam sido menos exigidas 
em função da baixa pro-
dução no ciclo anterior, 
desfrutaram das condições 
climáticas ideais para o 
florescimento, que aconte-
ceu a partir de agosto de 
2016, resultando em uma 
alta carga de frutos por ár-
vore nesta temporada.

Além da maior produti-
vidade por hectare (1.033 
caixas/hectare), todas as 
variedades de laranja re-
gistraram aumento de 
produtividade em relação 
aos anos anteriores. Foram 
colhidas 77,48 milhões de 
caixas de Hamlin, Westin 
e Rubi; 18,02 milhões de 
caixas de Valência Ameri-

cana, Valência Argentina, 
Seleta e Pineapple; 118,47 
milhões de caixas de Peira 
Rio; 139,62 milhões de cai-
xas de Valência e Valência 
Folha Murcha; e 44,76 mi-
lhões de caixas de Natal.

A produtividade por 
hectare também cresceu 
em todos os setores. O 
Sudoeste produziu 1.155 
caixas por hectare (82,35 
milhões de caixas), segui-
do por Norte com 1.108 cai-

xas/hectare (95,14 milhões 
de caixas), Sul com 989 cai-
xas/hectare (77,57 milhões 
de caixas), Centro com 984 
caixas/hectare (107,51 mi-
lhões de caixas) e Noroes-
te com 882 caixas/hectare 
(35,78 milhões de caixas).
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SUPREMO MARCA PARA 17 DE MAIO JULGAMENTO DE EMBARGOS DO FUNRURAL

Duas das principais con-
sultorias de negócios para 
o setor sucroenergético di-
vulgaram suas previsões de 
moagem e produção para o 
Centro-sul na Safra 2018/2019 
na região Centro-Sul. Os nú-
meros, porém, não indicam 
uma certeza em relação ao 
quanto será produzido.

A INTL FCStone tem uma 
previsão considerada por 
especialistas do setor como 
otimista, apostando em uma 
moagem de aproximada-
mente 592 milhões de tone-
ladas de cana-de-açúcar no 
ciclo 18/19, baixa de apenas 
1% em relação ao número es-
timado pela Unica (União das 
Indústrias da Cana-de-açúcar) 

Supremo Tribunal Federal 
(STF) pautou para o dia 17 de 
maio o julgamento de em-
bargos declaratórios sobre a 
decisão que considerou cons-
titucional a cobrança do Fundo 
de Apoio ao Trabalhador Rural 
(Funrural). Os embargos foram 
impetrados por diversas entida-
des ligadas à produção agrope-
cuária.

O relator é o ministro Ale-
xandre de Moraes. Esta ação 
é considerada decisiva para 
consolidar o entendimento do 
Supremo sobre o recolhimento 
do Funrural, com efeito sobre 
produtores e empresários ru-
rais de todo o Brasil.

Há pouco mais de um ano, 

os ministros do Supremo con-
sideraram que a cobrança está 
de acordo com a constituição. 
Foi no julgamento de um re-
curso da União (RE 718874) 
contra uma decisão do Tribunal 
Regional Federal da 4ª Região, 
sediado no Rio Grande do Sul 
(TRF-4). A decisão do TRF-4 era 
liminar. Suspendia a cobrança, 
mas ela não deixava de existir. 
A posição do Supremo acabou 
por criar um passivo calculado 
em bilhões de reais.

Lideranças do agronegócio 
argumentam que a decisão 
do STF é contraditória. O resul-
tado do julgamento de 2017 é 
oposto a outra decisão da pró-
pria corte anos atrás, que con-

SAFRA 18/19 TERÁ ENTRE 575 A 592 MILHÕES DE TONELADAS DE CANA, SEGUNDO CONSULTORIAS

siderou a cobrança do Funrural 
inconstitucional. Por isso o ques-
tionamento pelos embargos.

Enquanto um novo posicio-
namento do STF é esperado, foi 
proposta e aprovada no Congres-
so uma lei que cria condições de 
renegociação das dívidas do Fun-
rural. O presidente Michel Temer 
chegou a vetar alguns artigos do 
texto, mas os vetos foram derru-
bados pelos parlamentares.

Pelas regras do chamado Re-
fis do Funrural, quem aderir às 
condições poderá quitar a dívi-
da com 100% de desconto nos 
juros, multas e outros encargos. 
Sem os vetos, os devedores já 
podem fazer a adesão.

Garantidas essas condições 

de pagamento, a tentativa ago-
ra é de eliminar o passivo do 
Funrural. Lideranças da bancada 
ruralista e representações do 
agronegócio têm apoiado essa 
ideia. Caso da Sociedade Rural 
Brasileira (SRB), que divulgou um 
comunicado sobre o assunto no 
início do mês.

“Um Projeto de Lei que elimi-
naria o passivo do Funrural vem 
sendo trabalhado no Congresso 
Nacional. Eliminar é o que todos 
queremos. Porém, avaliamos, é 
complexo obter tal aprovação, já 
que o PL implicaria em renúncia 
de receitas fiscais previstas no or-
çamento da União”, dizia a nota 
da entidade

para o fechamento da safra 
17/18, que foi de 597 milhões 
de toneladas.

Por outro lado, a Datagro 
aponta um cenário de que-
da de moagem ainda maior, 
prevendo que 577 milhões 
de toneladas de cana serão 
moídas nesta nova safra, uma 
redução de 4% em relação ao 
previsto para o encerramento 
do período 17/18.

As estimativas de produ-
ção de açúcar e etanol pre-
veem que a Safra 18/19 será 
mais voltada para o combus-
tível, com um mix produtivo 
de 57,6% para o etanol e de 
42,4% para o açúcar. Com 
isso, o volume de açúcar pro-
duzido deve ficar abaixo do al-

cançado na última safra, com 
32,4 milhões de toneladas. Já 
o etanol deve alcançar produ-
ção total de 27,1 bilhões de li-
tros, alta de 8% em relação ao 
ciclo 17/18.

Quanto à qualidade de-
monstrada pelos canaviais, a 
Unica prevê que o ATR (Açú-
car Total Recuperável) por to-
nelada se mantenha próximo 
ao da Safra 17/18. Segundo 
um artigo publicado pela ins-
tituição, “esse resultado está 
associado à reação da cana 
diante do clima seco predomi-
nante na região. Com menos 
chuva, a cana não se desen-
volve, o açúcar concentra e se 
obtém mais quilos de ATR por 
tonelada”.

Ciclo 

Todos esses números de-
monstram o quanto a Safra 
2018/2019 será bastante de-
safiadora para todo o setor 
sucroenergético. Mesmo 
com previsões diferentes, as 
consultorias são unânimes 
em apontar uma moagem 
inferior de cana neste ciclo 
em relação ao anterior, ainda 
sob os impactos da quebra de 
safra de mais de 10% ocorrida 
em 2017.

AFTOSA: SP INVERTE CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO
Neste ano, o Estado de 

São Paulo adota uma nova 
estratégia de imunização 
contra a febre aftosa dos re-
banhos bovídeos (bovinos e 
bubalinos), com o objetivo 
de uniformizar o sistema 
com o calendário dos de-

mais estados da Federação, 
com vistas à retirada da va-
cinação em 2021.

A Resolução SAA – 55, 
publicada no Diário Oficial 
do dia 1º de novembro de 
2017, estabelece a inversão 
das etapas de vacinação, 

sendo que em maio será 
obrigatória a vacinação de 
todo o rebanho bovino e 
bubalino, independente da 
faixa etária; e no mês de no-
vembro, será feita a imuni-
zação dos bovinos e bubali-
nos com idade entre zero e 

24 meses.
Por isso pedimos aos as-

sociados que possui gado, 
que comprem as vacinas e 
compareçam a sede do Sin-
dicato, para fazer a declara-
ção.  
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CURSOS 2018
CURSO: APLICAÇÃO DE AGROTÓXICOS COM PULVERIZADOR DE BARRAS

DATA: 09/04 Á 11/04
Curso realizado de 

acordo com a NR 31, no 
qual 13 trabalhadores ru-
rais, puderam aprender 
sobre o uso correto dos 
agrotóxicos respeitando 
normas técnicas previstas, 
meio ambiente e o princi-
pal a saúde e o bem estar 
de cada um. Este curso foi 
realizado com aulas teóri-
cas na sede do Sindicato 
Rural e aulas práticas na 
propriedade denominada 
Sitio São Rafael do Sr. Jai-
me Rissi.

PASSEIO CICLÍSTICO - DATA: 15/04
Foi realizado passeio 

ciclístico, com participa-
ção de 50 pessoas, um do-
mingo de lazer, onde os 
participantes fizeram um 
trajeto de 30 km nas estra-
das rurais da cidade, nes-
se passeio foi feito uma 
campanha de arrecadação 
de chás, que foi destinada 
a AVCC (Associação de Vo-
luntários de Combate ao 
Câncer). 

INCÊNDIO – PREVENÇÃO E COMBATE NO CAMPO
DATA: 16/04 A 17/04

Neste curso trabalha-
dores e produtores rurais, 
puderam identificar os 
elementos do fogo, tipos 
de propagação, classes de 
incêndio, conhecer equi-
pamentos de proteção 
individual conheceram  
formas de prevenção de 
incêndio no campo e em 
edificações, organizar gri-
po de combate, métodos 

de extinção de fogo e co-

nhecimentos a prevenção 

de acidentes no combate 

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

                            próximos cursos durante ano.



SINDICATO RURAL COMPLETA 14.200 LITROS DE ÓLEO 
DIESEL SORTEADOS ENTRE SEUS ASSOCIADOS.
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PUDIM DE COCADA

ReceitaReceita

Tratado de Tordesilhas
O professor fazendo uma pequena revisão do assun-

to da aula passada pergunta ao aluno mais desperce-

bido da sala:

- Onde foi assinado o tratado de Tordesilhas?

- Ora fessô, no final da folha?

- Ganhou 10, miserável!

MaioO que se colhe 
no mês de

A 140ª edição do sorteio de 100 litros de óleo diesel ocorreu dia 20 de 
Abril de 2018, cujo ganhador foi o Sr. Renato Cesar Davoglio, totalizando 
14.200 litros em parceria com AUTO POSTO MATTARA.

Ingredientes

1 lata de leite condensado
280 ml de água 
4 gemas peneiradas 
100 g de coco fresco ralado
Manteiga para untar e açúcar 
para polvilhar
Fitas de coco tostadas para de-
corar

Modo de preparo

Atenção: Esta receita requer 
umas 3 horas de geladeira.
No liquidificador, bata o leite 
condensado com a água e as 
gemas peneiradas por uns 5 
minutos. Acrescente o coco e 

pulse apenas para misturar.
Distribua em 10 forminhas de 
empada (7 cm de diâmetro x 
4 cm de altura) untadas com 
manteiga e polvilhadas com 
açúcar.
Disponha em assadeira com 
água quente (banho-maria) e 
leve ao forno médio preaque-
cido (200 °C) por cerca de 30 
minutos ou até dourarem. 
Deixe amornar e leve à gela-
deira por umas 3 horas antes 
de desenformar e decorar com 
fitas de coco tostadas.
Dica: Para tostar as fitas de 
coco, leve-as ao forno médio-
-baixo preaquecido (160 ºC) por 
15 minutos.

BENEDITO SANDER CHESTI 

LUIS CARLOS MORSELLI

VANDERLEI NUCCI

VALDIR LUIS DE ALMEIDA

SERGIO N. MATOS BARRETTO

LINDOLFO R. SANTOS FILHO

ANTONIO RIBEIRO

BENEDITO MANOEL MACHADO

MARIA ROSA MARUCA AGUIAR

JOSEFINA DE M. NOGUEIRA               

JOSE MARTINS

JOÃO CARLOS BASILIO 

KIOSHI OGATA

ANTONIO GIBERTONI

JOSE JORGE BOVERIO

OSCAR NUNES PEREIRA

MERCEDES M. PEDRASSOLLI            

MARCOS ANTONIO BONFANTE

WILSON FRANCISCO BESSI

JOAO DECIO ROMANHOLI

01/05

01/05

01/05

08/05

09/05

10/05

12/05

13/05

13/05

17/05

19/05

20/05

20/05

21/05

22/05

22/05

24/05

25/05

27/05

31/05

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

FRUTAS: ABACATE, BANANA-MAÇÃ, CAQUI, KIWI, JACA, MAÇÃ, PERA, TANGERINA (OU MEXERICA)

LEGUMES: ABÓBORA, ABOBRINHA, BATATA-DOCE, BERINJELA, BETERRABA, CARÁ, CENOURA, 

CHUCHU, MANDIOCA, MANDIOQUINHA, NABO

VERDURAS: ALHO-PORÓ, ALMEIRÃO, ERVA-DOCE, LOURO, NABO, RABANETE


