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FECHAMENTO AUTORIZADO
PODE SER ABERTO PELA ECT

USINAS PARADAS RESPONDEM POR 13% DA CAPACIDADE DE MOAGEM

Cresceu de forma signi-
ficativa no país o número 
de usinas que está sem 
produzir uma gota sequer 
de etanol nem um grama 
de açúcar. Segundo levan-
tamento da consultoria RPA 
feito a pedido do Valor, es-
tão atualmente de portas 
fechadas 93 plantas, que 
juntas têm capacidade ins-
talada de moagem de 98,9 
milhões de toneladas de 
cana por safra. Há um ano 
atrás, foram identificadas 
76 usinas fora de opera-
ção. O número atual repre-
senta 21% das 443 unida-
des instaladas no país. Em 
termos de capacidade ins-
talada de processamento 
de cana, as usinas paradas 
representam 13% - em rela-

tório divulgado em maio, a 
Empresa de Pesquisa Ener-
gética (EPE) informa que, 
conforme o Ministério da 
Agricultura, a capacidade 
total chega a 744 milhões 
de toneladas. 

São Paulo, que abriga 
o maior polo sucroalcoo-
leiro do país, é também 
onde está o maior núme-
ro de usinas paradas - são 
36. Alagoas e Minas Gerais 
empatam em segundo lu-
gar nesse ranking, com 
nove unidades cada.

O aumento da ociosi-
dade do parque sucroal-
cooleiro do país decorre 
sobretudo da falta de in-
vestimentos nos canaviais 
do Centro-Sul, segundo 
Ricardo Pinto Arruda, só-

cio da RPA. Quando não 
há aportes para a troca de 
pés de cana, as plantas en-
velhecem, tornam-se cada 
vez menos produtivas e 
a atividade industrial fica 
mais cara. A ponto de mui-
tas empresas optarem por 
desativar suas caldeiras e 
arrendar áreas agrícolas 
ou fecharem contratos de 
fornecimento de cana para 
usinas próximas.

Foi o que aconteceu 
neste ano com uma usi-
na do Grupo Furlan em 
Santa Bárbara D’Oeste, no 
interior paulista. Em vez 
de moer 1 milhão de to-
neladas de cana de suas 
lavouras na própria planta, 
a companhia vendeu seus 
canaviais para usinas vizi-

nhas da Raízen Energia e 
da São Martinho.

Em muitos casos, uma 
usina parada não signifi-
ca necessariamente que 
sua controladora está em 
más condições financeiras. 
Tanto que a maior parte 
das unidades de portas fe-
chadas não está nem em 
recuperação judicial, nem 
falida - são 46 unidades, 
segundo a RPA, que juntas 
têm capacidade para moer 
49,75 milhões de tonela-
das por safra, ou metade 
de toda a capacidade ins-
talada que está em operar. 
Entre os exemplos mais no-
tórios estão duas usinas da 
Raízen no interior paulista 
- em Araraquara e no muni-
cípio de Dois Córregos.

Situada em Sertãozinho (SP), a Albertina é uma das 93 usinas que estão paradas
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Plantas daninhas podem 
comprometer até 85% da cul-
tura do milho quando o produ-
tor não aplica nenhum método 
de controle. E mesmo com o 
manejo integrado as perdas na 
lavoura por causa da competi-
ção ficam na ordem de 13%. 
Não se pode menosprezar a 
capacidade de invasoras, tan-
to gramíneas como o capim-
-colchão, e outras como a tra-
poeraba (planta alimentícia e 
medicinal) e o picão-preto de 
arruinar plantações.

A situação atual da resistên-

MANGA/CEPEA: ENVIOS AOS EUA TÊM INÍCIO LENTO

Os embarques brasileiros 
de manga aos Estados Unidos 
registraram bom desempe-
nho nos últimos anos, mas, 
em 2018, o início está lento. 
Segundo notícia veiculada 
pelo portal Fresh Plaza, o mer-

cado norte-americano está sa-
turado de frutas mexicanas, o 
que tem pressionado os valo-
res da manga nos EUA.

Apesar das condições cli-
máticas adversas na região 
norte do México, os pomares 

cia de plantas daninhas a herbi-
cidas nos diversos sistemas de 
produção do País foi retratada 
pelo pesquisador Décio Karam, 
da Embrapa Milho e Sorgo, du-
rante o XXXII Congresso Nacio-
nal de Milho e Sorgo. Hoje, no 
Brasil, segundo o pesquisador, 
há 28 espécies de plantas da-
ninhas resistentes a herbicidas, 
em diferentes níveis, e cerca 
de 50 relatos de resistência fei-
tos por produtores em diversas 
regiões brasileiras.

Nesse cenário que compro-
mete a eficiência produtiva da 

agricultura brasileira, as perdas 
econômicas alcançam patama-
res de R$ 9 bilhões, segundo 
Karam. “A estimativa do custo 
de resistência, apenas na área 
de soja no Brasil, está entre R$ 
3,7 bilhões e R$ 6 bilhões, so-
mente computando os gastos 
para o manejo das espécies 
resistentes. Porém, quando se 
insere uma perda de 5% devi-
do à competição imposta por 
essas plantas, os custos che-
gam a até R$ 9 bilhões”, revela 
o pesquisador.

Associado a essa perda eco-

localizados mais ao sul do 
país apresentaram bons re-
sultados. Esse foi o principal 
motivo para o recuo dos en-
vios brasileiros na parcial des-
ta safra (1º a 25 de agosto), 
que estão 67% inferiores aos 
do mesmo período do ano 
passado, segundo o National 
Mango Board.

O fraco desempenho 
das exportações também 
está atrelado aos preços da 
tommy no mercado nacional 
em agosto, que eram con-
siderados satisfatórios pelo 
produtor, reduzindo assim a 
atratividade das vendas in-
ternacionais. Por outro lado, 
conforme a colheita da varie-

dade ganha força no País, as 
exportações devem ser uma 
boa alternativa para escoar o 
excesso de frutas.

Neste cenário, produtores 
estão incertos quanto à ma-
nutenção dos bons preços da 
tommy, uma vez que a oferta 
nacional da variedade deve 
aumentar em setembro e que 
as exportações podem não 
ser suficientes para sustentar 
as cotações.

Dentre as regiões do país 
que mais se destacam na 
produção de manga, Taquari-
tinga-SP se sobressai como a 
segunda maior produtora de 
manga do país.

nômica, Karam ainda cita outro 
dado preocupante: a ausência 
de novos mecanismos de con-
trole ou manejo da resistência 
nos próximos 10 anos, já que 
os ingredientes ativos dos her-
bicidas são ainda os lançados 
nas últimas décadas. “Buva, 
capim-amargoso, capim pé-de-
-galinha Amaranthus palmeri 
(identificada em 2015 no es-
tado de Mato Grosso) exigem 
estratégias para prevenir a re-
sistência. A chave é o manejo 
integrado”, explica Karam.

Sobre o Amaranthus pal-
meri (planta daninha de difícil 
controle), o pesquisador ex-
põe que a entrada da planta 
no Mato Grosso foi ocasiona-
da pelo trânsito de máquinas 
agrícolas vindas de áreas infes-
tadas. Outro fato que merece 
atenção é a resistência do ca-
pim pé-de-galinha ao glifosato. 
“Em algumas regiões do Brasil, 
o problema é mais sério que 
o provocado pelo capim-amar-
goso”, veja as ações elencadas 
pelo pesquisador para prevenir 
o aparecimento da resistência.

RESISTÊNCIA DE PLANTAS DANINHAS A HERBICIDAS PREOCUPA AGRICULTORES
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TONEIO DE PESCA - DATA: 06 DE OUTUBRO/18

OS PRODUTORES RURAIS TAMBÉM DEVEM SE ADEQUAR AO NOVO SISTEMA DE 
RECOLHIMENTOS DE IMPOSTOS ATRAVÉS DO ESOCIAL

CURSOS DO SENAR A SEREM REALIZADOS EM OUTUBRO/2018

Muitos produtores rurais 
aproveitam o final de semana 
para o seu lazer, e o torneio de 

pesca será uma grande oportu-
nidade para reunir os produto-
res, trabalhadores rurais e seus 

familiares para terem uma 
integração. É através de inicia-
tivas como essa que se torna 

possível melhorar a qualidade 
de vida das pessoas oferecen-
do lazer e entretenimento.

OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRATORES AGRÍCOLAS - DATA: 15 A 19 DE OUTUBRO/18
Este curso irá capacitar o 

produtor e o trabalhador rural 
a operar e efetuar a manuten-
ção do veículo corretamente 
e seguindo a práticas de se-

gurança operacional, pois es-
tão sujeitos a acidentes caso 
não recebam o treinamento 
profissional para operar com 
segurança. Ao término deste 

curso os participantes adqui-
rem conhecimentos sobre o 
funcionamento do motor e 
de todos os sistemas, e garan-
tem a própria segurança e de 

todos os envolvidos durante a 
utilização do veículo, e esta-
rão aptos a manter veículo em 
boas condições.

CRIAÇÃO DE ABELHAS SEM FERRÃO – MELIPONICULTURA -DATA: 29 DE OUTUBRO A 01 DE NOVEMBRO/18
O curso vem possibilitar 

que o produtor e o trabalha-
dor conheça a biologia, ciclo 
de vida, a como coletar o 
néctar, pólen, resina, o ciclo 
de produção e reprodução, 
as principais espécies, como 
implantar um meliponário (co-
leção de colmeias de abelhas 

sem ferrão), a produção do 
mel, e outras informações. As 
vantagens na criação dessas 
abelhas é que as mesmas não 
apresentam riscos de aciden-
tes que facilita seu manejo 
e a meliponicultura (criação 
racional de abelhas sem fer-
rão) apresenta importância 

econômica e ambiental uma 
vez que não necessitam de 
cuidados intensivos e nem 
investimento elevado na 
construção de um meliponá-
rio, tornando uma produção 
muito viável financeiramente 
porque os recursos são mais 
simples, oferecendo seguran-

ça ao trabalhador e produtor, 
e, além disso, é uma ativida-
de sustentável, pois garante a 
preservação das espécies, por 
isso este curso é muito impor-
tante, já que temos na exten-
são de base vários produtores 
de mel.

SINDICATO RURAL DISPONIBILIZA ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL SOBRE O NOVO ESOCIAL 
O Governo tem realizado o 

maior projeto de transformação 
digital da sua história para que o 
contribuinte possa comunicar à 
Receita Federal, ao INSS, ao Mi-
nistério do Trabalho e Emprego 
e à Caixa Econômica Federal as 
informações relativas ao traba-
lhador. Essa nova ferramenta 
ganhou o nome de eSocial. Por 
isso, é importante entender o 
seu funcionamento e os prazos 
a serem cumpridos.

O eSocial não cria novas obri-
gações. Ele apenas unifica os 
processos já existentes, incluin-
do vínculo empregatício, con-
tribuições previdenciárias, folha 
de pagamento, comunicações 
de acidentes de trabalho, aviso 
prévio, escriturações fiscais e 
informações sobre o FGTS, em 
substituição a 12 obrigações 
acessórias.

Transformação Digital
Todo o processo ocorrerá de 

forma online, pelo portal http://
portal.esocial.gov.br. Além do 
link de acesso à plataforma, a 
página na internet oferece o 
manual de usuário, com o passo 
a passo a ser seguido pelo em-
pregador rural. Existem prazos 
diferentes para cada categoria 
de contribuinte, como indicado 
no cronograma abaixo.

O Senar-AR/SP explica que 
é importante iniciar o trabalho 
assim que começar o prazo de 
cada etapa porque o eSocial não 
admite dados incorretos e blo-
queia o envio das informações 
com incoerência. “Aqueles que 
irão fazer o cadastro somente 
em janeiro já podem providen-
ciar a consulta de qualificação 
cadastral do trabalhador, que 
identifica possíveis divergências 

entre o CPF e CNIS”.
EDF-Reinf
A partir de novembro, o pro-

dutor rural pessoa jurídica deve 
também começar a enviar a 
Escrituração Fiscal Digital de Re-
tenções e Outras Informações 
Fiscais - EFD-Reinf. Enquanto o 
eSocial foca nas informações so-
bre a relação de trabalhado, a EF-
D-Reinf abrange as informações 
fiscais e tributárias, vinculadas à 
Receita Federal. Mais detalhes 
para o envio podem ser obtidos 
pelo link http://sped.rfb.gov.br/
projeto/show/1196.

DCTF-Web
A Declaração de Débitos 

e Créditos Tributários Federais 
Previdenciários e de Outras En-
tidades e Fundos - DCTF - Web 
consolida as informações presta-
das, de forma automática, após 
o fechamento do eSocial e da 

EFD-Reinf. A Declaração ficará 
disponível para o contribuinte 
no portal eCAC da Receita Fede-
ral para a geração do Darf, que 
substituirá a atual Guia da Pre-
vidência Social - GPS. Já a nova 
Guia de Recolhimento do FGTS 
e Informações à Previdência So-
cial deverá ser obtida pelo contri-
buinte no sistema Conectividade 
Social da Caixa-FGTS.

O prazo para as novas obriga-
ção seguem da seguinte forma:

•Envio das informações do 
eSocial e recolhimento do FGTS: 
até o dia 7 do mês seguinte.

•Envio das informações do 
eventos da EDF-Reinf e da obten-
ção do DCTF-Web: até o dia 15 
do mês subsequente.

•Recolhimento do Darf gera-
do pela DCTFWeb: até o dia 20 
do mês subsequente.

•Diante do NOVO e-Social, 
que demandará uma série de 
ajustes, o Sindicato Rural de 
Taquaritinga reforça aos pro-
dutores rurais que estamos 
capacitados para auxilia-los. 

•Para os produtores que 
ainda não são associados, 

procurem o Sindicato Rural de 
Taquaritinga para obterem in-
formações e apresentarem as 
documentações necessárias 
para seu cadastramento no 
quadro de associados.

•O produtor Rural também 
pode contar com serviços de 

regularizações de CCIR com a 
Bernadete Bevilacqua Ruiz, no 
Sindicato Rural todas as terças 
e quintas feiras.   

•O Sindicato Rural de Ta-
quaritinga convida a todos os 
produtores rurais a participa-
rem da rede social através do 

whatsapp (16) 99993-5119), 
do facebook e do site http://
www.srtaq.com.br/, onde ob-
tém diversas notícias agrícolas 
e informações dos serviços 
especializados executados 
pelo Sindicato para o produtor 
rural.



SINDICATO RURAL COMPLETA 14.700 LITROS DE ÓLEO 
DIESEL SORTEADOS ENTRE SEUS ASSOCIADOS.
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RECEITA DE CAIPIRINHA

ReceitaReceita

Piada
Um bêbado entrou num ônibus, sentou ao lado de uma 
moça e disse: 
- Mas como tu é feia, tu é a coisa mais horrível que eu já 
vi!! 
- A moça olha para ele e responde: 
- E tu seu bêbado nojento!!! 
E o bêbado imediatamente responde:  É, mas amanhã eu 
estou curado!!!

A 145ª edição do sorteio de 100 litros de óleo diesel ocorreu dia 20 de 
Setembro de 2018, cujo ganhador foi o Sr. Urbano Nogueira, totalizando 
14.700 litros em parceria com AUTO POSTO MATTARA & PAVARINA LTDA.

A caipirinha tradicional é muito 
simples de fazer e em poucos 
minutos você poderá preparar 
o drink mais famoso do Brasil. 
Siga as instruções da receita a 
seguir:

Tempo de preparo: 3 minutos   
Rendimento: 1 copo

Ingredientes
•1 Limão Taiti 
•2 Colheres (de sobremesa) de 
açúcar 
•Gelo 
•Cachaça 

Para a decoração:   1 Limão 
Taiti

Modo de preparo
•Corte as pontas do limão 
•Corte o limão ao meio 
•Faça um corte em V e retire 
a parte central, pois ela faz a 
caipirinha adquirir um sabor 
amargo            
•Corte o limão em pedaços 
menores 
•Misture o limão e o açúcar em 
um copo 
•Amasse suavemente a mistu-
ra com um pilão 
•Acrescente o gelo 
•Complete com a cachaça 
Para a decoração: 
•Corte um pedaço do limão e 
coloque na ponta do copo

NELSON GARDEZANI   

NEUDENIR EUDES VALERETTO 

MITSUNARI OGATA    

LEONILDO PIVETTA  

JANDOVIR JOSÉ OLMOS  

SILVANA DO CARMO ARIOLI 

CARLOS GIROTO   

FRANCISCO CARLOS AQUARONI

MARIA ELENA MICALI RESTANI 

GUILHERME PÓNGELUPPE PATTI

LEONEL DO AMARAL  

VLADECIR BRACIALI 

JOSÉ SIMÃO  

VANDERLEI JOSÉ MARSICO

LEOPOLDO AQUARONI 

JOSCELINO APARECIDO BIANCHI 

OLVALDO BIONDI  

AKIRA HISAMATSU  

01/10

02/10

03/10

10/10

11/10

14/10

19/10

19/10

20/10

20/10

21/10

24/10

25/10

25/10

26/10

28/10

28/10

30/10

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

            Sr. Urbano Nogueira

OutubroO que se colhe 
no mês de

ABÓBORA, ACELGAS, AGRIÃO, ALFACE, BATATAS, BETERRABA, BRÓCOLOS, CENOURA, CHICÓRIA, 

COENTROS, COMINHOS, COUVES DIVERSAS, FAVAS, FEIJÃO, MELÃO, MELANCIA, NABOS, 

PIMENTOS, RABANETES, SALSA, TOMILHO (NA TERRA); CEBOLA, PEPINO, TOMATE (EM VIVEIRO).

OUTUBRO É POSSÍVEL PLANTAR EM TODAS AS REGIÕES DO BRASIL:


