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MAIS COMPETITIVO, ETANOL ROUBA MERCADO DA GASOLINA NO BRASIL

Os preços da gasolina 
nos maiores patamares da 
história do país desencade-
aram uma reorganização 
do mercado de combustí-
veis neste ano. Buscando 
reduzir os gastos, os mo-
toristas que têm carro flex 
estão preferindo abastecer 
os automóveis com etanol, 
combustível que se tornou 
muito mais competitivo 
que a gasolina nos últimos 
meses. Essa mudança de 
comportamento provoca 
não apenas uma redução 
no consumo de gasolina, 
mas também a diminuição 
das importações do produ-
to.

Segundo levantamen-
to da consultoria Datagro 
(Consultoria Agrícola In-
dependente), a partir de 
dados da Secretaria de 
Comércio Exterior (Secex/
Mdic), o Brasil reduziu o 

volume importado de ga-
solina pura (A, ainda sem 
adição do etanol anidro) 
em 31,5% nos sete primei-
ros meses do ano. Foram 
importados 210,7 milhões 
de litros entre janeiro e ju-
lho, ante 321,3 milhões de 
litros no mesmo intervalo 
de 2017.

A redução fez o país 
economizar US$ 148 mi-
lhões na importação do 
combustível fóssil, uma 
vez que foram gastos no 
período pouco mais de 
US$ 1 bilhão com as com-
pras, ante mais de US$ 1,1 
bilhão de janeiro a julho 
de 2017.

“A redução da importa-
ção de gasolina reflete a 
falta de dinamismo da eco-
nomia, mas principalmen-
te uma maior substituição 
de gasolina C (vendida nos 
postos, já misturada com 

27% de etanol anidro) por 
etanol hidratado”, afirma 
Plinio Nastari, presidente 
da Datagro.

O biocombustível tem 
ficado mais atrativo não 
apenas por causa dos pre-
ços recorde da gasolina, 
mas também porque a 
oferta de etanol está au-
mentando.

Para a média da frota 
flex brasileira, o etanol é 
mais vantajoso quando seu 
preço está abaixo de 70% 
do valor da gasolina. No úl-
timo levantamento de pre-
ços da Agência Nacional 
de Petróleo, Gás Natural 
e Biocombustíveis (ANP), 
feito entre 5 e 11 de agos-
to/2018, o etanol apareceu 
nos postos de São Paulo 
(maior Estado consumidor) 
com preço equivalente a 
58,3% ao da gasolina — a 
menor relação de preços 

desde setembro de 2010, 
segundo a Datagro. Con-
forme a consultoria, em 
cidades como Araçatuba 
e Ribeirão Preto, essa rela-
ção caiu abaixo de 50%.

O etanol tornou-se mais 
competitivo nos principais 
Estados consumidores en-
tre abril e maio. Como re-
sultado, o consumo de eta-
nol hidratado no primeiro 
semestre deste ano supe-
rou em 38,4% o do mesmo 
período de 2017, alcançan-
do 8,085 bilhões de litros.

Como o consumo de 
combustíveis está em que-
da neste ano, o aumento 
da demanda por etanol 
“roubou” uma parcela re-
levante das vendas de ga-
solina. Segundo a Datagro, 
a participação do etanol 
(tanto o hidratado como o 
anidro, misturado à gasoli-
na) no consumo de com-
bustíveis (“ciclo Otto”) foi 
de 41,2% ante uma média 
de 38,2% em 2017 e de 
39,4% em 2016.

Para Nastari, as vendas 
de etanol hidratado devem 
continuar crescendo até o 
fim do ano por causa da 
maior competitividade do 
biocombustível, roubando 
mercado da gasolina e li-
mitando ainda mais as im-
portações. “A participação 
do etanol no ciclo Otto (Ci-
clo Termodinâmico) deve 
chegar perto de 42%”, afir-
mou. Se confirmada, essa 
participação deverá ser a 
maior desde 2015.
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CITRUSBR CONFIRMA AUMENTO DE ESTOQUES DE SUCO DE LARANJA

A Associação Nacional dos 
Exportadores de Sucos Cítri-
cos (CitrusBR) informa que 
os estoques físicos de suco 
de laranja disponíveis em 30 
de junho, ao final da safra 
2017/2018, somaram 342.967 
toneladas de suco de laranja 
concentrado congelado equi-
valente a 66°Brix (FCOJ equi-
valente). Segundo entidade, 
o número levantado por meio 
de auditorias individuais inde-
pendentes, e posteriormente 
compilado por nova auditoria, 
representa um aumento de 
219% em relação às 107.387 
toneladas existentes na mes-
ma data do ano anterior, os 
estoques de passagem mais 
baixos da história.

Segundo o diretor-exe-
cutivo da CitrusBR, Ibiapaba 
Netto, o aumento acontece 
em um momento estratégi-
co. Ele lembra que em maio a 
safra de laranja 2018/2019 foi 
estimada em 288,20 milhões 
de caixas pelo Fundecitrus, 
quando a seca estava apenas 
começando.

Netto observa que ao todo 
foram mais de 120 dias com 
pouca ou nenhuma chuva no 
cinturão citrícola, o que certa-
mente deve impactar a produ-
ção. As variedades mais afeta-
das foram as precoces, mas 
há efeitos sobre as de meia 
estação e tardias”. Ele ressalta 
que a seca também aumenta 
a severidade de algumas do-
enças, como o greening, o 
que aumenta a taxa de que-
da de frutos. “O tamanho da 
quebra só será conhecido na 
próxima estimativa do Funde-
citrus, que será divulgada em 

10 de setembro.”
A CitrusBR estima estoque 

inicial de suco de laranja ini-
cial em torno de 146 mil to-
neladas de FCOJ equivalente 
em 30 de junho de 2019, o 
que configura, segundo Net-
to, “mais um ciclo desafiador 
para as indústrias paulistas”. 
Os dados ainda não levam 
em consideração possíveis 
quebras decorrentes da seca.

A entidade estima que 
com uma produção de laranja 
estimada de 288,20 milhões 
de caixas de 40,8 acredita-se 
que o mercado interno de 
fruta para mesa absorva algo 
em torno de 40 milhões de 
caixas.  

“Dessa forma, o processa-
mento total para as indústrias 
paulistas associadas e não 
associadas deve ser de, apro-
ximadamente, 248,20 milhões 
de caixas.”

Suco

Em compilação sigilosa re-
alizada por auditoria externa, 
a CitrusBR estima o rendimen-
to industrial em 258,78 caixas 
de 40,8 quilos para a produ-
ção de uma tonelada de FCOJ 
equivalente. A produção total 
de FCOJ equivalente das in-
dústrias paulistas deve ser cer-
ca de 959.463 toneladas.

A esse volume, soma-se 
aproximadamente 30.000 to-
neladas oriundas dos Estados 
do Paraná e Rio Grande do Sul 
que se incorporam aos esto-
ques paulistas, o que resulta 
em uma produção total de 
989.463 toneladas. Somado 
ao estoque inicial de 342.967 
toneladas a disponibilidade 
total de suco de laranja para 
a safra 2018/2019 deverá ficar 
em 1.332.430 toneladas de 
FCOJ equivalente.

SUINOCULTURA PAULISTA ESTIMA PREJUÍZO DE R$ 8 MILHÕES AO MÊS

O mercado de suínos no 
estado de São Paulo, ao longo 
da semana, registrou melho-
ra, de acordo com a Associa-
ção Paulista dos Criadores de 
Suínos (APCS). Ainda assim, a 
entidade estima que a suino-
cultura no estado esteja per-
dendo em torno de R$ 7,95 
milhões ao mês devido ao 
aumento de custos.

Segundo pesquisas reali-
zadas pela APCS, houve me-
lhora no cenário na região 
de Campinas, onde o animal 
abatido (carcaças) é vendo até 

R$ 6,05/quilo. Esse valor para 
o suinocultor representa, na 
melhor das hipóteses, para o 
suíno vivo, em R$ 75,75/@ = 
R$ 4,04/Kg, e, na pior das con-
dições, em R$ 69,75/@ = R$ 
3,72/Kg. Os parâmetros são 
utilizados com base carcaça 
versus suíno.

Já o custo de produção se-
gue bastante elevado, aponta 
a APCS. Na região de Campi-
nas/SP, o custo por arroba está 
variando entre R$ 78,00 a R$ 
80,00/@. Isso sinaliza que o 
suinocultor, com os preços 
praticados entre R$ 68,00 a R$ 
69,00/@, está tendo um preju-
ízo que atinge no momento 
cerca de R$ 10,00/@, o que re-
presenta em média R$ 50,00 
por animal abatido.

De acordo com levanta-

mento da APCS, o estado de 
São Paulo abate cerca de 1,9 
milhões de cabeças de suínos 
por ano, ou 159 mil suínos ao 
mês. Desta forma o setor per-
de R$ 7.950.000,00/mês.

Insumos
 
O farelo de soja está cota-

do em torno de R$ 1.450,00/
tonelada, nas condições pos-
to granja com prazo de sete 
dias, afirma a entidade. Uti-
lizando o crédito de ICMS, o 
valor final fica em R$ 1.328,00/
ton/granja. A equivalência no 
momento é de 1 para 2,52, ou 
seja, um quilo de suíno vivo 
compra 2,52 quilos de farelo 
de soja. O ideal seria de pelo 
menos 4,5.

O milho cotado no mo-

mento entre R$ 40,00 a R$ 
41,00/saca de 60 quilos. Com 
as cotações atuais a relação é 
de 1 para 5,41, neste caso, um 
quilo de suíno compra 5,41 
quilos de milho. O ideal é de 
pelo menos 7,5.

Para a APCS, quando se 
olha para um ano atrás, o suí-
no vivo estava cotado entre R$ 
80,00 e R$ 82,00/@; enquanto 
suíno abatido (carcaça), entre 
R$ 6,50 e R$ 6,70/kg. O boi 
em R$ 133,20/@, hoje em R$ 
144,00/@. O câmbio era de 
3,17, hoje 3,90. Nesse caso, 
verifica-se uma perda acentu-
ada por parte do suinocultor, 
já que inúmeros ingredientes 
para a ração estão dolariza-
dos, conclui a entidade.
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RETRAÇÃO DE VENDEDORES MANTÉM PREÇOS DO MILHO EM ALTA

Movimento é similar 
no mercado de soja, em 
que os produtores prefe-
rem esperar por melho-
res valores.

Milho
De acordo com pes-

quisas do Cepea, mesmo 
com o avanço da colhei-
ta, os preços do milho se-
guem em alta no Brasil. 
Esse cenário se deve à 
retração de vendedores, 
que têm expectativas de 
preços maiores nas pró-
ximas semanas, funda-
mentados nas incertezas 
sobre a produtividade 
em algumas regiões, es-
pecialmente do Paraná 
e do Centro-Oeste. Com-
pradores consultados 
pelo Cepea, por sua vez, 
priorizam as aquisições 
de pequenos lotes para 
atender à demanda de 

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

curto prazo.

Soja
Com menor exce-

dente interno da safra 
2017/2018 e com baixa 
oferta de caminhões, 
grande parte dos sojicul-
tores consultados pelo 
Cepea preferem guardar 
a oleaginosa em estoque 
para comercializar a par-
tir de outubro, que sina-
liza paridade de exporta-
ção mais atrativa apesar 
da colheita americana.

Agentes colaborado-
res do Cepea relatam que 
a logística para entrega 
em setembro já está pra-
ticamente tomada, impe-
dindo novas grandes ne-
gociações para entrega 
neste período. No geral, 
a demanda externa pelo 
grão brasileiro segue 
aquecida, cenário que 

tem mantido os prêmios 
de exportação do Brasil 
em alta. Adicionado à 
maior taxa de câmbio, os 
preços de soja seguem 
elevados.

Funrural
Entidades do setor ru-

ral marcaram presença 
na comissão mista na 
tentativa de emplacar o 
perdão das dívidas de 
produtores com o Fun-
rural, uma espécie de 
contribuição previdenci-
ária do setor. Esse pas-
sivo é calculado em R$ 
17 bilhões. O Supremo 
Tribunal Federal (STF) de-
clarou a cobrança consti-
tucional no ano passado, 
mas ainda não deliberou 
sobre a possibilidade ou 
não de cobrança do de-
vido no passado. É essa 
decisão que alimenta es-

ATENÇÃO PRODUTOR RURAL, AO PRAZO PARA A DECLARAÇÃO DO ITR 

REFERENTE AO EXERCÍCIO 2018 

O PRAZO para a apre-
sentação da Declaração 
do Imposto sobre a Pro-
priedade Territorial Rural 
(DITR) relativa ao exercí-
cio de ¬2018 se encerra 
em 28 de setembro deste 
ano. 

Estão obrigados a 
apresentar a DITR/¬2018 
a pessoa física ou jurí-
dica, exceto a imune ou 
isenta, proprietária, ti-
tular do domínio útil ou 
possuidora a qualquer 
título, inclusive a usufru-

tuária, um dos condômi-
nos e um dos compos-
suidores, entre outras 
situações mais especifi-
cas conforme Instrução 
Normativa RFB nº 1.820, 
de2018.

A declaração de ITR 
deve ser entregue anu-
almente e compreende 
informações importantes 
sobre os imóveis locali-
zados fora das áreas ur-
banas dos municípios.  É 
de extrema importância 
que os dados sejam en-

caminhados na forma e 
no prazo correto, evitan-
do assim penalidades e 
prejuízos aos contribuin-
tes.

O Sindicato Rural está 
habilitado e atualizado 
com as regras da Instru-
ção Normativa RFB nº 
1.820/18 para elaborar 
a sua Declaração do Im-
posto sobre a Proprieda-
de Territorial Rural (DITR) 
relativa ao exercício de 
2018.  

Procure o Sindicato 

Rural evite transtornos e 
fique em dia com suas 
obrigações.

ATENÇÃO: Os produ-
tores que adquiriram 
propriedades parcial ou 
total, e que fizeram doa-
ções sem reserva de usu-
fruto compareçam ime-
diatamente ao Sindicato 
Rural para regularização 
do CCIR para posterior-
mente efetuar a entrega 
da declaração do ITR

peranças nos produtores 
de extinguir o passivo.

O governo criou um 
programa de parcela-
mento de débitos tribu-
tários (Refis) para a re-
gularização do Funrural, 
mas a adesão é ínfima. 
Sindicalistas do setor já 
falam em aguardar o pró-
ximo governo para tentar 
pressionar pelo perdão 
tributário. “Vamos fazer 
como os caminhoneiros, 
o Brasil vai ficar sem ali-
mentos”, disse Romeu 
Borges, presidente do 
Sindicato Rural de Ubera-
ba (MG).

CMN regulamenta re-
negociação de dívidas 
rurais do Nordeste e do 
ES

No acordo firmado no 
plenário da comissão, o 
relator estendeu o prazo 
de adesão ao Refis do 
Funrural para 31 de de-
zembro de 2018. O go-
verno se comprometeu 
a não vetar caso a pror-
rogação fosse até 30 de 
novembro deste ano.

O deputado Jerônimo 
Goergen (PP-RS), autor 
de um projeto que conce-
de o perdão das dívidas 
do Funrural, disse que 
essa “luta” será levada 
até o fim. “Temos com-
promisso do presidente 
Rodrigo Maia (DEM-RJ) 
para pautar projeto da 
remissão, a forma que 
governo quer cobrar Fun-
rural é injusta”, afirmou.



SINDICATO RURAL COMPLETA 14.600 LITROS DE ÓLEO 
DIESEL SORTEADOS ENTRE SEUS ASSOCIADOS.
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BOLO DE AMENDOIM COM COBERTURA DE CHOCOLATE

ReceitaReceita

CAIPIRA
2 caipiras foram assaltar a igreja à noite. O padre percebeu o barulho, 
acendeu as luzes e perguntou:
- Quem está aí?
Os 2 caipiras ficaram calados. Então o padre perguntou mais forte:
- Quem está aí?
U dos caipiras respondeu baixinho:
- Nóis é anju!
O padre já desconfiado diz:
- Então voa.
O outro caipira sem saber o que dizer, responde:
- Nóis é fioti ainda.

A 144ª edição do sorteio de 100 litros de óleo diesel ocorreu dia 20 
de Agosto de 2018, cuja ganhadora foi a Sra. Maria Tereza Manteze Arioli 
Prandini, totalizando 14.600 litros em parceria com AUTO POSTO MATTARA 
& PAVARINA LTDA

Tempo: 1h
Rendimento: 8 porções
Ingredientes:
•3 ovos
•1/2 xícara (chá) de óleo
•2 xícaras (chá) de açúcar
•1 xícara (chá) de leite
•2 xícaras (chá) de farinha de 
trigo
•1 xícara (chá) de amendoim 
torrado e triturado
•1 colher (sopa) de fermento 
em pó
•Margarina e farinha de trigo 
para untar e enfarinhar
•Amendoim torrado e triturado 
para polvilhar
Cobertura de chocolate
•1 xícara (chá) de amendoim 
torrado e triturado
•1 lata de leite condensado
•2 colheres (sopa) de chocola-
te em pó

•1 colher (sopa) de manteiga

Modo de preparo
No liquidificador, bata os ovos, 
o óleo, o açúcar e o leite até 
homogeneizar. Despeje em 
uma tigela e, com um batedor 
manual, misture a farinha, o 
amendoim e o fermento. Trans-
fira para uma fôrma de 22cm x 
30cm untada e enfarinhada, e 
leve ao forno médio, preaque-
cido, por 35 minutos ou até as-
sar e dourar. Deixe esfriar. Leve 
uma panela ao fogo médio 
com os ingredientes da cober-
tura, mexendo até engrossar 
levemente. Deixe amornar e 
espalhe sobre o bolo. Polvilhe 
com amendoim e sirva em pe-
daços.

CARLOS LUIZ RESTANI  

ANTONIO DA COSTA DIAS  

JOSÉ ALVES BERNARDINO  

JOSÉ VAGNER CARQUI  

JOSÉ DA SILVA   

WILLIAN JUN HASSE   

MARIA RUGERO DE MIRANDA  

LUIS ROB. AP. MICHELONI  

ANTONIO AMÉRICO VOLANTE 

ANTONIO CAVALINI 

OSCAR DELAIRES PAVARINA 

ANTENOR LOURENÇO LOTTI 

LUCIO MOLINARI  

YACHIYO KOBA  

ANTONIO TENÓRIO FILHO 

OLGA BUSSADORI ARIOLI 

 

01/09

01/09

02/09

05/09

09/09

09/09

11/09

12/09

14/09

16/09

17/09

18/09

20/09

20/09

26/09

28/09

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

                 Sra. Maria Tereza Manteze Arioli Prandini

SetembroO que se colhe 
no mês de

 ABÓBORA - ABOBRINHA - ALFACE - ALMEIRÃO/RADICHE - BERINJELA - CENOURA

ESPINAFRE - FEIJÃO-VAGEM  - JILÓ - MAXIXE - MELANCIA - MELÃO - MOSTARDA - PEPINOS  

PIMENTAS - PIMENTÃO - QUIABO  - RABANETE - REPOLHO - RÚCULA - SALSA  - TOMATE

  SETEMBRO É POSSÍVEL PLANTAR EM TODAS AS REGIÕES DO BRASIL:


