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FECHAMENTO AUTORIZADO
PODE SER ABERTO PELA ECT

ACORDO COMERCIAL PODE FAVORECER O MERCADO DE SUCO DE 
LARANJA E EXPORTAÇÃO DE LIMÃO.

O acordo de livre co-
mércio entre o Mercosul 
e a União Europeia, apro-
vado no fim de junho/19, 
deve beneficiar as ex-
portações de produtos 
agrícolas brasileiros, in-
cluindo citros e suco de 
laranja. Com a isenção 
gradual de tarifas para 
comercialização entre 
os países pertencentes 
aos blocos, a perspecti-
va é de que as grandes 
indústrias brasileiras de 
suco adotem estratégias 
para ampliar a competi-
tividade no mercado eu-
ropeu (maior consumi-
dor da commodity). Vale 
destacar, contudo, que 
o acordo comercial ain-
da precisa ser ratificado 
pelo parlamento dos pa-

íses membros de ambos 
os blocos. Conforme a 
CitrusBR (Associação Na-
cional dos Exportadores 
de Sucos Cítricos), atual-
mente, as tarifas médias 
para a entrada do suco 
de laranja brasileiro no 
mercado europeu va-
riam de 12% a 15% – de-
pendendo do produto. 
O novo acordo, por sua 
vez, prevê alterações que 
podem chegar a zero em 
até 10 anos (a partir da 
entrada em vigor). Na sa-
fra 2017/18 (de julho/17 
a junho/18), 60% da re-
ceita com as exporta-
ções brasileiras de suco 
de laranja correspondeu 
aos envios à União Euro-
peia, segundo dados da 
Secex (Secretaria de Co-

mércio Exterior), o equi-
valente a US$ 1,3 bilhão. 
Desse valor, mais de US$ 
160 milhões são referen-
tes a tarifas. O acordo, 
portanto, poderia favo-
recer a participação e a 
competitividade do suco 
de laranja brasileiro no 
bloco, especialmente 
frente ao México, princi-
pal concorrente do Brasil 
e que já não tem tarifas 
nos envios à UE, segun-
do a CitrusBR. Ainda que 
a produção de suco do 
México seja equivalente 
a menos de 20% do to-
tal produzido pelo Bra-
sil, o país concorrente 
está avançando nas ex-
portações mundiais da 
commodity. A redução 
gradual das tarifas sobre 

o suco de laranja bra-
sileiro na Europa pode 
compensar, em parte, 
a perda da competitivi-
dade da commodity em 
relação a outros tipos de 
sucos e bebidas no blo-
co. A possível redução 
dos custos tarifários para 
os importadores pode 
estimular o uso do suco 
de laranja em Blends e 
o lançamento de novas 
bebidas à base de laran-
ja. O limão também vai 
ser favorecido com esse 
acordo comercial, sen-
do que 90% das expor-
tações são para países 
europeus. Pelo plantio 
que ocorreu nos últi-
mos anos a exportação 
equilibraria a demanda.

 ITR 2019: 
INCLUSÃO DO CAR

 Conforme a solici-
tação da Receita Fe-
deral na Instrução 
Normativa 1902/2019,
na declaração do ITR 
2019 será obrigatório 
constar o número do CAR 
de cada propriedade.
Solicitamos que todos 
procurem os respon-
sáveis pela emissão 
do documento para 
emitirem uma cópia,
pois sem este número 
não será possível a trans-
missão da declaração. 
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DIA 28 DE JULHO DE 2019 – DIA DO AGRICULTOR
No dia 28 de julho/19, 

o Brasil comemorou o 
Dia do Agricultor. O Sin-
dicato Rural de Taquari-
tinga parabeniza os Agri-
cultores de Taquaritinga 
e toda a região, pois esta 
data celebra a importân-
cia dos agricultores para 
o crescimento econômi-
co do país e para a so-
ciedade. Por traz do de-
senvolvimento de uma 

cidade existe uma força 
humana de grande im-
portância no dia-a-dia de 
cada brasileiro. São os 
agricultores os respon-
sáveis pelo importante 
processo de produção 
de alimentos. O preparo 
do solo para o plantio, 
o cuidado com a lavou-
ra, a colheita dos frutos.

De acordo com o go-
verno, saques começam 
em setembro, e limite 
será de R$ 500 por con-
ta. Para equipe econô-
mica, medida injetará na 
economia R$ 30 bi neste 
ano e R$ 12 bi em 2020. 
O governo federal anun-
ciou na última semana 
de julho/19 a liberação 
de saques de contas ati-
vas e inativas do Fundo 
de Garantia por Tempo 
de Serviço (FGTS) e do 

PIS-Pasep. A previsão é 
injetar R$ 42 bilhões na 
economia até 2020. Os 
saques do PIS-Pasep co-
meçam em agosto. De 
acordo com o governo, 
o saque neste ano será 
de até R$ 500 por conta 
(saiba como consultar 
seu saldo do FGTS).

O governo também in-
formou que: 

• quem tiver conta 
na Caixa, o banco depo-
sitará automaticamente 
o valor;

• quem não tiver 
conta na Caixa deve-
rá seguir o cronograma 
será divulgado pelo ban-
co;

• quem tiver o Car-
tão Cidadão poderá fa-

zer o saque em caixa au-
tomático;

• saques inferiores 
a R$ 100 poderão ser 
feitos em casas lotéricas, 
mediante apresentação 
de carteira de identidade 
e CPF;

• será criada a mo-
dalidade saque-aniver-
sário;

• quem optar pelo 
saque-aniversário poderá 
utilizar os recursos como 
garantia para emprésti-
mo pessoal;

• não haverá alte-
ração na multa de 40% 
em caso de demissão 
sem justa causa se o tra-
balhador migrar para o 
saque-aniversário;

• não haverá prazo 
para os saques do PIS-Pa-

sep;
• a liberação dos 

saques deve beneficiar 
96 milhões de trabalha-
dores.

Calendário de saques:
• Saque imediato: 

a Caixa fará o pagamen-
to entre setembro de 
2019 e março de 2020 
(os demais detalhes do 
calendário serão infor-
mados em 5 de agosto 
pelo banco);

• Saque-aniversá-
rio: a partir de outubro 
deste ano será aberta a 
opção para o trabalha-
dor escolher, e o primei-
ro pagamento ocorrerá 
em abril de 2020. 

GOVERNO ANUNCIA LIBERAÇÃO DE SAQUES DE CONTAS ATIVAS E INATIVAS 
DO FGTS; SAIBAM QUAIS SÃO AS REGRAS.

VENDAS DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS PERMANECERAM ESTÁVEIS NO 1º 
SEMESTRE

As vendas de máqui-
nas agrícolas somaram 
4.351 unidades no país 
em junho/19, conforme 
dados divulgados pela 
Associação Nacional dos 
Fabricantes de Veículos 
Automotores (Anfavea). 
Em relação a maio/19, 
houve alta de 40,4%, 
mas na comparação com 
junho do ano passado 
as vendas caíram 11,7%.

 No primeiro semes-
tre, as vendas somaram 
19.849 unidades, recuo 

de 0,1% em relação a 
igual intervalo de 2018. 
segundo a Anfavea, as 
exportações de máqui-
nas agrícolas somaram 
897 unidades em junho, 
com quedas de 27,3% 
em relação a maio e de 
17,1% sobre junho do 
ano passado. No pri-
meiro semestre os em-
barques somaram 6.072 
unidades, queda de 2%. 
A produção também 
caiu. De acordo com a 
entidade, foram 4.473 
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Visite nossa página no Facebook (Sindicato Rural de Taquaritinga), para ver os próximos cursos

O volume de cana-de-
-açúcar processado pelas 
unidades produtoras da 
região Centro-Sul atingiu 
46,08 milhões de tonela-
das na segunda metade 
de junho, ligeiramente 
acima das 45,54 milhões 
de toneladas registra-
das na mesma quinzena 
de 2018. No acumulado 
desde o início da atual 
safra até 1º de julho, a 
moagem somou 216,88 
milhões de toneladas, 
queda de 3,02% sobre 
as 223,65 milhões de to-
neladas observadas em 
igual período do ano 
passado. “Em relação 
ao impacto das geadas 
sobre a oferta de cana-
-de-açúcar a ser colhida 
nas próximas quinzenas, 
ainda precisamos de um 
mapeamento detalhado 
sobre o fenômeno para 
quantificar os prejuízos”, 
explica Antonio de Padua 
Rodrigues, diretor técni-
co da UNICA. “É preciso 
verificar, por exemplo, a 
temperatura mínima de 
cada região, o tempo de 
exposição da planta ao 
frito, o estágio de desen-
volvimento e a idade do 
canavial atingido, para 
se ter uma ideia clara 
dos danos causados”, 
acrescenta o executivo.

 
Qualidade da matéria-
-prima

No final do mês de ju-
nho/19, a quantidade de 
Açúcares Totais Recuperá-
veis (ATR) atingiu 134,50 
kg por tonelada de cana-

-de-açúcar, contra 139,84 
kg na mesma quinzena 
de 2018. No acumulado 
desde o início da safra 
2019/2020, a concentra-
ção de ATR foi inferior 
em quase 5 kg quando 
comparada ao valor apu-
rado para o mesmo pe-
ríodo do ciclo passado 
(124,08 kg de ATR por 
tonelada este ano, ante 
129,00 kg de ATR por to-
nelada em 2018/2019). 

Produção de açúcar e 
etanol 

Mesmo com o aumen-
to de 1,20% na moagem 
quinzenal, a produção 
de açúcar caiu 4,08%: 
2,19 milhões de tonela-
das fabricadas na meta-
de final de junho, contra 
2,29 milhões de tonela-
das na mesma quinzena 
de 2018. No caso do eta-
nol hidratado, a redução 
alcançou 2,74%. A pro-
dução quinzenal de eta-
nol atingiu 2,33 bilhões 
de litros, sendo 814,92 
milhões de etanol anidro 
e 1,52 bilhão de litros de 
etanol hidratado. Esses 

resultados evidenciam 
o mix de produção mais 
alcooleiro na quinzena 
- apenas 37,14% da ca-
na-de-açúcar processada 
foi direcionada à fabrica-
ção de açúcar. No acu-
mulado da atual safra, 
a fabricação de açúcar 
somou 8,91 milhões de 
toneladas, frente a 9,78 
milhões de toneladas 
em 2018. Já a produção 
acumulada de etanol to-
talizou 10,64 bilhões de 
litros, dos quais 7,40 bi-
lhões de litros de etanol 
hidratado e 3,23 bilhões 
de litros de etanol anidro. 
Para o diretor da UNICA, 
“os números retratam a 
tendência já observada 
anteriormente, com sa-
fra mais alcooleira dian-
te das atuais condições 
de mercado. Com quase 
40% da cana-de-açúcar 
da safra processada até o 
momento, já temos uma 
retração na produção de 
açúcar de cerca de 900 
mil toneladas”.  Por sua 
vez, essa retração de 900 
mil toneladas representa 
uma queda de 2,65 kg 

de açúcar por tonelada 
de cana processada. A 
produção de etanol de 
milho alcançou 42,85 
milhões de litros nos úl-
timos 15 dias de junho. 
Mantido o ritmo obser-
vado até o momento, a 
produção final da safra 
2019/2020 poderá supe-
rar 1,2 bilhão de litros.

Vendas de etanol 
As vendas de etanol 

pelas unidades produto-
ras da região Centro-Sul 
somaram 1,38 bilhão de 
litros na segunda meta-
de de junho, com 142,77 
milhões de litros expor-
tados e 1,24 bilhão de 
litros voltados ao mer-
cado doméstico. No to-
tal do mês de junho, 
as vendas alcançaram 
2,68 bilhões de litros, 
com 185,05 milhões de 
litros direcionados à ex-
portação e 2,50 bilhões 
de litros ao mercado in-
terno. Nesse mercado, 
a comercialização de 
etanol anidro alcançou 
696,34 milhões de litros. 
O volume de etanol hi-
dratado, por sua vez, to-
talizou expressivos 1,80 
bilhão de litros, alta de 
5,51% no comparativo 
com as vendas em junho 
de 2018 (1,71 bilhão de 
litros). Para Rodrigues, 
“o volume de hidratado 
comercializado pelas 
unidades produtoras no 
mês segue a tendência 
de mercado demandan-
te observada desde o 
início da safra corrente”.

unidades em junho, 
baixas de 11,8% ante 
maio e de 15,7% em re-
lação a junho de 2018. 

De janeiro a junho 
foram 24.779 unidades, 
queda de 7,9%. Mesmo 
assim o número de em-

COM QUASE 40% DA SAFRA COLHIDA, PRODUÇÃO DE AÇÚCAR APRESENTA 
REDUÇÃO DE 900 MIL TONELADAS

pregos no segmento de 
máquinas agrícolas cres-
ceu para 19.715 postos 
de trabalho em junho, 

alta de 3,4% na com-
paração com mesmo 
mês do ano passado.



SINDICATO RURAL COMPLETA 15.700 LITROS DE ÓLEO 
DIESEL SORTEADOS ENTRE SEUS ASSOCIADOS
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RECEITA DE BOLO SALGADO 

ReceitaReceita

Contribuição

O sujeito bate à porta de uma casa e, assim que um 
homem abre, ele diz: 
-O senhor poderia contribuir com o Lar dos Idosos?
-Claro! Espere um pouco, que vou buscar minha so-
gra!

A 155ª edição do sorteio de 100 litros de óleo diesel ocorreu dia 22 de 
Julho de 2019, cujo ganhador foi o Associado Sr. Willian Jun Hasse, totali-
zando 15.700 litros em parceria com AUTO POSTO MATTARA & PAVARINA 
LTDA.

Rendimento: 6 porções
Tempo de preparo: 40 minu-
tos
              

Ingredientes:
•1 xícara (chá) de presunto pi-
cado
•1 xícara (chá) de queijo mus-
sarela ralado
•1 lata de seleta de legumes 
escorrida
•3 xícaras (chá) de maionese
•Sal e pimenta do reino a gosto
•1 pacote de pão de forma 
sem casca
•Batata palha a gosto para de-
corar

Modo de preparo:
•Em uma tigela, misture o pre-
sunto com o queijo, os legu-
mes, metade da maionese, sal 
e pimenta.

•Em uma forma de bolo inglês 
média, intercale camadas de 
pão e de recheio.

•Leve à geladeira por 2 horas, 
desenforme, espalhe o restan-
te da maionese e volte à gela-
deira por mais 1 hora.

•Decore com batata palha e 
sirva.

REGINA AUREA L. D. AMBRÓSIO  
HÉLIO BOMBARDA
JAIR PAULO AQUARONI 
ADEMAR YOSHIO OGATA
VALENTIM OCIMAR GAVIOLI  
JOÃO CLAUDENOR ARIOLI
LAERTE APARECIDO ESCOLA  
FRANCISCO CARLOS MUZATTI 
AGIDE GIBERTONI (JUCA) 
THEREZA A. POLETTI GRIGOLLI
ADELINO MALAMAN  

JUNICHI KAJITANI
DEVANIR APARECIDO RESTANI
ANTONIO MARTINEZ LOPES
JOSÉ DO CARMO MAZZINI 
PAULO CESAR COLETTI
ANTONIO R. PINSETTA CROZERA
ANTONIO M. DE CARVALHO 
ADALINA P. P. PINHEIRO 
JOÃO DA COSTA CARVALHO  
RENATO CESAR DAVÓGLIO
FRANCISCO NUCCI

01/08 
01/08
01/08 
01/08
04/08 
05/08
08/08 
10/08
11/08 
12/08
12/08 

15/08
15/08 
16/08
16/08 
17/08
17/08 
19/08
20/08 
24/08
28/08 
30/08

O Sindicato Rural parabeniza os 
aniversariantes do mês de Agosto de 2019

                  Sr. Willian Jun Hasse

Prezado(a) Associado(a)      
O Sindicato Rural convida o 

associado(a) para participar da 
Assembleia Geral Ordinária que 
será realizada no próximo dia 07 
de junho de 2019 com início às 
09h00 horas na Sede do Sindi-
cato, sito a Rua da República, nº 
1.197, conforme  Edital de Convo-
cação  publicado  no jornal “Tri-
buna” do dia 31/05/2019

Assuntos a serem apresenta-
dos:

COUVE FLOR                       BETERRABA                    CAJU                         BRÓCOLIS

AgostoO que se colhe 
no mês de

   LIMA DA PÉRSIA                     CARÁ                      NÊSPERA                        AGRIÃO                   


