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FECHAMENTO AUTORIZADO
PODE SER ABERTO PELA ECT

ATENÇÃO PRODUTOR RURAL O CAR SERÁ OBRIGADO A INCLUIR NO 
ITR/2019

Conforme determinação da Receita Federal referente a Instrução Normativa 1902/2019, será obrigatório cons-
tar o número do Cadastro Ambiental Rural (CAR) de cada propriedade na declaração do ITR 2019. Solicitamos que 
todos procurem imediatamente os responsáveis pela emissão do documento (CAR) para emitirem uma cópia, 
(com exceção quem fez com Dr. Eduardo Cestari, pois ele já nos encaminhou as referidas cópias) e trazer com 
urgência ao Sindicato Rural, não deixar para trazer após a segunda quinzena de setembro/19, pois a demanda 
do preenchimento da declaração é intensa, e sem CAR não será possível a transmissão da declaração do ITR. 

VESPINHAS PRODUZIDAS EM ARARAQUARA AJUDAM PRODUTORES DE 
CITRUS A CONTROLAR O GREENING.

Em quatro anos, mais de três milhões de insetos foram criados no laboratório Fundo de Defesa da Citricultura (Fundecitrus).

Uma vespinha tem ajudado produtores de Citrus a controlar o greening, doença que causa prejuízos nos 
pomares de Citrus. Em quatro anos, mais de três milhões de insetos foram criados no laboratório Fundo de 
Defesa da Citricultura (FundeCitrus) em Araraquara (SP). As vespinhas, cujo nome científico é tamaríxea ra-
diata, não passam de um milímetro. Elas são usadas para combater o psilídeo que transmite para os pés de 
frutas cítricas uma bactéria que causa o greening, doença que mata a planta, deixando as folhas amareladas 
e afetando o desenvolvimento dos frutos.

 PROCESSO
 A vespa deposita seus ovos na ninfa do psilídeo, que é a fase antes do inseto se tornar adulto. A 
larva da vespa se desenvolve dentro na ninfa e se alimenta dela até crescer. A ninfa parasitada morre e 
assim é interrompido o ciclo de reprodução. “Cada vespinha consegue parasitar até 400 ninfas do psilí-
deo”, disse o pesquisador Renato Bassanezi. O controle é de 70% a 80%, explicou a bióloga colombiana 
Clara Delgado. Ela é responsável pelo laboratório de controle biológico do FundeCitrus. As vespas criadas 
no laboratório são soltas em locais que ficam em volta das plantações comerciais e onde não há controle 
sistemático do greening. Um exemplo são os pés de murta plantados na calçada de um bairro de Gavião 
Peixoto. O lugar fica a cerca de dois quilômetros da plantação de Citrus mais próxima. A ideia e evitar 
que os insetos que possam infestar uma planta cheguem até lá. “O psilídeo gosta muito dessa planta 
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BRASIL É O PAÍS COM MAIOR POTENCIAL DE PRODUÇÃO DE BIOENERGIA 
NO MUNDO.

 RESULTADOS
A ação coordenada entre produtores e o fundecitrus tem resultados positivos. Na Fazenda São Judas Tadeu, 

em Boa Esperanças do Sul, achar uma planta atingida pelo greening é cada vez mais difícil. Elas representam 
hoje 1% dos 182 mil pés de Citrus. O administrador da fazenda, Donizete Aparecida de Oliveira, contou que há 
três anos o percentual de plantas infectadas era maior. “Chegamos a erradicar mais de 3%. É um grande prejuízo 
porque levam três anos para a planta começar a produção”, disse. Produzir frutas bonitas e saídas, com ótimo 
valor de mercado, é resultado da união de esforços de muita gente e da vespinha minúscula, mas poderosa. 

Um estudo da IEA (Agência Internacio-
nal de Energia) aponta o país como o ter-
ceiro maior gerador de energia renovável 
e com mais vantagens competitivas para 
ampliar a matriz energética, foco da 27ª 
FENASUCRO & AGROCANA.  O Brasil é o 
terceiro maior gerador de energia reno-
vável do mundo, segundo um estudo re-
alizado pela IEA (Agência Internacional 
de Energia), e desponta como a nação 
com o maior potencial de produção bio-
energética. No ranking, que considera a 
capacidade instalada em GW, o país fica 
somente atrás da China e dos Estados Uni-
dos. Buscando possibilitar que a cadeia 
produtiva se beneficie desse cenário, a 

para se reproduzir”, disse Bassanezi. A soltura acontece quando o fundecitrus identifica um aumento na 
quantidade de insetos que causam a doença. Esse controle é feito com a ajuda dos produtores. Eles têm 
espalhados na plantação armadilhas, que atraem o psilídeo pela cor amarela, e ficam presos na cola do 
papel. A cada 15 dias, o produtor conta quantos insetos têm na armadilha e manda a informação para o 
site do Fundecitrus. A partir disso inicia-se uma ação coordenada de controle do inseto. É preciso que na 
mesma semana todos os produtores em um raio de cinco quilômetros façam a pulverização para matar o 
psilídeo, além das outras ações de combate ao greening, como substituir as plantas doentes por mudas 
sadias.

27ª FENASUCRO & AGROCANA apresentará produtos e soluções ao setor, além de estimular o debate so-
bre estratégias e oportunidades. Segundo a IEA, o Brasil tem o “mix” energético mais ecológico e com a 
maior participação de renováveis entre os grandes consumidores de energia do mundo, com quase 45% 
do consumo total de energia final em 2023. A EPE (Empresa de Pesquisa Energética), vinculada ao Ministé-
rio de Minas e Energia (MME), aponta que entre as vantagens competitivas da matriz energética brasileira 
se destacam a abundância de biodiversidade e de recursos naturais, potencial de energia renovável não 
aproveitado e setores com alta competitividade como o agropecuário e a indústria de insumos básicos. O 
levantamento da EPE aponta ainda que a matriz energética brasileira utiliza 43,5% de biomassa, enquan-
to a média mundial é de apenas 14%, e que o sistema de cogeração, a partir da biomassa, é responsável 
por 8,2% da energia elétrica consumida no Brasil. Em escala mundial, a média é de 2,3%. O tema é um 
dos principais focos de debate e de interesse do setor que estará na 27ª FENASUCRO & AGROCANA, que 
foi realizada de 20 a 23 de agosto/19, em Sertãozinho (SP). Representantes de 100% das usinas do Brasil, 
além de visitantes de mais de 40 países, estiveram reunidos para debater estratégias e buscar oportuni-
dades, visando contribuir com o processo para atender essa demanda global em relação à bioenergia. 
“Inúmeras empresas querem se relacionar e desenvolver produtos para esse setor e teremos uma agenda 
diversificada para atualização dos profissionais da cadeia bioenergética”, afirma Paulo Montabone, dire-
tor da feira. De acordo com o Ministério de Minas e Energia, 2020 será um ano crucial para as políticas 
de biocombustíveis com a presença do RenovaBio (Política Nacional de Biocombustíveis). A expectativa 
é que o programa fortaleça a economia da produção de biocombustível, acelerando o investimento em 
nova capacidade. “A bioenergia é uma grande oportunidade para o Brasil. A nossa eficiência em relação à 
energia de biomassa é a melhor do mundo”, diz Miguel Ivan Lacerda de Oliveira, diretor do Departamento 
de Biocombustíveis do Ministério de Minas Energia. As oportunidades do RenovaBio serão debatidas em 
diversos painéis e palestras com representantes de entidades e do setor público na 27ª FENASUCRO & AGRO-
CANA, visando contribuir para garantir o papel estratégico dos biocombustíveis e a segurança energética.
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Visite nossa página no Facebook (Sindicato Rural de Taquaritinga), para ver os próximos cursos

De acordo com levantamento do Cepea, os elevados preços registrados para a lima ácida Tahiti na primei-
ra quinzena de agosto/19 não foram bem aceitos pelo mercado comprador. Assim, mesmo diante da baixa 
oferta, os valores recuaram. Na parcial da semana entre os dias de 12 a 15 de agosto/19, a Tahiti teve média 
de        R$ 30,39/cx de 27 kg, colhida, queda de 7,2% em relação à semana anterior. Para a Citrus, o cenário 
ainda é de manutenção dos preços, devido ao intenso ritmo de moagem nas grandes indústrias paulistas. No 
mercado de mesa, contudo, a procura pela Citrus pera está menor, mas positiva para a tangor murcote. No 
começo da segunda quinzena de agosto/19, a Citrus pera teve média de R$ 18,08/cx de 40,8 kg, na árvore, 
manutenção (-0,8%) frente à primeira quinzena de agosto/19, enquanto a murcote foi negociada a R$ 35,99/
cx de 40,8 kg, na árvore, recuo de 1,6% no mesmo comparativo (devido ao aumento da oferta da variedade).

MESMO COM BAIXA OFERTA, PREÇOS DO LIMÃO TAHITI RECUAM.

PREÇOS DE MANGA CAEM A NÍVEL NACIONAL.
Desvalorizações foram das roças ao atacado

O preço da manga caiu na semana entre os dias 
de 12 a 16/08 nas regiões acompanhadas pelo Hor-
tifruti/Cepea, e nenhuma das variedades “esca-
pou” deste cenário negativo – exceto a tommy de 
Livramento de Nossa Senhora (BA), onde os valo-
res se sustentaram. De modo geral, mesmo dian-
te de um mercado consumidor ativo, o volume 
crescente da fruta tem provocado oscilações nas 
cotações: no Vale do São Francisco (PE/BA), a co-
lheita de mangas já é mais expressiva, e as expor-
tações ainda estão tomando ritmo – fazendo com 
que “sobre” mais manga no mercado doméstico.

No Norte de MG, a oferta é con-
trolada, mas o escoamento de fru-

tas verdes tem desagradado compradores e pressionado cotações. A Ceagesp refletiu o cená-
rio negativo das lavouras, e os preços também recuaram: palmer à média de R$ 3,67/kg e tommy 
sendo vendida a 3,34/kg, quedas respectivas de 8,3% e 21%. De acordo com atacadistas, a qualida-
de e o calibre das mangas continuam determinando os preços, juntamente com o aumento da oferta.

CURSOS DO SENAR REALIZADOS EM AGOSTO/2019
PROCESSAMENTO ARTESANAL DE BANANA

DATA: 05 E 06 DE AGOSTO/19
 Este curso possibilitou aproveitamento da fruta, transformando a banana em doces em calda, em barra, bolos, torta, 

farofa e sobremesas por meio das técnicas artesanais para consumo familiar.

PROCESSAMENTO ARTESANAL DE CARNE DE AVES
DATA: 08 E 09 DE AGOSTO/19

Nesse curso aprenderam a transformar a carne de aves em produtos embutidos e curados, o processo de defumação 

e a como desossa-la, por meio de técnicas artesanais, evitando desperdícios e consequentemente colaborando apara 

economia familiar.

OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRATORES AGRÍCOLAS
DATA: 26 A 30 DE AGOSTO/19

Este curso capacita produtores e trabalhadores a operar e efetuar a manutenção em tratores de maneira correta e 

segura, uma vez que eles estão sujeitos a acidentes caso não recebam o treinamento profissional para operar com se-

gurança. Os mesmos adquirem conhecimentos sobre o funcionamento do motor e de todos os sistemas, e garantem 

a própria segurança e de todos os envolvidos durante a utilização do veículo, e estarão aptos a manter veículo em boas 

condições.



SINDICATO RURAL COMPLETA 15.800 LITROS DE ÓLEO 
DIESEL SORTEADOS ENTRE SEUS ASSOCIADOS
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BOLO DE LIMÃO COM GELATINA E IOGURTE 

ReceitaReceita

A 156ª edição do sorteio de 100 litros de óleo diesel 
ocorreu dia 19 de Agosto de 2019, cuja ganhadora foi a 
Associada Sra. Josefina de Moraes Nogueira, totalizando 
15.800 litros em parceria com AUTO POSTO MATTARA & 
PAVARINA LTDA.

Massa:

•4 ovos inteiros

•1 copo (200 ml) de iogurte natural

•A mesma medida de óleo

•1 caixinha de gelatina sabor limão

•1 pacote massa pronta para bolo sabor limão

•1 colher (sopa) de fermento em pó

Cobertura:

•1 lata de leite condensado

•Suco de 2 limões

Modo de preparo:

1.Bata no liquidificador todos os ingredientes, exceto o fermento, 

até obter uma massa homogênea.

2.Em seguida acrescente o fermento.

3.Despeje a mistura em forma redonda grande (nº 08 com furo).

4.Pré-aqueça o forno à temperatura de 180º.

5.Asse durante 30 a 40 minutos.

6.Deixe esfriar.

7.Desenforme e passe a cobertura sobre o bolo.

CARLOS LUIZ RESTANI 
JOSÉ ALVES BERNARDINO
JOSÉ DA SILVA
WILLIAN JUN HASSE
MARIA RUGERO DE MIRANDA  
LUIS ROBERTO AP. MICHELONI
ANTONIO AMÉRICO VOLANTE 

ANTONIO CAVALINI 
OSCAR DELAIRES PAVARINA 
ANTENOR LOURENÇO LOTTI
LUCIO MOLINARI  
YACHIYO KOBA 
ANTONIO TENÓRIO FILHO

01/09 
02/09
09/09 
09/09
11/09 
12/09
14/09

16/09
17/09 
18/09
20/09 
20/09
26/09 

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

 Sra. Josefina de Moraes Nogueira

Só futebol na Tevê
O caipira estava tranquilo, deitado na sala, fumando o seu costumei-
ro cigarrinho de palha e assistindo televisão, quando o seu cumpa-
dre passa e acena pela janela:

- Bom dia, Zé... tudo firme?
 
Ele vira para o amigo e diz:

- Não, cumpadre... Por enquanto é só futebol... Os “firme” começa 
mais tarde.


