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FECHAMENTO AUTORIZADO
PODE SER ABERTO PELA ECT

GOVERNO ANUNCIA PLANO SAFRA COM R$ 225 BILHÕES PARA 
PEQUENOS, MÉDIOS E GRANDES PRODUTORES

O governo anunciou 
a liberação de R$ 225,59 
bilhões em financiamen-
tos por meio do Plano 
Safra 2019/2020 para 
os pequenos, médios e 
grandes produtores. O 
valor é pouco acima dos 
R$ 225,3 bilhões anun-
ciados na safra passada. 
A liberação dos recursos 
do plano agrícola come-
çará em julho/19 e segui-
rá até junho do ano que 
vem. 

O valor total do plano 
deste ano será distribuí-
do da seguinte maneira:

 
•R$ 169,33 bilhões 

para o custeio, comer-
cialização e industrializa-
ção;

•R$ 53,41 bilhões 

para investimentos;
•R$ 1 bilhão para se-

guro rural;
• R$ 1,85 bilhão 

para apoio à comerciali-
zação.

O Ministério da Agri-
cultura informou que as 
taxas de juros, para cus-
teio, comercialização e 
industrialização, serão 
de: 

•3% e 4,6% ao ano 
para pequenos produto-
res, participantes do Pro-
grama Nacional de Forta-
lecimento da Agricultura 
Familiar (Pronaf). 

•6% ao ano para os 
médios produtores;

•8% para os grandes 
produtores. 

Nas linhas destinadas 
a investimentos, os juros 

cobrados variarão de 3% 
a 10,5% ao ano. 

Agricultura familiar
Segundo o governo, os 

produtores beneficiários 
do Pronaf terão R$ 31,22 
bilhões à disposição. Os 
recursos para custeio ou 
investimento terão juros 
de 3% ao ano, na explo-
ração extrativista sus-
tentável e produção de 
ervas medicinais, aromá-
ticas e condimentares. 
Os recursos para custeio 
também podem ser des-
tinados à produção de 
alimentos básicos (arroz, 
feijão, mandioca, trigo, 
leite, frutas e hortaliças) 
e para investimento em 
recuperação de áreas 
degradadas, cultivo pro-
tegido, armazenagem, 
tanques de resfriamento 
de leite, energia renová-
vel e outros. De acordo 
com o ministério, o go-
verno reservou R$ 500 
milhões para construção 
ou reforma de moradias 
de pequenos agriculto-
res. O valor é considera-
do suficiente pela pasta 
para construir até 10 mil 
casas. 

Renegociação de dí-
vidas

O Ministério da Agri-
cultura informou que, 

por meio do Fundo de 
Aval Fraterno (FAF), será 
possível aos produtores 
renegociarem dívidas 
agrícolas junto a bancos, 
distribuidoras e agroin-
dústrias. De acordo com 
o governo, o Banco Na-
cional de Desenvolvi-
mento Econômico e So-
cial (BNDES) dispõe de 
R$ 5 bilhões para essas 
renegociações, com pra-
zo de pagamento de até 
12 anos e três anos de 
carência. 

Apoio à comerciali-
zação

Segundo o Ministério 
da Agricultura, o valor 
previsto de R$ 1,85 bilhão 
para o apoio à comercia-
lização será liberado por 
meio das modalidades 
de aquisição direta ao 
produtor e via contratos 
de opção de venda e 
subvenção de preços. O 
governo informou que 
esse orçamento embu-
te preços mínimos com 
reajuste médio de 7% 
para os principais produ-
tos. “Esses valores tive-
ram como referência os 
custos das lavouras, os 
preços nos mercados in-
ternacionais e a perspec-
tiva da taxa de câmbio”, 
acrescentou. 
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PREÇO DO LIMÃO TAHITI SE RECUPERA

BOI GORDO: MERCADO GANHA FORÇA COM VOLTA DAS 
EXPORTAÇÕES À CHINA

A diminuição das ati-
vidades de campo, em 
decorrência das chuvas 
em meados da segunda 
quinzena de junho/19, 
conteve o cenário de 
queda das cotações da 

lima ácida Tahiti. Neste 
cenário, a média da va-
riedade na semana (03 
a 07/06) foi de R$ 13,67/
cx de 27 kg, colhida, 
9,7% superior à passa-
da – após seis quedas 

semanais consecutivas. 
Contudo, segundo pro-
dutores consultados 
pelo Hortifruti/Cepea, 
os mercados interno e 
externo estão desaque-
cidos – o segundo, devi-

do à competição com o 
México nas exportações 
da variedade. Ao mesmo 
tempo, a oferta da varie-
dade segue firme nas ro-
ças, devido ao atraso da 
colheita da “safrinha”, 
iniciada em meados de 
maio (a qual, normal-
mente, ocorreu entre 
março e abril). Este fa-
tor, portanto, ainda deve 
pressionar os valores da 
fruta. Por outro lado, os 
produtores tem que to-
mar cuidado com a ina-
dimplência dos compra-
dores, pois muitos deles 
estão pagando a fruta 
com mais de 90 dias de 
prazo, e outros não es-
tão pagando

 Após a confirmação 
da volta das exportações 
de carne bovina à China, 
o mercado de boi gordo 

ganhou força, de acordo 
com a Scot Consultoria. O 
relatório da empresa publi-
cado no final da primeira 

quinzena de junho/19, afir-
ma que houve preços mais 
firmes

Segundo a Scot, desde 

a suspensão dos embar-
ques para a China, os fri-
goríficos ofertavam preços 
menores pelo boi gordo, 
diminuindo programações 
de abate. Agora, as empre-
sas têm saído às compras 
com mais afinco. Já os 
vendedores, percebendo a 
maior procura, têm pedido 
preços maiores nas nego-
ciações. Em São Paulo, por 
exemplo, a cotação do boi 
gordo subiu e está em R$ 
150,50 por arroba, à vista, 
livre de Funrural. Há negó-
cios ocorrendo acima da 
referência. O cenário, de 
acordo com a Scot, ainda 
deve continuar pelos próxi-
mos dias.
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Visite nossa página no Facebook (Sindicato Rural de Taquaritinga), para ver próximos cursos

CURSOS DO SENAR REALIZADOS EM JUNHO/2019

MOAGEM DE CANA SOBE 35% NA 2ª QUINZENA DE MAIO/19

OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRATORES AGRÍCOLAS
DATA: 10 A 14 DE JUNHO/19

OPERAÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS EM AGRICULTURA DE 
PRECISÃO (GPS) - DATA: 17 A 19 DE JUNHO/19

Este curso capacita produ-
tores e trabalhadores a operar e 
efetuar a manutenção em trato-
res de maneira correta e segura, 

uma vez que eles estão sujeitos 
a acidentes caso não recebam 
o treinamento profissional para 
operar com segurança. Os mes-

mos adquirem conhecimen-
tos 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 esta-
rão aptos a manter veículo em 
boas condições

 Com a tecnologia a 
mecanização agrícola está evo-
luindo sendo cada vez mais 
lançando no mercado máqui-
nas com diversas funcionali-

dades. Com este curso serão 
aptos a operar máquinas e 
equipamentos agrícolas com 
o sistema de navegação por 
satélite (GNSS), barra de luzes 

e até mesmo piloto automá-
tico. Dessa forma o produtor 
e trabalhador rural terão que 
acompanhar tais mudanças 
para que possam se beneficiar 

da tecnologia que facilita o tra-
balho, ajuda a gerenciar a pro-
priedade, reduzindo custos, 
otimizando o tempo e ajudan-
do na tomada de decisão

 As usinas sucroal-
cooleiras do Centro-Sul 
aumentaram sua produ-
ção na segunda quinze-
na de maio desta safra 
(2019/20) em relação ao 
mesmo período da tem-
porada passada, época 
em que a greve dos ca-
minhoneiros prejudicou 
então as atividades. Se-
gundo a União das In-
dústrias de Cana-de-Açú-
car (Unica), a moagem 
de cana alcançou 44,01 
milhões de toneladas 

na última quinzena, um 
aumento de 34,9% na 
comparação anual. De 
acordo com nota da en-
tidade, o índice de pro-
dutividade da cana nas 
lavouras em todo o mês 
de maio foi superior ao 
de maio do ano passa-
do. De acordo com le-
vantamento do Centro 
de Tecnologia Canavieira 
(CTC) com 75 empresas, 
a produtividade do mês 
ficou em 88,81 tonela-
das por hectare, 5,58% 

a mais do que um ano 
antes. Por outro lado, a 
concentração de saca-
rose na cana foi menor 
na quinzena. O índice 
de açúcares totais recu-
peráveis (ATR) ficou em 
125,49 quilos por tonela-
da de cana processada, 
queda de 5,92%. Ainda 
assim, a produção de 
açúcar da quinzena cres-
ceu 38,5%, para 1,86 mi-
lhão de toneladas. Esse 
crescimento foi favore-
cido pelo maior volume 
de matéria-prima, mas 
também pela tendência 
mais açucareira da últi-
ma quinzena, quando 
35,43% do caldo da cana 
processada foi direciona-
da à produção do ado-
çante, ante 32,45% um 
ano atrás. A produção 
de etanol também foi 
maior. A fabricação de 
anidro subiu 32,2%, para 

723 milhões de litros, e a 
de hidratado aumentou 
17,5%, a 1,42 bilhão de 
litros. Apesar do melhor 
desempenho na segun-
da quinzena de maio, os 
resultados da produção 
desde o início da tempo-
rada ainda são menores 
do que os do mesmo o 
período da safra 2018/19. 
A moagem do acumula-
do desta temporada está 
em 128,4 milhões de to-
neladas, queda de 5% 
em relação ao mesmo 
período do ciclo 2018/19. 
A produção de açúcar 
está 12% abaixo, acumu-
lando agora 4,84 milhões 
de toneladas, enquan-
to a produção de etanol 
anidro está 6,1% menor, 
em 1,68 bilhão de litros, 
e a de etanol hidratado, 
6,5% inferior, em 4,5 bi-
lhões de litros.

ELETRICISTA - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
DATA: 25 A 28 DE JUNHO/19

 Com esse curso os 
produtores e seus funcionários 
poderão efetuar as instalações 

elétricas em suas proprieda-
des porque adquirem conhe-
cimento do sistema elétrico, a 

utilizar as ferramentas, instru-
mentos, procedimentos e mé-
todos adequados, garantindo 

a sua segurança e a execução 
do serviço de maneira correta, 
respeitando as normas técni-
cas ambientais e de segurança



SINDICATO RURAL COMPLETA 15.600 LITROS DE ÓLEO 
DIESEL SORTEADOS ENTRE SEUS ASSOCIADOS
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BOLO DE CENOURA VULCÃO

ReceitaReceita

Mulher no Médico

Doutor, como eu faço para emagrecer? 
Basta a senhora mover a cabeça da esquerda para a 
direita e da direita para a esquerda. 
Quantas vezes, doutor? 
Todas as vezes que lhe oferecerem comida.           

A 154ª edição do sorteio de 100 litros de óleo diesel ocorreu dia 19 de 
Junho de 2019, cujo ganhador foi o Associado Sr. Valdir Luiz de Almeida, 
totalizando 15.600 litros em parceria com AUTO POSTO MATTARA & PAVA-
RINA LTDA.

Preparo: 90 minutos 
Tempo de Cozimento: 50 minu-
tos 
Tempo de espera: 4 horas
Rendimento: 12 pessoas              

Ingredientes: Bolo
•270 gramas de CENOURAS
•3 OVOS
•350 gramas de AÇÚCAR
•200 ml de ÓLEO DE GIRASSOL
•240 gramas de FARINHA DE 
TRIGO
•8 gramas de FERMENTO EM 
PÓ
Ingredientes: Recheio
•400 gramas de CHOCOLATE
•400 gramas de CREME DE LEI-
TE
Modo de preparo: Bolo
1.Bata no liquidificador a ce-
noura, os ovos, o açúcar e o 
óleo de girassol até obter uma 
mistura homogênea.
2.Coloque o líquido em uma 
tigela.
3.Peneire a farinha de trigo e 

o fermento dentro da mesma 
vasilha.
4.Misture delicadamente.
5.Despeje a massa em uma for-
ma untada e enfarinhada de 21 
cm com fundo falso.
6.Leve para assar a 180˚C por 
aproximadamente 50 minutos.
Modo de preparo: Recheio
1.Derreta o chocolate em ba-
nho-maria.
2.Ainda com a vasilha no fogo, 
acrescente o creme de leite e 
mexa até formar uma mistura 
uniforme.
Montagem
1.Corte o centro do bolo em for-
mato circular e deixe uma base 
alta no fundo.
2.Retire toda a massa da parte 
central.
3.Despeje o recheio dentro do 
buraco, espalhando-o também 
pela parte superior do bolo.
4.Leve para geladeira por 4 ho-
ras.
5.Aproveite!     

ENEAS JOSÉ BELODI   

CELSO F. DE CAMARGO SALLUM 

TAKAO SAKAGAMI    

DOMINGOS FERRETTI  

SIRO INOUE   

MARIA PIVETTA 

JOÃO DARLI PERRI   

MARCO ANTONIO DOS SANTOS 

08/07

11/07

20/07

20/07

20/07

24/07

28/07

28/07

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

                  Sr. Valdir Luiz de Almeida,

ACELGA - AGRIÃO - AIPO/SALSÃO - ALFACE - ALHO PORÓ - ALMEIRÃO - BETERRABA   

CEBOLA - CEBOLINHA - CENOURA - CHICÓRIA - BRÓCOLIS  - COUVE DE BRUXELAS 

COUVE CHINESA - COUVE-FLOR DE INVERNO - COUVE MANTEIGA - COUVE RÁBANO                       

ERVILHA - MOSTARDA - NABO - RABANETE - REPOLHO - RÚCULA - SALSA

JulhoO que se colhe 
no mês de


