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PREÇO DO LIMÃO TAHITI DISPARA E ATINGE MÁXIMA DE R$ 75,00/CX

VENDAS DE ETANOL HIDRATADO CAÍRAM 16,7% NO PAÍS NO PRIMEIRO SEMESTRE, DIZ UNICA.
Foram comercializados 8,96 bilhões de litros

EtanolEtanolEtanol
HidratadoHidratadoHidratado

As vendas de etanol hidratado no primeiro semestre 

no país recuaram 16,7% em relação ao mesmo perío-

do do ano anterior, com um total consumido de 8,96 

bilhões de litros, conforme dados preliminares da 

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis (ANP) compilados pela União da 

Indústria de Cana-de-Açúcar (Unica). Os dados 

consolidados foram divulgados em 31 de julho/20. 

A retração das vendas de etanol foi mais forte do que 

das vendas totais de combustíveis. O consumo total 

A redução da oferta de lima ácida tahiti vem elevando 

as cotações. Com a melhora na procura nos últimos 

dias e com a qualidade satisfatória das frutas, a 

variedade apresentou nova valorização primeira 

quinzena de julho/2020, de 16,9% frente ao período 

anterior, com média de R$ 59,81/cx de 27 kg, colhida, 

com máximas de R$ 75,00/cx.

No caso da laranja, a demanda ainda intensa por 

parte das processadoras tem limitado a disponibilida-

de de variedades precoces no estado de São Paulo, 

de combustíveis pela frota de veículos leves no período recuou 12,7%, para 22,72 bilhões de litros em 

gasolina equivalente. Apenas em junho/20, as vendas de etanol hidratado caíram 22,9% na comparação 

anual, para 1,33 bilhão de litros, enquanto o consumo total de combustíveis recuou 12,6%, para 3,64 

bilhões de litros em gasolina equivalente. Na avaliação de Antônio de Padua Rodrigues, diretor técnico da 

Unica, “esse resultado enfatiza a competitividade do etanol nos principais centros consumidores frente a 

gasolina que possibilitou a manutenção da participação na matriz de combustíveis do ciclo Otto. No acu-

mulado do ano, a participação do etanol (somando hidratado e anidro, que é misturado obrigatoriamente à 

gasolina) no ciclo Otto ficou em 47,2%. 

elevando os preços da pera. A média da semana para a laranja pera foi de R$ 27,24/cx de 40,8 kg, na árvore, 

avanço de 3,7% em relação ao período anterior. A westin, por sua vez, teve média de R$ 25,28/cx, aumento 

de 18,5% na mesma comparação.

É válido ressaltar que, atipicamente neste ano, por conta da menor produção e do atraso da safra, as cota-

ções de julho/20 para laranja devem se manter em alta. O preço na primeira quinzena do mês de julho/20 

foi de 44% superior à média de julho/19 e 3% superior à de junho/20.
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SAFRA 2019/2020 FECHA COM EXPORTAÇÕES DE SUCO DE LARANJA EM ALTA

As exportações totais de suco de laranja brasileiro 

(FCOJ Equivalente a 66º Brix) registraram um volume 

total de 1.071.946 toneladas nos doze meses da safra 

2019/2020, de acordo com os dados da Secretaria de 

Comércio Exterior (Secex) compilados pela CitrusBR. 

O número representa um aumento de 17% em rela-

ção à safra 2018/2019, quando foram embarcadas 

920.029 toneladas. Em faturamento, as vendas 

fecharam com US$ 1,751 bilhão, crescimento de 3% 

ante a receita de US$ 1,707 bilhão na safra anterior. 

 Nos doze meses da safra 2019/2020, embarques cresceram 17%

MERCADOS

Para a Europa, os embarques de suco de laranja fecharam a safra 2019/2020 com um volume total de 

746.731 toneladas, 23% a mais que o volume embarcado na safra anterior, 604.724 toneladas. O fatura-

mento somou US$ 1,2 bilhão, 9% acima dos US$ 1,1 bilhão na safra passada. Já em relação aos Estados 

Unidos, as exportações brasileiras recuaram 10% nos 12 meses do ano-safra, com volume de 174.652 

toneladas ante as 193.683 toneladas no período anterior. Em receitas, as vendas foram de US$ 276,6 

milhões, 19% de queda em comparação com os US$ 340,9 milhões da safra 2018/2019. Os embarques de 

suco de laranja para o Japão registraram alta na safra 2019/2020, em relação ao mesmo período do ano 

anterior. Nesta temporada, foram exportadas para o país, 56.642 toneladas, 21% a mais que na safra 

2018/2019, com 46.990 toneladas. O faturamento cresceu 8%, com US$ 98,7 milhões ante os US$ 91,5 

milhões. Já a China importou na safra 2019/2020, o total de 41.279 toneladas, 26% a mais do que o registra-

do na safra 2018/2019, com embarques de 32.655 toneladas. Em faturamento, houve queda de 9%, com 

US$ 57,9 milhões ante os US$ 63,9 milhões faturados na safra anterior. “O mercado chinês é bem sensível a 

preço e como houve uma desvalorização do suco devido à grande oferta de produto, isso pode explicar o 

incremento”, avalia.

PRODUTOS

Quando observamos as exportações por produto pode se verificar um recuo nos embarques de suco de 

laranja NFC (Equivalente FCOJ a 66º Brix). O volume total exportado na safra 2019/2020 foi de 248.747 

toneladas, uma redução de 5,39% na comparação com as 262.916 toneladas registradas na safra 

2018/2019. Esse resultado deve-se, principalmente, ao recuo das exportações para os EUA. As vendas de 

suco NFC (Equivalente FCOJ a 66º Brix) para o mercado americano caíram 24,20% para 79.514 toneladas em 

comparação com as 104.901 toneladas na safra passada. Já em relação ao suco FCOJ, as vendas cresceram 

25,28%, somando 823.199 toneladas ante as 657.113 toneladas da safra anterior. 

AMENDOIM BRASILEIRO, SAFRA RECORDE ESTE ANO
A expectativa de uma safra recorde de amendoim soa 

como um prêmio para os produtores de cana-de-açúcar, 

que a cada cinco ou seis anos promovem a reforma do 

canavial para recuperar a produtividade da área e optam 

pelo amendoim como cultura de rotação. A leguminosa 

beneficia o solo para o próximo ciclo da cana, gera renda 

adicional ao produtor e mantém empregos no campo.

Dados da Companhia Nacional de Abastecimento 

(Conab) apontam que em 2012, o Brasil produzia 

256.600 toneladas do amendoim em casca. A safra 
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DIA 28 DE JULHO DE 2020 – DIA DO AGRICULTOR
No dia 28 de julho/20, o Brasil comemorou o Dia do 

Agricultor. O Sindicato Rural de Taquaritinga parabeni-

zam os Agricultores de Taquaritinga e suas extensões 

de bases, pois a data celebra a importância dos agricul-

tores para o crescimento econômico do país e para a 

sociedade. Por traz do desenvolvimento de uma cidade 

existe uma força humana de grande importância no dia-

a-dia de cada brasileiro. São os agricultores os responsá-

veis pelo importante processo de produção de alimen-

tos. O preparo do solo para o plantio, o cuidado com a 

lavoura, a colheita dos frutos e preservação do meio 

ambiente.

CURSOS DO SENAR DO MÊS DE AGOSTO/20 
Seguindo protocolos de prevenção a pandemia do Coronavírus.

Disponibilizamos:

·M áscaras e luvas descartáveis para os participantes;

·Á lcool gel 70%; Higienização as mãos;

·S abonete antibacteriano e papel toalha para a secagem das mãos;

·L imite de 10 participantes por curso.

Palestra e cartazes orientativos sobre:
·D istanciamentos entre os participantes;
·E vitar aglomerações entre os participantes; 
·L avar com frequência as mãos até a altura dos punhos, com água
e sabão e ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e boca com lenço ou 
com o braço, não com as mãos.
·E vitar tocar os olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas.

PROCESSAMENTO ARTESANAL DE MILHO DE 11  A  12-08-2020 
Esse curso ensinará a transformar o milho em subprodutos e utiliza-los na preparação de receitas, por meio de 

técnicas artesanais aproveitando ao máximo todo o seu rendimento. O milho é um alimento rico em carboidratos, 

ferro, fósforo, potássio e vitaminas, tornando-o um alimento de consumo importante e significativo pois é ampla-

mente utilizado na culinária dada a variedade de receitas em que o mesmo pode ser empregado, além do valor 

nutritivo que possui.

OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRATORES AGRÍCOLAS DE 24  A  28-08-2020 
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 

segurança. 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 

veiculo em boas condições.

2019/2020, entretanto, apresentou um volume bem mais significativo: 422.200 mil toneladas e, deste total, 

406.500 mil (96%) são produzidas no estado de São Paulo. A estimativa da Conab para a safra 2019/2020, é 

de 516.500 toneladas, com um aumento de 7,2% da área plantada. Boa parte do volume é processada em 

apenas uma cooperativa do Estado, a Coplana – Cooperativa Agroindustrial, com matriz em Guariba/SP e 

Unidade de Grãos, onde é feito o beneficiamento do amendoim, em Jaboticabal/SP.

Como trabalho de destaque em relação à transformação da agricultura no interior de São Paulo, a 

Cooperativa fez história com a marca Coplana Brazilian Premium Penuts, o amendoim selecionado que 

atende a exigentes indústrias de alimentos do Brasil e exterior, e hoje representa 18% da produção de São 

Paulo, o que equivale a 74.529 mil toneladas (safra 2018/2019).
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O Sindicato Rural parabeniza os 
aniversariantes  do mês de Agosto de 2020

DOCE DE LIMÃO TAHITI EM CALDA

ReceitaReceita

• 30 unidades de limão (sugestão: tahiti pequenos) água a gosto 
• 1 kg de açúcar 
• 2 colheres (sopa) de corante alimentício verde (opcional) 
• cravo-da-índia (opcional) a gosto 
Parte superior do formulário
• Limão • Corante Alimentício Verde • Água • Cravo-da-Índia 
• Açúcar 
Como Fazer 
- Lave bem os limões com uma escovinha ou esponja. Com uma 
faca bem afiada retire a pontinha dos limões e faça um corte no 
local para que a água entre durante o cozimento e para facilitar a 
retirada do miolo.
-  Coloque os limões em uma panela com bastante água. Leve ao 
fogo para ferver. Deixe cozinhar por 10 minutos.  Após a fervura, 
escorra e coloque água novamente e ferva por mais 5 minutos. 
-  Depois de ferver, retire os limões do fogo, escorra e deixe 
esfriar. 
- Quando estiverem completamente frios, retire cuidadosamente 
toda a polpa dos limões, deixando apenas as casquinhas inteiras. 
Coloque as casquinhas dos limões em uma água com água fria 
até cobri-las por inteiro. 
-  Deixe descansar por 3 dias trocando a água várias vezes. 
- Depois de escorrer pela última vez, dê um retoque final: retire o 
restante dos miolos das casquinhas dos limões, eliminando ao 
máximo a polpa que ainda houver. 
-  Em uma panela coloque o açúcar e a água e leve ao fogo 
mexendo até o açúcar dissolver. 
-  Ferva até obter uma calda rala. Retire do fogo e deixe esfriar 
totalmente. Justo o corante. Mexa bem e mergulhe as casquinhas 
nessa calda deixando descansar até o dia seguinte. 
-  No próximo dia, leve as caldas com as casquinhas novamente 
ao fogo, deixe cozinhar até a calda engrossar levemente. 
-  Apague o fogo e, se gostar, coloque cravos-da-índia para 
aromatizar. Deixe esfriar e sirva com queijo-de-minas. 

Ingredientes 

A 167ª edição do sorteio de 100 litros de óleo diesel 
ocorreu dia 22 de julho de 2020, cujo ganhador foi o 

Associado Sr. Antônio Carlos Ferrari, totalizando 16.900 litros 
em parceria com AUTO POSTO MATTARA & PAVARINA LTDA.

HÉLIO BOMBARDA                                               01/08HÉLIO BOMBARDA                                               01/08  HÉLIO BOMBARDA                                               01/08 

JAIR PAULO AQUARONI                                          01/08JAIR PAULO AQUARONI                                          01/08JAIR PAULO AQUARONI                                          01/08

ADEMAR YOSHIO OGATA                                        01/08  ADEMAR YOSHIO OGATA                                        01/08  ADEMAR YOSHIO OGATA                                        01/08  

VALENTIM OCIMAR GAVIOLI                                  04/08VALENTIM OCIMAR GAVIOLI                                  04/08VALENTIM OCIMAR GAVIOLI                                  04/08

JOÃO CLAUDENOR ARIOLI                                      05/08 JOÃO CLAUDENOR ARIOLI                                      05/08 JOÃO CLAUDENOR ARIOLI                                      05/08 

LAERTE APARECIDO ESCOLA                                    08/08LAERTE APARECIDO ESCOLA                                    08/08LAERTE APARECIDO ESCOLA                                    08/08

FRANCISCO CARLOS MUZATTI                                 10/08 FRANCISCO CARLOS MUZATTI                                 10/08 FRANCISCO CARLOS MUZATTI                                 10/08 

AGIDE GIBERTONI (JUCA)                                       11/08AGIDE GIBERTONI (JUCA)                                       11/08AGIDE GIBERTONI (JUCA)                                       11/08

THEREZA A. POLETTI GRIGOLLI                              12/08THEREZA A. POLETTI GRIGOLLI                              12/08THEREZA A. POLETTI GRIGOLLI                              12/08

ADELINO MALAMAN                                               12/08ADELINO MALAMAN                                               12/08ADELINO MALAMAN                                               12/08

JUNICHI KAJITANI                                                    15/08JUNICHI KAJITANI                                                    15/08JUNICHI KAJITANI                                                    15/08

DEVAIR APARECIDO RESTANI                                  15/08DEVAIR APARECIDO RESTANI                                  15/08DEVAIR APARECIDO RESTANI                                  15/08

ANTONIO MARTINEZ LOPES                                   16/08ANTONIO MARTINEZ LOPES                                   16/08ANTONIO MARTINEZ LOPES                                   16/08

JOSÉ DO CARMO MAZZINI                                     16/08JOSÉ DO CARMO MAZZINI                                     16/08JOSÉ DO CARMO MAZZINI                                     16/08

PAULO CESAR COLETI                                              17/08PAULO CESAR COLETI                                              17/08PAULO CESAR COLETI                                              17/08
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ANTONIO R. PINSETTA CROZERA                          17/08ANTONIO R. PINSETTA CROZERA                          17/08ANTONIO R. PINSETTA CROZERA                          17/08

ANTONIO MARUCCA DE CARVALHO                      19/08ANTONIO MARUCCA DE CARVALHO                      19/08ANTONIO MARUCCA DE CARVALHO                      19/08

JOÃO DA COSTA CARVALHO                                   24/08JOÃO DA COSTA CARVALHO                                   24/08JOÃO DA COSTA CARVALHO                                   24/08

RENATO CESAR DAVÓGLIO                                     28/08RENATO CESAR DAVÓGLIO                                     28/08RENATO CESAR DAVÓGLIO                                     28/08

FRANCISCO NUCCI                                                  30/08FRANCISCO NUCCI                                                  30/08FRANCISCO NUCCI                                                  30/08

SINDICATO RURAL COMPLETA 16.900 LITROS DE ÓLEO 
DIESEL SORTEADOS ENTRE SEUS ASSOCIADOS

Barulho no Cemitério

Tarde da noite, o padre passa perto de um cemitério e leva o 
maior susto quando escuta:

- Hum !  hum !  hum !

O padre para, reza um Pai Nosso, faz o sinal da cruz, enche-se 
de coragem e pergunta:

- Do que é que essa pobre alma está precisando ?

- Papel higiênico !


