
Rua da República, 1.197 - CEP 15900-011 - TAQUARITINGA - SP - Fones: (16) 3252-2190 / 3252-2175 / 3252-2463 • E-mail: srtaquaritinga@hotmail.com

SINDICATO RURAL DE TAQUARITINGA
Informativo

Base Territorial: Santa Ernestina, Cândido Rodrigues e Fernando Prestes

www.srtaq.com.br

FECHAMENTO AUTORIZADO
PODE SER ABERTO PELA ECT

ANO XXXI • EDIÇÃO Nº 315 • MAIO / 2020

 NA CRISE, SETOR DE ETANOL DO BRASIL BUSCA APOIO DO GOVERNO 
PARA ESTOCAR 6 BI LITROS 

  O setor de etanol do Brasil tem buscado ajuda 

do governo federal para obter financiamento via 

instituições oficiais para estocar 6 bilhões de litros 

do biocombustível da safra 2020/21, o que permi-

tiria a continuidade da colheita recém-iniciada no 

centro-sul, diante da queda drástica de preços e 

demanda pela crise do coronavírus, disse uma das 

principais lideranças da indústria no país. 

 Em entrevista à Reuters no começo nessa 

segunda quinzena de abril/20, o presidente da 

União da Indústria de Cana-de-açúcar (Unica), 

Evandro Gussi, afirmou ainda que o financiamen-

to, que poderia manter nos estoques volume 

Para Gussi, a safra de cana do centro-sul tem potencial de ser uma das maiores da história, superando 600 

milhões de toneladas, mas depende de medidas de apoio. 

"Se não for feito, as usinas param, porque não terão fluxo de caixa... ninguém está falando de lucrar neste 

momento, é sobreviver. Se a usina para, param os colaboradores e os fornecedores de cana", disse ele, 

destacando que o setor emprega, entre diretos e indiretos, 2 milhões de pessoas. 

O presidente da Unica, que representa as usinas do centro-sul, onde está cerca de 90% da cana do Brasil, 

detalhou ainda o pedido do setor para isenção de PIS/Cofins para o etanol, que segundo ele deve ser 

retirado para toda a cadeia produtora, incluindo distribuidoras. 

Ele disse ainda que o governo tem estudado aumento da Contribuição de Intervenção no Domínio 

Econômico (Cide) para a gasolina, de 10 para 50 centavos por litro, para aumentar a competitividade do 

etanol. 

Segundo ele, o financiamento para estoques de etanol teria que ter prazo de dois anos e juros semelhan-

tes aos concedidos em pacotes emergenciais para outros setores. 

"Seria uma linha de crédito, na linha do que o governo já tem feito para evitar outros colapsos... solução 

relativamente simples, e que se não for tomada vai no fundo gerar um problema que o governo terá que 

resolver com medidas muito mais drásticas", disse ele. 

Segundo Gussi, sem medidas emergenciais aprovadas rapidamente as usinas de cana já começariam a 

parar as atividades. 

equivalente a quase 25% da produção da safra 2020/21, exigiria 9 bilhões de reais. 

"O que estamos pedindo é uma solução financeira de mercado, que é um financiamento desenhado pelos 

bancos oficiais que possa fazer frente a este início da safra, quando se tem o maior dispêndio de recursos, 

dando como garantia etanol em tanques lacrados, supervisionados por controladoras de primeira linha", 

disse Gussi. 
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BOI, SUÍNO E FRANGO VIVOS FECHAM 1ª QUINZENA DE ABRIL EM  SITUAÇÃO PREOCUPANTE 

Partindo das cotações registradas nos primeiros 

dias de negócios de 2020 e comparando-as com os 

valores registrados no encerramento da primeira 

quinzena de abril constata-se que, até aqui, a 

menor perda recai sobre o boi em pé: sua cotação 

no final da primeira quinzena de abril/20 ficou 

apenas 3,38% abaixo do valor registrado na abertu-

Cerca de 30 dias depois de conviverem com os 

melhores preços de 2020, os produtores paulistas 

de boi, frango e suíno amargam aqueles que são, 

em alguns casos, os piores preços de todos os 

tempos. Efeito - puro, simples e direto – da pande-

mia de Coronavírus. 

Mas pior mesmo é o mercado do suíno. Pois, extremamente frágil, fez com que o produto fechasse a primei-

ra quinzena de abril/20 com uma cotação mais de um terço inferior à alcançada no início deste ano. 

Frango e suíno, porém, vivem situação mais crítica. O frango vivo, aparentemente, não sofreu grandes 

perdas, pois - ainda que tenha retrocedido ao menor valor de 2020 - registra no ano redução de preço que 

não chega a 10%. Mas – não custa lembrar – a cotação atual permanece como simples referencial. Além 

disso, são poucos os abatedouros interessados em absorver o que vem sendo ofertado, o que faz aumentar 

significativamente a oferta excedente. 

Ainda que as atuais circunstâncias sejam desfavoráveis aos três animais, o boi em pé deve continuar apre-

sentando variações mínimas. Porque, em essência, boi insuficientemente valorizado pode ficar por mais 

algum tempo no pasto. E ganhando peso. 

ra do corrente exercício. Mesmo assim, não é o menor preço registrado este ano. 

Não é possibilidade aberta a frangos e suínos, cujo ciclo de criação - extremamente dinâmico - dificulta a 

postergação dos abates. O pior, neste caso, é que um frango ou suíno não abatido continua consumindo 

ração e elevando os custos de produção. 

CONAB REAFIRMA QUE NÃO HÁ INDÍCIOS DE DESABASTECIMENTO NO PAÍS 
Ao anunciar os números do 4º Boletim Prohort de 

Comercialização de Hortigranjeiros nas Centrais de 

Abastecimento (Ceasas), pesquisa que aponta o 

total de frutas e hortaliças comercializadas no país, 

t é c n i c o s  d a  C o m p a n h i a  N a c i o n a l  d e 

Abastecimento (Conab) voltaram a afirmar no 

começo da segunda quinze de abril/20, em 

Brasília, que, apesar da corrida inicial a centrais de 

abastecimentos e supermercados, por conta da 

covid-19, o Brasil não corre risco de desabasteci-

mento. Eles falaram também sobre a influência das 

medidas de enfrentamento ao novo coronavírus na 

dinâmica da comercialização desses produtos. 
Segundo o presidente da Conab, Guilherme Bastos, "as centrais de abastecimento estão em pleno funcio-

namento e adotaram diversas medidas de controle sanitário para a segurança, na prevenção ao novo coro-

navírus, com o objetivo de assegurar à população o acesso aos mais variados produtos, não havendo, 

portanto, indícios de desabastecimento de hortifruti no país", disse Bastos ao abrir entrevista online. "Caso 
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CURSOS DO SENAR DO MÊS DE MAIO/20 ESTÃO SUSPENSOS POR MEDIDA DE PREVENÇÃO A 
PANDEMIA DO CORONAVÍRUS 

sejam identificados problemas, atuaremos para que sejam mitigados [reduzidos] o quanto antes", acres-

centou. 

O diretor executivo de Operações, Abastecimento e de Política Agrícola da Conab, Bruno Cordeiro, disse 

que, enquanto estabelecimentos de hortifrutis e supermercados intensificaram as compras em razão de 

uma maior demanda, observou-se também a redução do fluxo de movimentação nas centrais de abasteci-

mento, devido ao fechamento de bares e restaurantes e das recomendações de isolamento social. 

SAFRA DE GRÃOS SUPERA PANDEMIA E MANTÉM ALTA PRODUÇÃO COM 
251,8 MILHÕES DE TONELADAS 

A pandemia de COVID-19 enfrentada pelo mundo 

não afetou o andamento da safra brasileira. Os 

agricultores seguem as atividades dentro da 

normalidade, com adoção dos cuidados recomen-

dados pelo Ministério da Saúde e a Organização 

Mundial de Saúde (OMS), além de continuar com 

os tratos culturais, como adubação e aplicação de 

defensivos no período recomendado. Com isso, a 

estimativa brasileira da produção de grãos passou 

de 251,9 milhões de toneladas para 251,8 milhões 

de toneladas. A queda total foi de cerca de 100 mil 

toneladas, mantendo ainda níveis recordes de 

colheita, como indicado pelo 7º Levantamento da 

Safra divulgado na primeira quinzena de abril/20 pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

Este volume deve ser registrado em uma área total cultivada de 65,1 milhões de hectares. A soja e o milho 

são os produtos que impulsionam o bom resultado. A oleaginosa deve apresentar uma produção de 122,1 

milhões de toneladas. O maior desempenho já registrado da cultura acontece mesmo com os problemas 

climáticos ocorridos no Sul do país, sobretudo no Rio Grande do Sul. Nas demais regiões, o clima favoreceu 

e, aliado ao crescimento na área de 2,7% em relação à última temporada, a soja segue como um dos princi-

pais produtos da safra.

Além de milho e soja, algodão, arroz, feijão e sorgo devem registrar incremento na produção, o que influ-

encia positivamente no número final da safra brasileira. No caso do arroz, este aumento acompanha uma 

queda de plantio do grão em área sequeira. Mas este movimento é seguido também de uma maior propor-

ção do cultivo da cultura em áreas irrigadas, que geram maiores produtividades. Aliado a isso, o contínuo 

investimento do rizicultor em tecnologias permite a manutenção da produção, ajustada ao consumo 

nacional.

O algodão também deve apresentar a maior produção já registrada na série histórica, com uma colheita 

estimada em 2,88 milhões de toneladas da pluma do grão, influenciada pelos grandes investimentos no 

setor e pela expansão de área cultivada, aliada às boas condições climáticas encontradas nas principais 

regiões produtoras.

Outro grão de destaque, o milho deve apresentar uma colheita de 101,9 milhões de toneladas. A maior 

parte deste volume é esperada na segunda safra do cereal, quando se estima uma produção de 75,4 

milhões de toneladas. A área tende a crescer em 4,5% comparada com a safra anterior e pode atingir 13,5 

milhões de hectares. Vale destacar, ainda, que o plantio do grão encontra-se em estágio avançado. Mato 

Grosso, principal estado produtor, já finalizou a semeadura do milho, juntamente com Goiás, Tocantins e 

Maranhão. Paraná, Mato Grosso do Sul e Piauí têm mais de 90% da área semeada. 
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SORVETE CASEIRO CREMOSO

ReceitaReceita

A mulher comenta com o marido: 

Querido, hoje o relógio caiu da parede da sala e por 
pouco não bateu na cabeça da mamãe... 

Maldito relógio. Sempre atrasado... 

8. Retire do freezer, transfira para a batedeira e bata em 
velocidade alta por 10 minutos ou até dobrar de volume. 

7. Leve ao freezer e deixe por cerca de 3 horas ou até 
começar a cristalizar. 

6. Despeje essa mistura em um pote ou recipiente com 
tampa. 

• 1 caixinha de creme de leite (200g)

5. Bata novamente por 2 minutinhos. 

10. Deixe congelar de um dia para o outro. 

3. Adicione a água gelada e bata mais um pouco. 

• 1 caixinha de leite condensado

9. Despeje o sorvete em potes com tampa e leve ao freezer 
ou congelador novamente. 

4. Em seguida adicione o creme de leite e o leite 
condensado. 

• 250ml de água quente

Modo de Preparo

• 1 pacotinho de gelatina no sabor que desejar (25g)

1. Coloque no liquidificador, a água quente e a gelatina no 

sabor de sua preferência.

Ingredientes 

• 250ml de água gelada

2. Bata rapidamente apenas para misturar. 

SINDICATO RURAL COMPLETA 16.600 LITROS DE ÓLEO
DIESEL SORTEADOS ENTRE SEUS ASSOCIADOS

A 164ª edição do sorteio de 100 litros de óleo diesel 
ocorreu dia 15 de abril de 2020, cujo ganhador foi o 

Associado Sr. Sidnei Luiz  Libanori, totalizando 16.600 litros 
em parceria com AUTO POSTO MATTARA & PAVARINA LTDA.

BENEDITO SANDER CHESTI                                   01/05BENEDITO SANDER CHESTI                                   01/05  BENEDITO SANDER CHESTI                                   01/05 

LUIS CARLOS MORSELLI                                       01/05LUIS CARLOS MORSELLI                                       01/05LUIS CARLOS MORSELLI                                       01/05

VANDERLEI NUCCI                                                01/05 VANDERLEI NUCCI                                                01/05 VANDERLEI NUCCI                                                01/05 

VALDIR LUIS DE ALMEIDAVALDIR LUIS DE ALMEIDAVALDIR LUIS DE ALMEIDA 08/0508/0508/05

SÉRGIO N. MATOS BARRETTO                              09/05  SÉRGIO N. MATOS BARRETTO                              09/05  SÉRGIO N. MATOS BARRETTO                              09/05  

ANTONIO RIBEIROANTONIO RIBEIROANTONIO RIBEIRO 12/05 12/05 12/05 

BENEDITO MANOEL MACHADO                             13/05  BENEDITO MANOEL MACHADO                             13/05  BENEDITO MANOEL MACHADO                             13/05  

JOSEFINA DE MORAES NOGUEIRAJOSEFINA DE MORAES NOGUEIRAJOSEFINA DE MORAES NOGUEIRA 17/0517/0517/05

JOSÉ MARTINSJOSÉ MARTINSJOSÉ MARTINS 19/0519/0519/05

JOÃO CARLOS BASILIOJOÃO CARLOS BASILIOJOÃO CARLOS BASILIO 20/0520/0520/05

ANTONIO GIBERTONI (NICO)ANTONIO GIBERTONI (NICO)ANTONIO GIBERTONI (NICO) 21/0521/0521/05

JOSÉ JORGE BOVÉRIOJOSÉ JORGE BOVÉRIOJOSÉ JORGE BOVÉRIO 22/0522/0522/05

OSCAR NUNES PEREIRAOSCAR NUNES PEREIRAOSCAR NUNES PEREIRA 22/0522/0522/05

MERCEDES MATEUS PEDRASSOLLIMERCEDES MATEUS PEDRASSOLLIMERCEDES MATEUS PEDRASSOLLI 24/0524/0524/05

LIDIA NADIR BALDONI CARQUILIDIA NADIR BALDONI CARQUILIDIA NADIR BALDONI CARQUI 27/0527/0527/05


