
SINDICATO RURAL DE TAQUARITINGA ANO XVIII • Nº 182 • ABRIL/2009 PÁG. 1

RUA DA REPÚBLICA, 1.197 - CEP 15900-000 - TAQUARITINGA - SP  •  FONES: (16) 3252-2190 / 3252-2175 / 3252-2463  • E-mail: srtaq@ig.com.br

Base Territorial: Santa Ernestina, Cândido Rodrigues, Fernando Prestes e TaquaritingaIM
P

R
E

S
S

O

Informativo ANO XVIII  NO 182  • ABRIL/2009

SINDICATO RURAL DE TAQUARITINGA

Presidente e Vice participam de reunião

Informamos aos associados para providenciarem a
documentação necessária para o IRPF - 2009 (impos-
to de renda de pessoa física), ano base 2.008, pois o
prazo termina no dia 30/04/2009.

Os documentos necessários são:
 • imposto de renda 2008,
  • notas fiscais de compra e venda 2008,
  • veículos, se comprou ou vendeu no ano de 2008, levar nome, CPF, data e valor.
  • escrituras, se comprou ou vendeu no ano de 2008,
  • carnês de INSS, extratos bancários, plano de saúde.
  • escola particular ou faculdade dos filhos
 •  despesas e receitas, talões de nota.
***  Pedimos a colaboração, para não deixarem para os últimos dias  ***

Pesquisa revela que a laranja está
entre os 15 produtos com

nota máxima em qualidade alimentar

m dezembro de 2008,
a Revista Saúde! Da
editora Abril publi-
cou o ranking dos

alimentos essenciais para a
vida longa dos consumidores.
Entre elas está a laranja, que
obteve 100 pontos, juntamen-
te com o alface, brócolis, cou-
ve-flor, vagem, quiabo entre
outros. A pontuação foi dada
por uma equipe de doze pro-
fissionais de diversas instituições
norte-americanas liderados pelo
nutrólogo David Katz (diretor do de-
partamento de estudos médicos em
saúde pública da Escola de Medici-
na da Universidade de Yale nos Esta-
dos Unidos)

A equipe avaliou mais de 25 mil
alimentos, e, entre eles, apenas 15
deles receberam nota 100 e a superi-
oridade da laranja teve força em vári-
os quesitos, entre eles:

Vitaminas - contém doses gene-
rosas de vitaminas e é uma das maio-
res fontes de vitamina C, um super
antioxidante que reforça as defesas
contra as doenças causadas por
microorganismos e ajuda no comba-
te ao câncer.

Fibras - o bagaço da laranja é rico

em substâncias que, além de ajudar o
intestino a trabalhar melhor, contri-
buem para equiparar os níveis de açú-
car no sangue.

Flavonóides - os flavonóides en-
frentam os radicais livres (moléculas
que oxidam compostos celulares e
prejudicam a vida das células no cor-
po). Gerados constantemente no or-
ganismo, os radicais livres aumentam
em situações de estresse e, ao
combatê-los, a laranja é uma fantásti-
ca aliada para a saúde.

O ranking está sendo considera-
do revolucionário ao ensinar as pes-
soas a escolher melhor seus alimen-
tos, a ponto de ser estampado em eti-
quetas para ser coladas nas frutas,
hortaliças e em diversos produtos.

 FONTE: Revista GCONCI,
nº68, fevereiro 2009.

 governador de São Paulo,
José Serra (PSDB), assinou e
encaminhou dia 16 de feverei-
ro à Assembléia Legislativa

projeto de lei que institui novos valores
para os pisos salariais do Estado. Pela pro-
posta, a primeira faixa do piso regional de
São Paulo terá um aumento de 12,22% e
passará de R$ 450 para R$ 505.

 O reajuste proposto por Serra é su-
perior ao último aumento do salário mí-
nimo federal, que passou de R$ 415 para
R$ 465, representando um aumento de
12,05%.

 Pela proposta de Serra, o piso regi-
onal de São Paulo é dividido em três fai-
xas salariais. Na primeira faixa estão tra-
balhadores domésticos, rurais, serventes,
pescadores, motoboys, entre outros. A
segunda faixa, que inclui cabeleireiros,

O

Serra envia projeto com aumento do mínimo
de SP maior que o piso nacional

E

manicures e carteiros, sobe de R$ 475
para R$ 530 —um aumento de 11,57%.
A terceira inclui administradores
agropecuários, trabalhadores de serviços
de higiene e saúde, chefes de serviços de
transporte, entre outros, que passam a
ter como piso R$ 545 frente aos atuais
R$ 505 —aumento de 7,92%. O evento
foi acompanhado por representantes de
quatro centrais sindicais, que, segundo o
governador, aprovaram o reajuste. De
acordo com o presidente da UGT (União
Geral dos Trabalhadores), Ricardo Patah,
o aumento foi superior a qualquer acordo
obtido por categoria em 2008.

O projeto agora segue para aprova-
ção na Assembléia Legislativa de São
Paulo, e a expectativa de Serra é que seja
aprovado em março e passe a vigorar em
abril.

O

IMPOSTO DE RENDA:
Prazo termina em 30/04/2009

Presidente Marco Antonio
dos Santos e o vice-presi-
dente Gilmar Azevedo par-
ticiparam no último dia 12

de Março em Brasília da 15ª reunião
da Câmara Setorial da Cadeia Produti-
va de Citricultura, o presidente repre-
sentando a FAESP (Federação da Agri-

cultura do Estado de São Paulo) e
CNA (Confederação Nacional da Agri-
cultura). O presidente apresentou aos
membros da Câmara a dificuldade que
os produtores de laranja estão enfren-
tando para pagar os seus custeios agrí-
colas sendo que o setor não tem ne-
nhum beneficio por parte do Governo

Federal para que possa parcelar as
suas dívidas. Foi criado nesta reunião,
um grupo de trabalho para elaborar
um projeto de parcelamento das dívi-
das, e este projeto já está em anda-
mento no Departamento Econômico na
FAESP para que seja apresentado e
discutido na Câmara Setorial e em se-

guida encaminhado ao Ministro da
Agricultura.

“Espera-se que este ano seja
aprovado este parcelamento para que
o produtor possa honrar os seus com-
promissos com os bancos e coopera-
tivas de crédito” diz Marco Antonio
dos Santos.
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Ataques do mini ácaro da lichia (Eriophyes litchi)

o acompanhamento de
pomares comerciais des-
de a década de 80, nunca
notei sintomas de ataques

do “mini ácaro” Eriophyes litchi que
a partir de 2008 está alastrando-se
nos pomares de forma violenta, le-
vando a crer tratar-se de praga re-
cém introduzida. Esse ácaro tem o
aspecto vermiforme, parecido com
o ácaro da falsa ferrugem dos citrus,
porém bem menor.

Prefere vegetação nova, atacan-
do indiscriminadamente ponteiros,
inflorescência, flores e frutos, abor-
tando floradas e inutilizando frutos

já formados. As partes atacadas apre-
sentam a formação de penugem de cor
marron-clara, dando aspecto de “fel-
tro”, o que leva a ser confundido com
doenças fungicas tipo ferrugem. As
amostragens a nível de campo são
complicadas, a não ser pelos sintomas,
pois a presença do ácaro só é
visualizada com aumento de pelo me-
nos 60 vezes. Sendo assim, o material
precisa ser coletado e examinado em
laboratório para realizar-se o manejo
de pragas (MIP) adequado.

Ao ser notado sintomas do ata-
que (fotos) deve-se em primeira ins-
tância usar um acaricida específico e

a seguir realizar a poda, retirando-
se as partes afetadas com cuida-
do, para não esparramar indivídu-
os ainda vivos e ovos para outras
partes do pomar.

Como no estado de São Paulo
a lichia apresenta pelo menos três
fluxos vegetativo durante o ano,
deve-se ficar atento a emissão des-
sas vegetações que podem apare-
cer em janeiro/fevereiro, abril/maio,
julho/agosto e durante a pré-co-
lheita, outubro/novembro.

Adubações com excesso de ni-
trogênio, podem favorecer a evo-
lução da praga, portanto uma boa
medida é fazer analise do solo e
submeter os resultados a um pro-
fissional da área, para que sejam
feitas adubações equilibradas du-
rante o ciclo fisiológico da planta.
Abaixo, algumas fotos da doença.

FONTE: Plínio Nuti.

Sindicato Rural de
Taquaritinga em parceria com
a psicanalista Delvana di Bello
irá promover o curso de

CRIATIVIDADE PESSOAL E EMPRE-
SARIAL, durante todo o mês de Maio.

Este curso se destina a empresários,
agricultores, comerciantes, professores,
estudantes e pessoas que queiram ampli-
ar a capacidade de inovar e fortalecer
atitudes e comportamentos que favore-
cem o potencial criativo.
• A importância da criatividade nas em-
presas e na vida pessoal.
• A cada instante ela constitui uma fer-
ramenta fundamental para lidar com os
desafios atuais;
• Considerada um ingrediente indispen-
sável para empresas que almejam ino-
var e permanecer no mercado;
• A criatividade gera idéias e é extrema-
mente compatível com qualidades, mé-
todos e conceitos.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Parte 1
Pensar com criatividade
Resolução criativa de problemas
Criatividade x Personalidade

Parte 2
Negociação criativa
Testes e técnicas práticas

Parte 3
Revendo bloqueios
Criatividade x Trabalho
Como avaliar a criatividade na empresa

Parte 4
Criatividade x Talento
Criatividade x Auto-estima no trabalho
Criatividade x Espontaneidade

Parte 5
Inovação no ambiente de trabalho
Gerenciamento x Criatividade
Revendo conceitos

Parte 6
Objetivos Profissionais
Características Pessoais
Você é do tamanho da sua criatividade

Parte 7
As quatro barreiras à criatividade
As barreiras surgem e a
     criatividade desaparece
Testes práticos
Vivências criativas

Parte 8
Dicas para ter idéias inovadoras
Ferramentas para criar
Sete sugestões para o processo
     de criatividade

O curso será ministrar às quintas e
sextas-feiras do mês de Maio, das 19:45
às 22:30 horas.

Haverá coffe break e entrega de cer-
tificado no final do curso.

Maiores informações, com
Cássia, pelo telefone (16) 3252-3352.

Parceria promoverá
Curso de Criatividade
Pessoal e Empresarial

N

a luta contra a pior doença de citros, o Governo do Estado adotou mais
duas medidas para o seu controle que entrou em vigor a partir do dia 13
de março. A primeira é a obrigatoriedade de relatórios semestrais de
inspeção e erradicação de plantas não somente para aqueles proprietá-

rios localizados nos municípios com reconhecimento oficial da presença doença,
mas também a todos aqueles pomares considerados comerciais; a outra se refere à
autorização do Governador para que o Fundecitrus possa utilizar a infraestrutura
da Secretaria de Agricultura no combate à doença. A Secretaria de Agricultura
Abastecimento, por sua Coordenadoria de Defesa Agropecuária (CDA) publica
no Diário Oficial do dia 13 de março, a portaria que coloca todo o estado de São
Paulo sob vigilância fitossanitária. A partir desta data, todos os donos e arrenda-
tários de propriedades comerciais (aqueles que comercializam sua produção
citrícola, possuindo no mínimo um talhão com número superior a 200 plantas),
localizadas no Estado, onde existam plantas hospedeiras da praga Huanglongbing
(HLB) - Greening (citros ou murtas) ficam obrigados a realizar as vistorias no
mínimo a cada três meses e entregar relatórios semestrais sobre as vistorias reali-
zadas. “Esta medida é um esforço a mais da Secretaria para estabelecer uma
vigilância fitossanitária completa em todo o Estado”, afirma o secretário de agri-
cultura e abastecimento, João Sampaio.

Lembrando que o primeiro relatório deverá ser entregue até 15 de julho e
aquele referente ao trabalho feito pelo produtor no 2º semestre até o dia 15 de
janeiro do ano seguinte.

O

Citrosuco informou em fe-
vereiro que, durante a safra
2009/10, não deverá acio-
nar a linha de produção em
Bebedouro (SP). No perío-

do, a empresa deve concentrar o
processamento nas fábricas de Matão
e de Limeira. Para agentes do setor, a
decisão não deve acarretar em déficit
industrial. As unidade da Citrosuco que
devem seguir em operação junto às de-
mais fábricas do estado são suficientes
para absorver a produção atual. Boa
parte das empresas, inclusive, utilizou
apenas parte da capacidade total de mo-
agem na safra 2008/09. No entanto,
para produtores de Bebedouro que ne-
gociam a fruta no spot, o fechamento
da unidade pode reduzir a
competitividade local, uma vez que há
apenas mais uma empresa instalada na
cidade – a Louis Dreyfus Commodities.

A

Mesmo sem Citrosuco em
Bebedouro, não

deve faltar indústria

N

São Paulo tem
novas medidas

para combater o
Greening
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ExpedienteExpedienteExpedienteExpedienteExpediente
Dr. Marco Antonio dos Santos
Luiz Ricardo Freire de Mattos Barretto
Gilmar de Azevedo
José do Carmo Mazzini
Francisco Osvaldo Hideo Ogata
Antonio Geraldo Bueno de Miranda
Edmilson Cesar Davóglio
João Décio Romanholli
Carlos José Gavioli
Jair Paulo Aquaroni
Lindolfo Rodrigues Santos Filho
Telma Regina Gibertoni
Geni Constancio dos Santos Iria
Carlos Alberto Grigolli
Nelson Petrulis Petrusiunas
Shiromu Kawasaki
Dorival Gibertoni
José da Silva
Roberto Kasuo Ogata
Agnaldo Sebastião Bombarda
Dr. Marco Antonio dos Santos
Luis Carlos Arioli
Jaime Rissi
Orlando João Previdelli

Walter Valério Neto
Sebastião Flávio Agostinho
Luis Fernando Cazari
Nildo Fernando Davóglio
Marco Aurélio Ferraro

Presidente:
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:

1º Secretário:
2º Secretário:
1º Tesoureiro:
2º Tesoureiro:

1º Suplente:
2º Suplente:
3º Suplente:
4º Suplente:
5º Suplente:
6º Suplente:
7º Suplente:

1º Conselheiro Fiscal:
2º Conselheiro Fiscal:
3º Conselheiro Fiscal:

1º Suplente Conselho Fiscal:
2º Suplente Conselho Fiscal:
3º Suplente Conselho Fiscal:

1º Delegado Representante:
2º Delegado Representante:

1º Suplente Delegado Representante:
2º Suplente Delegado Representante:

DIRETORES ADJUNTOS:

Diagramação, impressão e arte-final:
Taquaritinga ArtesGraficas e Editora Ltda.

PABX (16) 3252-4768

S E R V I Ç O S
O DEPARTAMENTO PESSOAL INFORMA:

AGENDA DE PAGAMENTOS

CURSOS e EVENTCURSOS e EVENTCURSOS e EVENTCURSOS e EVENTCURSOS e EVENTOSOSOSOSOS
Sindicato Rural

e SenarSrs.(as) Associados(as), de acordo com o artigo 23, § 5º, da Lei
nº 8.036/90 deve-se arquivar pelo período de 30 ANOS toda a

documentação referente às guias de FGTS-GRF e GPS (INSS).

07/03 - FGTS
15/03 - Carnês de INSS para Autônomos, empregadas domésticas
e facultativos
20/03 – INSS sobre a folha de pagamento

DESPACHANTE

Informamos que neste mês inicia-se o licenciamento de veículos de pla-
cas com final 1

Informativo
SINDICATO RURAL DE

TAQUARITINGA
O produtor rural de Taquaritinga

e toda região sempre bem informado

Fazemos o cadastro e licenciamento para porte e uso de motoserras
perante o IBAMA. CADASTRO ESTE OBRIGATÓRIO, pois o

equipamento será apreendido e o proprietário multado caso o imóvel
seja fiscalizado e não esteja com a documentação da

motosserra em ordem.
Interessados tratar com Fábio pelo telefone (16) 3252-2175.

INSCRIÇÕES ABERTAS E
VAGAS LIMITADAS

Até o dia 06 de abril estarão abertas as inscrições para o curso
de Inspeção de pragas e doenças, que ocorrerá entre os dias 13 à
16 de abril, sob instrução de Plínio Nuti. Até o dia 20 deste mês
estarão abertas as inscrições para o curso de Aplicação de
agrotóxicos com turbo pulverizador, a ser realizado nos entre os
dias 28 à 30 de abril. Ainda neste mês, poderão se inscrever os
interessados para o curso de Operação e manutenção de trato-
res agrícolas (até dia 17) e para o curso de Eletricista – Acionamento
de motores elétricos em baixa tensão (até o dia 27).

Interessados tratar somente com a Adriana pelo telefone (16)
3252-2175 ou ir à sede do Sindicato.

E nos dias 24 a 26

deste mesmo mês o

curso de

APLICAÇÃO
DE
AGROTÓXICOS
COM TURBO
PULVERIZADOR,

com a instrutora

Fabiana Azevedo.

Instrutora e participante durante aula prática

As atividades do SENAR no mês de março, em parceria com
o SINDICATO RURAL realizou do dia 16 à 20 de março o
curso de ELETRICISTA - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

EM BAIXA TENSÃO, com o instrutor
João Manuel dos Santos.

Participantes do curso de Eletricista
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PROMOÇÃO ANIVERSARIANTE DO MÊS
Os associados que estiverem aniversariando no mês,

terão desconto de R$ 10,00 na mensalidade efetuando
o pagamento até o ultimo dia do mês.

O Sindicato Rural
parabeniza os

aniversariantes do mês de
Abril/2009

A 30ª edição do sorteio de 100 litros de óleo de diesel
ocorreu dia 20 de março, cujo ganhador foi o Sr.
Palimércio Carlos Regatieri, totalizando a entrega de 3300
litros sorteados em parceria com o AUTO POSTO
IPIRANGA.

INGREDIENTES PARA A MASSA
1/2 kg farinha de trigo
03 colheres de banha
01 colher de sopa de fermento
Sal
200 ml de leite

PARA O RECHEIO
02 tomates
02 ovos
Sal
100 gramas de azeitona sem caroço
01 pires de queijo ralado (tipo parmesão)
300 gramas de linguiça
03 ovos cozidos
100 ml de azeite
salsinha, orégano, pimenta calabresa

MODO DE FAZER O RECHEIO
Tudo picado, misture em uma vasilha todos os ingredientes do recheio. Os
ingredientes sem medidas, use a gosto. Reserve o recheio.

MODO DE FAZER  A MASSA
Em outra vasilha, coloque a farinha, a banha, o fermento e o sal. Misture tudo.
Conforme for amassando, adicione o leite até conseguir a liga.
Abra a massa como se fosse de pizza (redonda), acrescente o recheio e enrole
igual a um rocambole.
Unte a forme com óleo, pincele uma gema de ovo sobre o pão, ponha para assar
no forno pré-aquecido em 180º. O tempo aproximado de forno é de 40 minutos.
DICAS:  - A medida da receita é para dois pães.

- Ideal para o café da tarde.
- No inverno acompanha bem qualquer tipo de sopa.

PÃO ITALIANO RECHEADO

ARMANDO PASTRELO
FRANCISCO JOSMAR AQUARONI
DONALDO SANTO PASSAFARO
JOAO FERMINO TURRA
GENI CONSTANCIO IRIA
JANDYRA EIKO MORI KAWASAKI
MARCO AURELIO FERRARO
JOSE ZEPHERINO LOTTI
MARIA DO CARMO PINSETTA
NECLETO ZANIBONI
EDUARDO MOUTINHO
DOLAR ANTONIO GIBERTONI
IRACEMA BORGES LOTTI
IRMA CHIAROTTI MICALI
ANTONIO G. BUENO DE MIRANDA
NOEMIA PIRES MORAES
DELSIO GUISSONI
ANTENOR DOLCI
WANDERLEI MILSONI
ZEPHERINO PEDRASSOLI
WALDOMIRO BERTOLDO
MARIA APARECIDA ROMANO
NELSON MARTINS
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA
MARIO WILLIAN LEMOS
IZAURA FERNANDES BELLENTANI
JOSE MARIA MARTINELLI

06/04
06/04
06/04
09/04
10/04
10/04
10/04
10/04
11/04
11/04
13/04
13/04
13/04
15/04
17/04
18/04
20/04
21/04
21/04
22/04
25/04
25/04
25/04
26/04
29/04
29/04
30/04

GAROTO ESPERTO

A mãe e o filho estão prestes a
entrar no ônibus quando reparam na
placa:

“Crianças até 10 anos não pagam
a passagem”. Para economizar di-
nheiro, a mãe sussurra:

- Meu filho, você tem 10 anos, ta
ouvindo?!

E o garoto, meio assustado:
- Sim mamãe.
Ao subir no ônibus, o motorista

pergunta:
-Ei, menino. Qual é a sua idade?
- 10 anos...
Desconfiado, o motorista emen-

da:
- e quando é que você completa

11 anos?
-Quando eu descer do ônibus, ué!

ORIGEM DA
EXPRESSÃO

“Fazer uma vaquinha”:

A expressão vem de 1923,
quando vascaínos passaram a ar-
recadar dinheiro para o time, se
jogasse bem. A gratificação cha-
mava “bicho”, porque era basea-
da no jogo do bicho. Um empate
valia um cachorro (cinco, no
jogo): cinco mil-réis. Grandes vi-
tórias valiam uma vaca: 25 mil-
réis. Por isso, “fazer uma vaqui-
nha” é arrecadar bastante dinheiro.


