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SINDICATO RURAL DE TAQUARITINGA

O
Decreto n° 6.686,
editado em 10 de
dezembro de

2008 estendeu o prazo
para os produtores rurais
averbarem perante os Car-
tórios de Registro de Imó-
veis, as áreas de Reserva
Legal de suas propriedades
(o qual encerrava-se em
janeiro de 2009), para o
dia 11 de dezembro de
2009.

governo adiou a defini-
ção sobre o zoneamento
agrícola  da  cana-de-
açúcar.  A  prioridade

agora é reduzir as queimadas.
Em reunião realizada no Palá-

cio do Planalto foi anunciado um
projeto que ainda será elaborado
pelo governo para acabar com as
queimadas nos canaviais do país
até 2020. O objetivo é reduzir já
no ano que vem em 20%. Em
2012 o planejamento é ter 30%
menos queimadas. Em 2014, re-
duzir pela metade. Em 2018, ter
80% menos. Até que não haja
mais queimadas 2020.

O zoneamento da cana, dis-
cutido desde o início do ano pas-
sado, ainda não atingiu o consen-
so. A publicação foi mais uma vez
adiada. A preocupação imediata
do governo é reduzir as emissões
de gases poluentes das queima-
das para mostrar ao mercado ex-
terno a disposição do país em
produzir etanol de forma susten-
tável, sem prejudicar o meio am-
biente.

“O nosso etanol tem que ser
100% verde. Primeiro, porque é
bom para o Brasil e para o meio
ambiente. Segundo, se não for to-
talmente verde os nossos adver-
sários, mesmo os não ecologis-
tas e por razões econômicas, vão,
seguramente, usar o argumento
ambiental para tentar colocar um
entrave, uma barreira ao etanol
brasileiro”, disse Carlos Minc,
ministro do Meio Ambiente.

Em São Paulo, Estado que res-
ponde por 60% da produção de
cana, um acordo assinado em
2007 antecipa para 2017 o fim da
queima da palha nos canaviais.

Prazo de averbação de Reserva Legal é prorrogado
Durante o decorrer deste

ano, o Presidente do Sindi-
cato Rural,  Marco Antonio
dos Santos vai trabalhar in-
tensamente para adequar a
realidade do proprietário
agrícola do interior do Esta-
do de São Paulo, com o pro-
prietário agrícola de outros
estados, tais como,  Mato
Grosso ou Pará, cuja situa-
ção é totalmente diferente, na
área ambiental.

O

Queimadas
em foco

ais de 800 produtores
rurais, ou cerca de
100 por dia, já enca-

minharam ao governo de São
Paulo, pedido para a aquisição
de 6 mil tratores de pequeno e
médio porte, com valores 20%
abaixo do mercado e ainda com
juro zero. Um edital da Secre-
taria de Agricultura definiu o
valor a ser pago pelos tratores
de cada uma das cinco catego-
rias ofertadas. Os veículos com
potência de 50 cavalos serão
vendidos a R$7852.119,73; tra-
tores com potência mínima de
75 cavalos serão financiados a
R$69.951,46; para 80 cavalos
será de R$78.180,77; para 100
cavalos, o valor será de
R$90.535,00; e, por fim, os de
120 cavalos terão preços de
R$106.274,45 cada.

Para se beneficiar desse pro-
grama, o produtor deve procu-
rar a Casa da Agricultura para

solicitar sua participação, e caso
se encaixe no perfil exigido, o
mesmo será encaminhado ao
Banco nossa Caixa, já com o
projeto técnico que define qual é
o trator mais adequado às suas
necessidades, para análise de pro-
posta financeira.

Sendo aprovado, o produtor
recebe a carta de crédito e pro-

Pró-trator tem demanda de
100 unidades por dia em São Paulo

M

cura a revenda que preferir, em
até 10 dias para fazer o pedido.

O produtor deve retornar
ao banco com a nota fiscal
emitida pelo fabricante. Após
registro em cartório do instru-
mento de crédito, este é libe-
rado pela Nossa Caixa e o
trator pode ser retirado na
concessionária.
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Safra recheada
de decepções

Brasil responde por
40% da produção
mundial da fruta e tam-

bém por 60% do suco de la-
ranja. Para essa produção, ava-
liada em US$ 900 milhões, são
necessários US$ 410 milhões
em investimentos agrícolas. A
commodity movimenta ainda R$
9 bilhões por ano e emprega
cerca de 400 mil pessoas.

O Estado de São Paulo é
o maior produtor na-cional e
conta com cinco mil produtores
cultivando laranja em uma área
de 680 mil hectares. A região
possui cerca de 164 milhões
de plantas cítricas vol-tadas à

produção industrial e 34 mi-
lhões de plantas em formação e
responde por 97% das expor-
tações nacionais.

Segundo o levantamento
de campo feito pela
Coordenadoria de Assistência
Técnica Integral (Cati), da Se-
cretaria Estadual de Agricultura
e Abastecimento de São Paulo,
95% dos citricultores do Esta-
do são pequenos produtores, e
pos-suem pomares, em média,
de 34,3 hectares. E 50% des-
tes citricultores têm proprieda-
des com até 3 mil plantas e di-
mensões de até 9,7 hectares.

Na safra 2007/2008, a

receita com as embarcações de
suco de laranja alcançou US$
2,03 bilhões, um crescimento
de 0,7% em relação à safra
2006/2007, quando atingiu 2,0
bilhões. Já em referência a

Queda dos juros não vai ter impactos sobre a agricultura

redução da taxa bási-
ca de juros (Selic)
anunciada ontem (22)

pelo Comitê de Política Mone-
tária (Copom) do Banco Cen-
tral de 13,75% para 12,75%
ao ano não vai ter impacto no
setor agrícola, de acordo com
ministro da Agricultura,
Reinholds Stephanes. “Eu diria

O

que na agricultura o impacto é
nulo”, afirmou hoje (23), durante
entrevista a emissora de rádio no
programa Bom Dia, ministro.

Segundo Stephanes, a agri-
cultura tem uma dinâmica própria,
“com taxas de juros próprios”, e
por isso o setor não deve sentir
diretamente os efeitos da queda
da Selic. “É claro que a agricul-

tura paga juros livres e controla-
dos e aí são os bancos que de-
terminam, mas isso aí tem um im-
pacto muito pequeno”, ponde-
rou.

 As influências mais percep-
tíveis da redução da taxa serão
percebidas na dívida pública e na
captação de recursos pelo gover-
no, segundo Stephanes.

O ministro disse que não há
previsão de mais recursos para a
Agricultura em pacotes anticrise
que o governo venha a anunciar
e que o custeio da comer-
cialização da próxima safra está
praticamente garantido. “A agri-
cultura vem sendo tratada de for-
ma específica, com sua política
de crédito próprio”, apontou.

A

AGRONEGÓCIO:
BANCOS TERÃO MAIS 90 DIAS PARA

CONCLUIREM ROLAGEM DAS DIVIDAS

Conselho Monetário
Nacional (CMN) deverá
aprovar nos próximos

dias, a prorrogação por mais 90 dias
do prazo dado aos bancos para operacionalizarem as
renegociações das dívidas agrícolas. A informação é do
ministro da Agricultura e Pecuária, Reinhold Stephanes.
A data limite acabou em dezembro, mas a rede bancária não
conseguiu concluir os mais de 2 milhões de contratos de
rolagem dos débitos.

O

quantidade, o país exportou 2
milhões de toneladas na safra
2007/2008, um aumento de
3% se comparada a 2006/
2007 quando contabilizou 1,9
milhão de toneladas.
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S E R V I Ç O S
AGENDA

No mês de novembro o Sindicato Rural completou 3.100
litros de óleo diesel sorteados.

05/02 - Vencimento do FGTS;
09/02 - Vencimento do INSS;
15/02 - Vencimento do carnê de INSS para Contribuintes

  individuais, domésticos e facultativos.

IPVA

Tabelas de Vencimentos

Veículos Usados

Automóveis, Camionetas, Caminhonetes, Ônibus, Microônibus, Motos e Similares

Mês fevereiro março

Parcela 2ª Parcela ou Cota Única Sem Desconto 3ª Parcela

Placa Dia do Vencimento Dia do Vencimento

Final 1 11/02/2009 11/03/2009

Final 2 12/02/2009 12/03/2009

Final 3 13/02/2009 13/03/2009

Final 4 16/02/2009 16/03/2009

Final 5 17/02/2009 17/03/2009

Final 6 18/02/2009 18/03/2009

Final 7 19/02/2009 19/03/2009

Final 8 20/02/2009 20/03/2009

Final 9 26/02/2009 23/03/2009

Final 0 27/02/2009 24/03/2009

Embarcações

fevereiro março

2ª Parcela ou Cota Única Sem Desconto 3ª Parcela

Dia do Vencimento Dia do Vencimento

11/02/2009 11/03/2009

Caminhões

março abril junho setembro

1ª Parcela Cota Única Sem
Desconto

2ª Parcela 3ª Parcela

Dia do
Vencimento

Dia do Vencimento Dia do
Vencimento

Dia do
Vencimento

11/03/2009 13/04/2009 15/06/2009 15/09/2009

12/03/2009 13/04/2009 15/06/2009 15/09/2009

13/03/2009 13/04/2009 15/06/2009 15/09/2009

16/03/2009 13/04/2009 15/06/2009 15/09/2009

17/03/2009 13/04/2009 15/06/2009 15/09/2009

18/03/2009 13/04/2009 15/06/2009 15/09/2009

19/03/2009 13/04/2009 15/06/2009 15/09/2009

20/03/2009 13/04/2009 15/06/2009 15/09/2009

23/03/2009 13/04/2009 15/06/2009 15/09/2009

24/03/2009 13/04/2009 15/06/2009 15/09/2009

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 ou ir à sede do Sindicato.

DESPACHANTE
SINDICATO RURAL em parceria com o AUTO POS-
TO IPIRANGA realiza todos os meses o SORTEIO de
óleo diesel entre seus associados. No dia 22 de janeiro a

28ª edição do sorteio de 100 litros de óleo diesel. Neste mês totalizamos
a entrega de 3.100 litros entregues, e o premiado foi o Senhor Cláu-
dio Arioli.

O

O ganhador do mês, Sr. Cláudio Arioli e o presidente Marco Antonio dos Santos

O DEPARTAMENTO PESSOAL INFORMA:
Srs.(as) Associados(as), de acordo com o artigo 23, § 5º, da

Lei nº 8.036/90 arquivar pelo período de
30 anos toda a documentação referente às guias

de FGTS-GRF e GPS.
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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
Fevereiro/2009

A serviço do produtor de
Taquaritinga e Região

Lasanha de Tilápia
INGREDIENTES:

 1 kg de filés de tilápia
 500 gr de mussarela
 1 pacote (200gr) de
parmesão ralado
(que gratine)
 2 sachês de molho de
tomate pronto
 1 ramo de manjericão
 1 pimentão vermelho
 sal
 2 dentes de alho triturado
(de preferência aquele que
já vem pronto, no caso
1 colher de sopa basta)
 noz moscada
 pimenta do reino branca
(a gosto)

MODO DE PREPARO:
Pegar os filés de tilápia, e tempera-los
previamente em uma vasilha, colocando
o seguinte: sal à gosto, pimenta branca
(optativo), alho triturado, noz moscada.
reservar. Pegue os pimentões e corte-os
em tiras, quanto menores mais fácil para
serem dispostas.

MOLHO:
Em uma panela coloque um fio de azeite, frite um pouco de alho, coloque os
pimentões cortados em tiras bem pequenas, acrescente os 2 sachês de molho
pronto, acrescente as folhas de manjericão (reserve algumas) e deixe levantar
fervura em fogo baixo.

MONTAGEM:
Após tudo pronto, pegue uma forma e/ou refratário, e monte a lasanha da seguinte
forma: coloque os filés disposto lado à lado, por sobre destes acrescente a mussarela,
em seguida uma concha de molho, vá fazendo desta forma até onde for possível.
Salpique por sobre uma boa camada de parmesão, cubra com a mussarela, acres-
cente o que  sobrar do molho por sobre.  Leve ao forno até a mussarela começar
borbulhar.

FORMA DE SERVIR:
Utilizo arroz branco para acompanhar, também costumo utilizar uma salada de
rúcula com cebolas roxas laminadas bem finas.

AGRICULTURA FAMILIAR

A pesquisadora bate à porta de um sitiozinho perdido no interior.
- Senhor, esta terra dá mandioca?
E o capiau, coçando o cocuruto:
- Dá, não senhora.
- Dá batata ?
- Batata? Dá não, senhora.
- E chuchu? Chuchu dá em todo o canto...
- Chuchu também não dá, não, senhora.
- Mas como é que pode? Uma terra bonita dessas, e não adianta plantar...
- Ah, Se plantar é diferente...

CLODIA M. DI PIETRO DA SILVA

VALTER FORMICI

CLEUZA T. DI PIETRO RAMPAZO

PAULO CEZAR DA ROCHA TRINDADE

GILBERTO FELIPE

EDSON GONDIN

ARNALDO MODELLI

ADAIR VIEIRA RIBEIRO

GILSON JOSE FORMICI

ELVIDE MICHELIN MONTEIRO

MAMOLU KOBA

NEUSA HELENA LEMOS PARISE

LAERCIO V. BORTOLANI

JOSE ORLANDO GARAVELLO

ITARU OGATA

ODISSIR GAVIOLI

FRANCISCO MORCELLI

ALBERTO SADALLA

LUIS CARLOS ARIOLI

ADAO APARECIDO MADURO

ARVELINO A VINCENZZI

FRANCISCO CARLOS PAULA FERREIRA

ORACIO VELLO
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