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SINDICATO RURAL DE TAQUARITINGA

O

Decreto Estadual n.º 53.653/08 e a Resolução SAA-62/08
dispõe sobre o Programa Pró-trator

Decreto estadual nº
53.653/08 e a Resolução
SAA-62/08, tratam do
Programa Pró-Trator –

Agricultura Moderna para todos,
que facilitará ao agricultor e/ou ao
pecuarista paulista, cuja renda bru-
ta anual seja de no máximo até
R$400 mil (quatrocentos mil re-
ais) e que represente no mínimo
80% do total de sua renda bruta
anual, a aquisição de um trator
novo, mediante a subvenção total
dos juros do financiamento a ser
concedido pelo Banco Nossa Cai-

xa. O prazo de financiamento será de
até cinco anos, definido em função
da capacidade de pagamento do pro-
dutor rural, observado o período de
carência de até três anos.

A diferença entre os encargos fi-
nanceiros aplicados pelo Banco Nos-
sa Caixa e os fixados, à taxa de 0,0%
(zero por cento), será subvenciona-
da pelo FEAP/BANAGRO. Somente
poderá ser financiados tratores no-
vos, com índice de nacionalização mí-
nimo de 60% (sessenta por cento), e
que atendam as características e os
preços máximos dispostos na Reso-

m grupo de
t r a b a l h o
formado por
técnicos da

Confederação da Agri-
cultura e Pecuária do
Brasil (CNA), Banco
do Brasil (BB), e pelos
Ministérios da Fazen-
da e da Agricultura, Pe-
cuária e Abastecimento
(Mapa) começou a dis-
cutir desde o dia 18/12
a elaboração de propos-
tas para a reformulação
da política de crédito rural. Segundo a
presidente da CNA, senadora Kátia
Abreu (DEM/TO) prioridade deste
grupo é apresentar, em março de 2009,
um modelo que garanta rentabilidade e
a sustentação de preços para o agri-
cultor. “Precisamos achar um formato
que seja justo, eficiente e transparen-
te para dar novo ânimo aos agriculto-
res. Não conseguimos mais participar

U
de uma política que só
abastece a população, mas
não garante renda para a
agricultura”, enfatizou
Kátia Abreu, acrescentan-
do que outras entidades
ligadas ao agronegócio, a
bancada ruralista e órgãos
do Governo poderão ser
incluídos em futuras dis-
cussões.

A presidente da CNA
disse ainda que as medi-
das debatidas pelo grupo
de trabalho contemplarão

a atual safra (2008/2009) e as safras fu-
turas. Em relação à safra 2008/2009, se-
rão sugeridos critérios para aplicação
dos recursos para a comercialização da
lavoura. Ela informou que a agricultura
terá acréscimo de R$ 1,5 bilhão no or-
çamento de 2009, totalizando R$ 3 bi-
lhões para assegurar a venda da produ-
ção, com o objetivo de sustentar os pre-
ços pagos aos produtores.

produção da safra paulista
de manga 2008/09, cuja co-
lheita iniciou em novembro/
08, deve diminuir em torno

de 10% em relação à da temporada an-
terior. Isso porque, com a estiagem ocor-
rida em junho e julho deste ano, alguns
pomares ficaram debilitados, levando
ao abortamento dos frutos. Outro fator
que prejudicou os pomares paulistas
foram os ventos fortes nas primeiras
semanas de outubro, que provocaram queda de manga das árvores, principalmente
da variedade palmer. Por outro lado, alguns produtores, diferentemente do ano
passado, registraram excelentes floradas, resultando em maior produção, o que
pode minimizar a quebra prevista para a safra total 2008/09.

Nesse cenário de menor oferta, espera-se que os preços da palmer nos
primeiros meses de 2009 atinjam patamares superiores aos de 2008. Já a área
plantada deve permanecer semelhante à de 2008.

Na safra 2007/08, a colheita da manga palmer terminou mais tarde que o de
costume (abril) e, durante o pico de safra (janeiro a março), os preços ficaram abaixo
dos registrados no mesmo período de 2007. A queda esteve atrelada principalmente
à concentração de oferta em março. Isso ocorreu pelo fato de muitos produtores
terem retirado a primeira florada nos últimos meses de 2007, no intuito de prolongar
a colheita em períodos típicos de menor volume (março-abril).

Clima pode reduzir safra 2008/09
de manga em São Paulo

A

CNA e Governo criam grupo de trabalho
para reformular política de crédito rural

lução SAA-62/08.
A CATI (Casa da Agricultura

de Taquaritinga) analisará o pedi-
do e ajudará o produtor na elabo-
ração de Projeto Técnico. Um Ter-
mo de Compromisso deverá ser as-
sinado pelo produtor autorizado a
CATI(Casa da Agricultura de
Taquaritinga) a ingressar na sua
propriedade para fiscalizar a apli-
cação das boas práticas agrícolas
introduzidas no projeto.

Uma vez habilitado, o produtor deverá se dirigir ao Banco Nossa Caixa
para obtenção da carta de crédito. Os tratores a serem adquiridos são de 50CV
a 120CV, 4x4.
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m 2008, a citricultura
paulista entrou em um pe-
ríodo de transição para

um novo ciclo econômico. A fase
de impacto de furacões sobre a
produção da Flórida já terminou na
safra passada (2007/08) e novos
desafios surgem. Tudo indica que
a citricultura paulista, na próxima
década, não será tão facilmente
avaliada por ciclos de baixa e de
alta dos preços, como em décadas
passadas, quando o principal fator
era o ajuste da produção de laranja
da Flórida e de São Paulo. Há uma
complexidade de fatores, muitos

Aumentam incertezas na citricultura paulista

E

- 50%
Queda do suco em NY

de jan/08 a nov/08

US$ 2,90 a
US$ 6,00

Intervalo dos contratos
em 2008

- 60 milhıes de cxs.
ReduÁ„o da safra
relaÁ„o a 2007

paulista em 2008 em

R$ 70,00/cx
O maior valor pago

ao produtor pelo  lim„o tahiti,
colhido (outubro)

Perdão e parcelamento e pagamento de Débitos Fiscais Federais
Perdãoe Parcelamento e Pa-
gamento de Débitos Fiscais
Federais inscritos ou não em
Dívida Ativa da União, das

Contribuições Sociais Previdenciárias e
de outros débitos administrados pela
Receita Federal do Brasil – RFB.

Esses benefícios vieram com a edi-
ção da Medida Provisória nº 449, de 03
de dezembro de 2008, a qual estabelece
as condições para que a empresa ou pes-
soa física devedora possa usufruir do
favorecimento fiscal.

Assim, conforme o art. 14 da refe-
rida MP, o Governo perdoou as dívi-
das do contribuinte, existentes em 31
de dezembro de 2007, que estejam
vencidas há mais de 05 anos, ou seja
até 2002, cujo valor consolidado seja
igual ou inferior a R$10.000,00.

A norma permitiu, também, ao con-
tribuinte que esteja com dívida vencida

até 31 de dezembro de 2005 (art. 1º), res-
peitando-se ao mesmo limite de
R$10.000,00, a pagar ou parcelar o débi-
to da seguinte forma:

I - à vista ou parceladas em 06 pres-
tações mensais, mediante redução de
100% das multas de mora e de ofício, de
30% dos juros de mora e de 100% do
valor do encargo legal;

II -  parcelados em até 30 prestações
mensais, mediante a redução de 60% so-
bre o valor das multas de mora e de ofício

e de 100% sobre o valor do encargo le-
gal;

III - parcelados em até 60 presta-
ções mensais, mediante a redução de 40%
sobre o valor das multas de mora e de
ofício e de 100% sobre o valor do encar-
go legal;

IV - o valor do parcelamento não
poderá ter prestação mensal inferior a
R$50,00 no caso de pessoa física e de
R$100,00 na hipótese de empresa; e

V - o parcelamento requerido não
depende de apresentação de garantia ou
de arrolamento de bens, exceção aplica-
da se já houver penhora em execução fis-
cal ajuizada (art.11).

Sugerimos aos interessados que pro-
curem a Delegacia ou Agência da Receita
Federal do Brasil mais próxima, a fim de
obter outras informações e aproveitar a
oportunidade para regularizar sua situa-
ção fiscal.

O

NÚMEROS DA CITRICULTURA EM 2008:

externos ao se-
tor, que in-
fluenciarão a
c i t r i c u l t u r a
paulista e difi-
cultam a previ-
são do compor-
tamento dos
preços e do ta-
manho da ofer-
ta. Na atual
t e m p o r a d a
( 2 0 0 8 / 0 9 ) ,
mesmo com uma queda de quase
60 milhões de caixas sobre a safra
anterior, indústrias limitaram as

compras de fru-
tas não-contrata-
das em pleno
pico de proces-
samento (outu-
bro/novembro).
Para as próximas
safras, a pers-
pectiva é que os
preços do suco
continuem bas-
tante voláteis.
Entre os fatores

de alta estão o encarecimento da
produção citrícola decorrente do
aumento dos custos fitossanitários

e da mão-de-obra e a limitação da
oferta devido à maior incidência do
greening.

Quanto aos aspectos baixistas,
destaca-se a queda no consumo de
suco de laranja, bem como o fato
de a Flórida, apesar de todas as
suas limitações de expansão do seu
parque citrícola, estar recuperan-
do sua produtividade. Assim, é ur-
gente a solução de velhos entraves
no setor de modo a tornar os acor-
dos de preços na citricultura mais
transparentes e flexíveis às mudan-
ças.

FUNDECITRUS CONSEGUE FINANCIAMENTO PARA
SEIS PROJETOS SOBRE GREENING

O
Fundecitrus (Fundo de
Defesa da Citricultura)
conseguiu a aprovação de
seis projetos de pesquisas

sobre greening para início em 2009,
no valor de quase R$ 1,3 milhão para
os próximos três anos.

Dos seis projetos aprovados,
três foram pelo programa Defesa
Agropecuária: Mais Ciência, Mais
Tecnologia, do Mapa/SDA (Ministé-
rio da Agricultura, Pecuária e Abaste-
cimento/Secretaria de Defesa
Agropecuária), viabilizado pelo CNPq
(Conselho Nacional de Desenvolvi-
mento Científico e Tecnológico).
As outras três pesquisas serão finan-
ciadas pelo Programa Avançado de
Tecnologia de Citros na Flórida, pa-
trocinado pelo FCPRAC (Florida
Citrus Production Research Advisory
Council, ou Conselho Regulador de
Produção e Pesquisa de Citros da
Flórida).

A busca por parcerias e cap-
tação de recursos externos para a re-
alização das pesquisas tem por obje-
tivo não repassar custos extras aos
citricultores. De acordo com o gerente
científico do Fundecitrus, Juliano
Ayres, todos os projetos serão coor-

denados pelos pesquisadores do De-
partamento Científico, com a colabora-
ção de especialistas de instituições de
pesquisas como Esalq (Escola Superi-
or de Agricultura “Luiz de Queiroz”),
Unicamp (Universidade Estadual de
Campinas), USDA (United States
Department of Agriculture), Unesp
(Universidade Estadual Paulista) de
Botucatu e Apta (Agência Paulista de

Tecnologia dos Agronegócios) de
Votuporanga e Ribeirão Preto.
“Os projetos visam a melhorar o co-
nhecimento sobre o greening e a apri-
morar o manejo da doença, com o ob-
jetivo de reduzir o custo da produ-
ção”, afirma Ayres.

As pesquisas aprovadas pelo
CNPq têm por finalidade aprimorar as
estratégias de manejo da doença com

base no controle do vetor e na
erradicação de plantas doentes, além
de estudar como prevenir o greening
em pomares.

Um dos projetos pretende
também aperfeiçoar o manejo do
greening por meio do estudo do efeito
das altas temperaturas na multiplica-
ção das bactérias da doença em plan-
tas cítricas e no inseto vetor.
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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

Parceria entre
Sindicato Rural

e Auto Posto Ipiranga
sorteiam óleo diesel

S E R V I Ç O S
07/01 - Vencimento do FGTS;
09/01 - Vencimento do INSS;
15/01 - Vencimento do carnê de INSS para Contribuintes individuais,

domésticos e facultativos.

No mês de Janeiro deverão ser efetuados os pagamentos de IPVA
conforme a tabela a seguir.

AGENDA

DESPACHANTE

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.

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

Sindicato Rural em parceria com o AUTO POSTO
IPIRANGA realiza todos os meses o SORTEIO de óleo
diesel entre seus associados. No dia 19 de dezembro a

28ª edição do sorteio de 100 litros de óleo diesel. Neste mês
totalizamos a entrega de 3.100 litros entregues, e a premiada foi a
Senhora Esperandina Pongeluppi Bertoldo.

O

A ganhadora Esperandina Pongeluppi Bertoldo ao lado do
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
Janeiro/2009

OSMAR JOSE VALERIO

YOSHIMASA WATANABE

NELSON PETRULIS PETROSIUNAS

DORIVAL ZANIBONI

OSWALDO ZAGUINI

DIVAIR PIVETTA

LAZARO JOSE TELES

MARIA NOGUEIRA BONACHINI

NELSON AZEVEDO

BENITO CONSTANTINI

NILCE LUCILA UTRERA MARTINEZ

DIRCE GIBERTONI BELUCCI

ANDRE PAIVA AMARAL MUNIZ

MITLON ARRUDA DE PAULA EDUARDO

MAURICIO JOSE REGATIERI

PEDRO MAGNANI NETO

CARLOS SEBASTIAO FORMICI

AGNALDO SEBASTIAO BOMBARDA

OSWALDO LIBANORI

ROBERTO KASUO OGATA

DOMINGOS DI PIETRO

LUIZ  FERNANDO COELHO DA ROCHA

ONIVALDO FORMICE

IRNELSON VELLO

ADOLPHO ACHILLES BELLODI

01/01

01/01

02/01

03/01

06/01

08/01

10/01

12/01

13/01

13/01

15/01

15/01

15/01

16/01

18/01

19/01

20/01

20/01

22/01

22/01

27/01

27/01

28/01

30/01

31/01

Lasanha de Berinjela
à Bolonhesa
INGREDIENTES:

 4 berinjelas em fatias fininhas

 sal e pimenta do reino a gosto

 farinha de trigo para empanar

 óleo para fritar

RECHEIO:

 3 colheres (sopa) azeite

 3 dentes alho picadinhos

 1 cebola picadinha

 1 kg carne moída

 1 xícara (chá) azeitonas verdes
em rodelas ou picadas
 1 xícara (chá) cheiro verde

picadinho
 4 tomates bem maduros

processados
 300g mussarela ralada

 manteiga para untar

MODO DE PREPARO:

Tempere as berinjelas com sal, pimenta,
passe levemente na farinha de trigo e bata
para tirar o excesso. Frite no óleo até
ficar bem dourada e reserve. Para o re-
cheio frite o alho e a cebola no azeite,
acrescente a carne e deixe dourar. Colo-
que as azeitonas, o cheiro verde, os to-
mates e deixe refogar por 10 minutos.
Em um refratário untado monte a
lasanha: coloque uma camada de berinje-
las, em seguida o molho e polvilhe
mussarela. Volte a fazer estas camadas
alternadamente de modo que finalize com
a mussarela. Leve ao forno quente ape-
nas para gratinar.

DICA:   Sirva com salada e
    pão italiano fatiado.

A S S O C I A D O :

Quite suas
mensalidades para

participar
das promoções

HERANÇA GENÉTICA

Depois de examinar o caboclo, o médico elogia:
- O senhor está muito bem para os 75 anos, seu Antonio. Quantos anos

tinha seu pai quando morreu?
- E quem disse que o veio bateu as bota? Ta com 92 anos e ainda toca na

bandinha...
- Puxa, que alegria! E seu avô, quando faleceu, quantos anos tinha?
- e quem disse que o veio abotoou o paletó? Ta beirando os 108 e ainda

anda de bicicleta...
- Que dádiva, hein? E o Bisavô? Com quantos anos faleceu?
- E quem disse que o veio desocupou o beco? Ta com 123. E tá noivo!!!
- Não é possível! Assim já é demais! E por que um homem de 123 anos vai

querer casar?!
- Querer mesmo, ele não queria. Mas deu de engravidar a moça...


