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Sucesso total

Marco Antonio dos Santos na
abertura oficial da Feira, ao lado do
Prefeito e da Primeira Dama da cidade

Grande público visitando a FACITA

Visão geral da Feira

Clima descontraído no estande do Sindicato Rural

Palestra do SENAR com Sérgio Antonio Bellentani

             Foi realizada de 11 a 14 de Junho,  a FACITA
2009, mais uma vez mostrou o potencial do comércio e in-
dústria da cidade e região.

A comissão organizadora formada pela parceria do Sin-
dicato Rural, Associação Comercial, Sebrae e Prefeitura Mu-
nicipal conquistou um aumento expressivo  de Empresas Ex-
positoras nesta 2ª edição, contando com mais de 25 mil  vi-
sitantes, gerando inúmeras  negociações financeiras nos
mais diversos seguimentos como: produtos industrializados,
linha automotiva, construção civil, informática, alimentação
e financeira. Ficou claro e evidente que ao contrário do que
se prega em termos de crise financeira nosso município, está
buscando alternativas para superar o atual momento.

E para maior descontração na noite da sexta e sábado o
Presidente do Sindicato Rural Dr. MARCO ANTONIO DOS SANTOS
reuniu Diretoria, amigos, produtores, visitantes e expositores no
Box do Sindicato oferecendo um coquetel, mais uma forma de
trocar idéias e sentir a satisfação do público presente.

A FACITA, também contou com o apoio do SENAR (Servi-
ço Nacional de Aprendizagem Rural), o qual realizou no dia
12/06/2009, uma palestra com o tema Diversificação de cul-
turas na propriedade agrícola, com o Engenheiro Agrônomo
Sérgio Antonio Bellentani, que contou com a participação de
muitos produtores rurais. Nosso município é muito conheci-

do no setor, por sua fruticultura, manga, limão,
goiaba, e laranja. Por isso a participação do
SENAR, deu oportunidades, para que os exposito-
res e participantes, tivessem conhecimentos
aprofundados sobre esta instituição.

A comissão organizadora já se prepara
para 3ª edição da FACITA 2010, em se conside-
rando um crescimento estimado em 50% em re-
lação a primeira edição á uma grande expectati-
va da FACITA 2010 crescer ainda mais rompendo
divisas e mostrando todo nosso potencial local
e regional.

ia que lembra dedica-
ção, persistência, bra-
vura. Dia daquele que
não tem horário para

trabalhar e começa no batente

muitas vezes antes do amanhecer
do dia e encerra as atividades
quando o sol já se foi. Dia daquele
que mesmo sem muitos incentivos
trabalha com honestidade, se es-

força e mesmo sem muita remune-
ração tem um sorriso no rosto e
não se cansa de lutar por melhorias
no campo. Dia de verdadeiros
exemplos de vida, de pessoas que

D
são fundamentais ao nosso dia-a-
dia, pois são eles que colocam o ali-
mento em nossas mesas.

PARABÉNS A TODOS OS
AGRICULTORES!!!
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Presidente Lula lança Plano Agrícola e Pecuário (PAP)
presidente Luiz Inácio
Lula da Silva e o minis-
tro da Agricultura,
Reinhold Stephanes, lan-

çaram no dia 22 de junho, em Lon-
drina, o Plano Agrícola e Pecuário
(PAP) 2009/2010, que está desti-
nando R$ 107,5 bilhões para a
próxima safra. O presidente justi-
ficou o aumento de 40% no total de
créditos neste plano, em relação ao
anterior, como alternativa para o
país sair mais rápido da crise.

Lula disse aos agricultores
que, além de comemorar uma ofer-
ta maior de recursos para investi-
mentos, créditos, comercialização
e a adoção de várias novas medi-
das neste plano, o setor hoje é tam-
bém destaque na geração de empre-
gos. “No mês de dezembro foi o mais

atingido, agora, de acordo com os
dados do Ministério do Trabalho, é
o que mais oferece vagas. Dos 131
mil empregos registrados no mês de
maio, 53 mil foram gerados pelo
setor agrícola”, afirmou.

O presidente garantiu aos agri-
cultores que não vai faltar recursos.
O PAP prevê R$ 92,5 bilhões para a
agricultura comercial e R$ 15 bi-
lhões para a agricultura familiar
que, segundo o presidente, devem

ser aliados, porque o Brasil preci-
sa dos dois setores. “Gastem o di-
nheiro para plantar porque, se pre-
cisar de mais R$ 20 bilhões, R$ 30
bilhões ou até R$ 50 bilhões nós
vamos providenciar”, destacou
Lula.

“Não podemos ter dúvida de
que fomos o último país a sentir

os efeitos da crise e vamos ser os
primeiros a sair. Não podemos ter
medo. Quando a crise passar o
mundo vai precisar comprar e nós
não podemos ter medo de produzir”,
disse Lula.

Ela garantiu que, em breve, o
Brasil não será mais dependente de
insumos importados. O país está
explorando reservas de potássio na
Amazônia para produção de fertili-
zantes.

Receita Federal come-
çou a pagar no dia 15
de junho o  1º lote da
restituição do IRPF

(Imposto de Renda da Pessoa Fí-
sica) de 2009 (ano-base 2008).
Terão prioridade no recebimento
das restituições os contribuintes
contemplados pelo Estatuto do Ido-
so. Neste ano, a Receita recebeu o
número recorde de 25,565 milhões
de declarações do IRPF 2009. Tra-
ta-se da primeira vez em que o nú-
mero superou as expectativas da
Receita, que esperava receber 25
milhões. Veja abaixo as próximas
datas de pagamento.

COMEÇA A RESTITUIÇÃO
DO IMPOSTO DE RENDA

PESSOA FÍSICA

A

O

2º lote :  em 15 de ju lho de 20092º lo te :  em 15 de ju lho de 20092º lo te :  em 15 de ju lho de 20092º lo te :  em 15 de ju lho de 20092º lo te :  em 15 de ju lho de 2009

3º lo te :  em 17 de agosto de 20093º lo te :  em 17 de agosto de 20093º lo te :  em 17 de agosto de 20093º lo te :  em 17 de agosto de 20093º lo te :  em 17 de agosto de 2009

4º lo te :  em 15 de setembro de 20094º lo te :  em 15 de setembro de 20094º lo te :  em 15 de setembro de 20094º lo te :  em 15 de setembro de 20094º lo te :  em 15 de setembro de 2009

5º lo te :  em 15 de outubro de 20095º lo te :  em 15 de outubro de 20095º lo te :  em 15 de outubro de 20095º lo te :  em 15 de outubro de 20095º lo te :  em 15 de outubro de 2009

6º lo te :  em 16 de novembro de 20096º lo te :  em 16 de novembro de 20096º lo te :  em 16 de novembro de 20096º lo te :  em 16 de novembro de 20096º lo te :  em 16 de novembro de 2009

7º lo te :  em 15 de dezembro de 20097º lo te :  em 15 de dezembro de 20097º lo te :  em 15 de dezembro de 20097º lo te :  em 15 de dezembro de 20097º lo te :  em 15 de dezembro de 2009

Cana-de-açúcar agora terá certificação global

ressionado pela comu-
nidade internacional so-
bre a sustentabilidade
de sua produção, o se-

tor sucroalcooleiro, capitaneado
pelo Brasil, prepara-se para lan-
çar mão de uma certificação glo-
bal que garanta melhores práticas
agrícolas, ambientais e sociais.

Conhecida como Better
Sugarcane Initiative (BSI), a ação
começou a ser elaborada há três
anos e reúne grandes produtores

e consumidores de açúcar e álcool,
como Coca-Cola, Shell e BP, além de
financiadores (IFC, afiliada do Ban-
co Mundial) e organizações não-go-
vernamentais (WWF entre elas). Em
março, uma versão preliminar de
princípios, critérios e indicadores
foi publicada e agora passa pelo
crivo de consultas públicas. A ex-
pectativa é de que em novembro
deste ano essas novas normas se-
jam aprovadas pela Assembléia Ge-
ral da BSI, que estará reunida em
Londres.

“A certificação deve começar
em 2010”, afirma Geraldine Kutas,
assessora internacional da União
da Indústria de Cana-de-Açúcar
(Unica), sediada em São Paulo.
“Cerca de 70% do setor mundial de
cana-de-açúcar está envolvida na

iniciativa. A iniciativa levará em
conta diretivas da União Européia
de promoção de energia
renovável, adotadas em dezembro,
que determinam a redução de 35%
nas emissões de gases de efeito
estufa, subindo para 50% em
2017. Desta forma, o selo BSI se-
ria aceito com facilidade por paí-
ses europeus” , diz Geraldine.

A principal crítica dos paí-
ses europeus é de que a expansão
da cana força as demais culturas
a se deslocarem para áreas ainda
preservadas do país, como a Ama-
zônia.

Para conseguir a
certificação, os interessados deve-
rão seguir dez princípios e 100
critérios nas áreas ambiental, so-
cial e agronômica.

P

Safra paulista de Manga é adiada para evitar concorrência com o NE
lguns pomares de
manga de Monte Alto
(SP) e de Taquaritinga

(SP) estão em fase de florada,
com o início da colheita esti-
mado para outubro. Produto-
res locais tentam programar a
safra para não coincidir com a
do Nordeste, que normalmen-
te se concentra em novembro.
Dessa forma, agricultores
paulistas realizam induções
florais para antecipar a colhei-

A
ta e/ou retiram a florada para
adiar as atividades. Segundo
agentes do CEPEA, a maior parte
de produtores tem mesmo atra-
sado a florada, com o objetivo
de iniciar a colheita apenas a par-
tir de fevereiro do ano que vem.

Quanto aos pomares com
floração induzida, pode haver
também um retardamento no
desenvolvimento da fruta, devi-
do às temperaturas mais baixas
com a chegada do inverno. As-

sim, a oferta da produção
paulista pode ser mais concen-
trada nos primeiros meses de
2010.

o Vale do Paraíba, in-
terior de São Paulo,
esconde-se São Luiz
do Paraitinga, uma

pequena cidade onde o tempo
parece não passar. Há ainda
carroças sem pressa, gente na
calçada para ver a Lua chegar,
tradições guardadas desde o
século 18. Junho é época de co-
lorir as ruas com bandeirinhas,
acender a fogueira, mexer o
quentão. O arraial domina o
mês inteiro, batizado com um
nome que vem dos céus. É só
prestar atenção no foguetório:
Chi Pul Pul é o som que faz o
rojão quando estoura e ilumi-
na a noite, espantando os
maus espíritos.

Os compositores da re-
gião passam o ano preparando
canções para concorrer no con-
curso de música junina – a
exemplo da disputada batalha
de marchinhas carnavalescas,
que ocorre no início do ano. Os
troféus são tão autênticos
quanto a cidade: primeiro lu-
gar, um bezerro; segundo, uma
leitoa; terceiro, um pato. O
quarto colocado ganha um
frango; o quinto, um ovo. Ao
sexto, prêmio de consolação:
uma pena.

FONTE: Almanaque Brasil.

Pra quem ganhar, um bezerro;
pra quem perder, uma pena

C U R I O S I D A D E
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S E R V I Ç O S CURSOS e EVENTCURSOS e EVENTCURSOS e EVENTCURSOS e EVENTCURSOS e EVENTOSOSOSOSOS
Sindicato Rural

e Senar

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

O DEPARTAMENTO PESSOAL INFORMA:

Até dia 20 de cada mês encerra-se o prazo para passar ao
departamento pessoal as horas extras dos funcionários, ou qual-
quer alteração.

Todo ACIDENTE DE TRABALHO, por mais simples que
seja, ocorrido dentro da propriedade rural deve ser informado ime-
diatamente ao DEPARTAMENTO PESSOAL para que este
tome as devidas providências, informando o INSS sobre o ocorri-
do. A Lei nº 8.213/91 determina no seu artigo 22 que todo acidente
do trabalho deverá ser comunicado pela empresa, sob pena de
multa em caso de omissão.

Esta informação é obrigatória e deve ser feita em até 24 ho-
ras após o acidente.

Srs.(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),
que lhes são entregues pelo Departamento Pessoal.

AGENDA DE PAGAMENTOS

07/07 - Vencimentos do FGTS
20/07 - Vencimento do INSS
15/07 - Vencimento do carnê de INSS (Contribuintes individuais,

domésticos e facultativos)

FINAL DA PLACA
4

5 e 6
7
8
9
0

PRAZO FINAL PARA RENOVAÇÃO
até julho

até agosto
até setembro
até outubro

até novembro
até dezembro

DESPACHANTE

Neste mês inicia-se o licenciamento de veículos de placas
com final 4.

Confira na tabela abaixo os prazos para licenciamento das
demais placas.

Informamos que o
REGISTRO DE ARMAS É OBRIGATÓRIO

e foi prorrogado o prazo para declaração do porte até o mês
de dezembro deste ano.

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

O Sindicato Rural realizou no mês de junho os cursos de

Processamento Artesanal de milho
durante os dias 04 e 05, com a instrutora Vânia A. Lourençon.

E de 23 à 25, o curso de

Aplicação de Agrotóxicos com
Turbo Pulverizador

(este em parceria com a Coopercitrus).

Participantes do curso de
Processamento artesanal de milho

INSCRIÇÕES ABERTAS
NOVOS CURSOS

• Até dia 13/07 estarão abertas as inscrições para o curso de
Equideocultura, Casqueamento e Ferrageamento
(a idade mínima é de 18 anos).

• Dia 20/07 é o último dia para se inscrever os interessados em
participar do curso sobre Doma Racional
(a idade mínima é 16 anos).

Participantes do curso, o instrutor e
ao lado direito Valentim Gavioli



ANO XVIII • Nº 185 • JULHO/2009 SINDICATO RURAL DE TAQUARITINGAPÁG. 4

CMYK

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.

SHIROMU KAWASAKI
BENEDITO TROIANO
PALIMERCIO CARLOS REGATIERI
ENEAS JOSE BELODI
EDUARDO BONFANTE
ANTONIO CARLOS REGATIERI
LUIZ ANTONIO COLETTI
TAKAO SAKAGAMI
DOMINGOS FERRETI
CLAUDIO W. BRASSALI
SIRO INOUE
MARIA APARECIDA M. PAVARINA
MARIA DIRCE PREVIDELLI ZACHARIAS
MARIA PIVETTA
MARCELINO MUDELAO
CANDIDO DE MOURA GARCIA
MARCO ANTONIO DOS SANTOS

05/07
07/07
08/07
08/07
09/07
13/07
18/07
20/07
20/07
20/07
20/07
22/07
24/07
24/07
25/07
27/07
28/07

O sorteio de óleo diesel completa a entrega de
3600 litros

33ª edição do sorteio de 100 litros de óleo de diesel ocorreu
dia 23 de junho, cujo ganhador foi o Dr. Luis Roberto Aparecido
Micheloni, totalizando a entrega de 35600 litros sorteados em par-
ceria com o AUTO POSTO IPIRANGA.

O QUE SE COLHE EM JULHO
Abacate, uva, maracujá, cacau, milho,

café, cana, cebola, laranja, batata-doce,
mandioca e soja.

Ingredientes:
1 coco pequeno ralado
½ colher de café de sal
4 copos de maisena
    peneirados com
1 e ½ copos de açúcar
1 ovo
½ copo de manteiga.

Dr. Luis Roberto Aparecido Micheloni, ganhador do mês

Preparo:
Misture o coco com o sal e adicione os ingredientes restantes,
amasse até consistência lisa.
Enrole a massa em forma de cordões, corte os sequilhos
pequenos (crescem muito) e coloque em assadeira untada
com manteiga. Amasse os sequilhos com a ponta do garfo e
asse em forno moderado durante 15 minutos.
Depois de frio, guarde em lata.

SEQUILHOS DE COCO

SEGREDO DA FELICIDADE
O sujeito está prestes a ir para o altar, mas sente um baita

medo de não ser feliz. Resolve se aconselhar com um amigo,
casado há anos. Ele conta o segredo da felicidade:– Há cinco
coisas fundamentais para ser feliz no casamento. É importante
ter uma mulher que lhe ajude em casa, que cozinhe, limpe e tenha
um trabalho.

É importante ter uma mulher com bom-humor. É importante
ter uma mulher fiel e que não minta. É importante ter uma mulher
boa de cama e que adore a sua companhia. E, acima de tudo, é
muito importante que as quatro não se conheçam!

Fonte: Almanaque Brasil.


