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SINDICATO RURAL DE TAQUARITINGA

E
stá sendo organizada pelo
Sindicato Rural, Associa-
ção Comercial e Prefeitu-

ra Municipal, a 2ª edição da FACITA
(Feira Agrocomercial e Industrial de
Taquaritinga), que acontecerá en-

FACITA – Feira Agrocomercial e Industrial de Taquaritinga

tre os dias 11 e 14 de junho de 2009,
no Recinto Felipe Bianchi Neto (Re-
cinto da Festa do Peão).

Os responsáveis pela realização
do evento estão preparando uma
grande festa, que terá como obje-

tivo principal apresentar empresas,
seus produtos e serviços prestados
à população local e regional, sem-
pre com o objetivo de tornar a FA-
CITA num grande acontecimento de
negócios. Serão oferecidos inúme-
ros entretenimentos, com a apre-
sentação de atrações musicais e ar-
tísticas, área de alimentação, en-
tre várias outras.

Inúmeras empresas, inclusive
instituições bancárias privadas e
empresas relacionadas ao agrone-
gócio, já confirmaram presença.

A edição de 2008 contou com
presença de mais de 20.000 visitan-
tes gerando inúmeros negócios aos
expositores. A expectativa de pú-
blico para a edição de 2009 é ainda
maior e o trabalho da comissão or-
ganizadora está intenso na inten-
ção de agradar e propiciar aos visi-
tantes e expositores um evento de
sucesso que se tornará tradição em
Taquaritinga.

Maiores informações, entrar
em contato pelo telefone (16)
3252-2175.

Presidente
Marco Anto-
nio dos San-
tos partici-

pou de um Workshop
desenvolvido pela FA-
ESP no mês de abril
para obter sugestões de
políticas, reivindica-
ções e medidas para
subsidiar o Ministério
da Agricultura, Pecuá-
ria e Abastecimento
(MAPA) na preparação do Plano Agrí-
cola e Pecuário (PAP) 2009/2010 que
deverá ser anunciado em junho. Esti-
veram presentes no evento a OCESP
(Organização das Cooperativas do Es-
tado de São Paulo) a Sociedade Rural
Brasileira, Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento (Mapa), BN-
DES e Banco do Brasil, sob a coorde-
nação do Presidente Fábio Meirelles.

O Presidente da FAESP ressaltou
que o governo precisa dar melhores
condições para que as linhas de cré-

FAESP realiza Workshop sobre PAP
(Planejamento Agrícola e Pecuário)

dito sejam liberadas, acabar com a
burocracia e que a política agrícola
deve ser estável, sem riscos e difi-
culdades aos produtores. O Presi-
dente da FAESP afirmou que o mon-
tante a ser disponibilizado para o
PAP deverá ser entre 20% e 25% mai-
or que os R$ 78 bilhões programa-
dos em 2008/09.

Afirmou ainda que, na área de cré-
dito, a Faesp quer a redução das ta-
xas de juros e a desburocratização
do acesso aos recursos oficiais.

O

Integrantes das mesas diretoras apresentaram
sugestões para o PAP 2009/2010

s entregas de  fertilizan-
tes no mercado interno
apresentaram forte queda
nos primeiros três meses

deste ano. De acordo com a divisão
de agronegócios da Fiesp, os pre-
ços atuais estão abaixo dos
registrados no ano passado, perío-
do em que os produtos apresenta-
ram uma das maiores cotações da
história.

Estimativas do setor de fertili-
zantes mostram que a crise inter-
nacional prejudicou os produtores.
Segundo a Agência Nacional para
Difusão de Adubos, em abril a in-
dústria entregou pouco mais de um
milhão de toneladas, uma queda
de 35,5% na comparação com o mes-
mo mês do ano passado, quando
foram entregues 1,68 milhão de to-
neladas.

No acumulado dos primeiros
três meses, a queda chega a 26,5%.
Analistas acreditam que a tendên-
cia é de recuperação somente no
segundo semestre, quando os pro-
dutores voltam a comprar adubo

Entregas de fertilizantes no país
caem bruscamente

para o início da safra 2009/2010.
De acordo com a divisão de

agronegócio da Fiesp, os preços dos
fertilizantes nitrogenados em maio
deste ano apresentaram queda de
mais de 60% quando comparados
aos valores mais altos no ano pas-
sado. No caso do nitrato de amônio
– o recuo foi de 65,52% – , a tonela-
da do nutriente está sendo vendi-
da a US$ 321.

Já o preço da uréia caiu 65,54% e
a tonelada do insumo é
comercializada a US$ 255 dólares.
O nitrato de amônia também está
mais barato. Atualmente, o produ-
to custa cerca de US$ 150 a tonela-
da, uma queda de 67,39%.

QUEDA DE 35,5% REVELA IMPACTO DA CRISE SOBRE OS PRODUTORES

A
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Fundecitrus realizou um
levantamento amostral
no ano de 2008, em 320
cidades, vistoriando

8016 talhões. Ao todo 2,37 milhões
de árvores foram inspecionadas.

Tal estudo apontou que a doen-
ça foi constatada em 18,57% dos
talhões, e 1/5 dos talhões da citri-
cultura paulista apresentava ao
menos uma planta com greening.

Com relação ao ano de 2007 a
incidência do greening representou
um aumento de 44,4%.

CONSCIENTIZAÇÃO

O conjunto de eventos realiza-
dos pela e-quipe de conscientiza-
ção em 2008 atingiu 24.105 pesso-
as treinadas em 148 palestras, en-
volvendo citricultores, engenheiros
a-grônomos, técnicos agrícolas, ad-
ministradores, inspetores e funcio-

O

odo ACIDENTE DE TRABALHO, por mais simples que seja, ocorri-
do dentro da propriedade rural deve ser informado imediata-
mente ao DEPARTAMENTO PESSOAL para que este tome as devi-
das providências, informando o INSS sobre o ocorrido. 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 horas após o
acidente.

rs.(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 docu-
mentação referente às guias de FGTS-GRF e GPS (INSS).

Relatório sobre o combate
do greening em 2008

P

T
O DEPARTAMENTO PESSOAL INFORMA:

S

uestões ambientais e trabalhistas passarão a ser levadas em conta como
critério para desapropriação de terras destinadas à reforma agrária. A
polêmica novidade foi anunciada, após reunião da cúpula do governo fe-
deral com movimentos sociais do campo reunidos no “Grito da Terra 2009”.

Hoje, o processo de desapropriação considera apenas critérios de produtivi-
dade das propriedades rurais, medidos pelos graus mínimos de 80% de utilização da
terra (GUT) e de 100% de eficiência na exploração (GEE). Agora, o governo quer levar
em conta o que chama de “função social da propriedade”.

A medida abre outro capítulo na guerra declarada entre lideranças ruralistas
e o ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc. No fim da reunião com movimentos
sociais do campo, Minc comemorou explicitamente a decisão: “Este é um dia histó-
rico na aliança entre a ecologia e a agricultura familiar. Os pequenos produtores
rurais não serão mais usados como massa de manobra pelo agronegócio para des-
truir a floresta”, afirmou.

Em busca de apoio político no segmento familiar e da reforma agrária, o minis-
tro do Meio Ambiente esclareceu que as desapropriações poderão ser feitas apenas
em casos de crimes ambientais, como destruição de mata nativa, poluição de rios,
entre outras agressões. Assim, ficariam de fora da medida questões consideradas
como infrações administrativas. Uma portaria interministerial, ainda sem prazo para
ser editada, fará a diferenciação.

O ministro do Desenvolvimento Agrário, Guilherme Cassel, afirmou que a me-
dida dará outros parâmetros para a atuação dos técnicos do Incra, responsáveis
pelo processo de desapropriação de terras. “Até hoje, quando um funcionário do
Incra saía para fazer a vistoria de uma fazenda, ele analisava apenas a produtivida-
de da terra. Saber se ela estava sendo utilizada ou não para o plantio”, declarou.
“Agora, a gente vai fazer uma avaliação da situação plena das terras”. A nova
metodologia de análise, segundo o ministro, abre um “novo leque” para acelerar os
processos de desapropriação de terras para a reforma agrária.

Na Esplanada dos Ministérios, Carlos Minc anunciou tratamento diferenciado
a pequenos produtores e criticou duramente os ruralistas. “A boa aliança é com o
meio ambiente, com a preservação. Os ruralistas encolheram o rabinho de capeta
e agora fingem defender a agricultura familiar. É conversa para boi dormir”, disse.

Em sua batalha pública, Carlos Minc acusou “latifundiários” de usar “a bandei-
ra dos pequenos” como “massa de manobra política” nos debates de reforma do
Código Florestal. Minc quer permitir aos pequenos produtores somar as áreas de
proteção permanente (APP) à reserva legal e plantar espécies frutíferas associadas
a árvores nativas para recompor áreas degradadas.

nários de fazendas. O número de
participantes foi 25,4% maior que
em 2007.

DESAPROPRIAÇÃO CONSIDERARÁ CRIME AMBIENTAL
Congresso: Ruralistas reagem a declarações feitas pelo

ministro do Meio Ambiente ao comemorar decisão

Q

Safra de poncã avança em
pomares paulistas

rodutores paulistas de-
vem voltar suas atenções
ao avanço da colheita de
tangerina poncã. A expec-

tativa é que a safra seja inferior à
2008/09 devido às recentes
erradicações de pés desta varieda-
de. A produtividade, porém, foi con-
siderada satisfatória por produto-
res consultados pelo Cepea. Com o
maior volume disponível daqui para frente, os preços devem recuar forte-
mente, mas as vendas podem ser satisfatórias – a tangerina é bem aceita
para consumo in natura, devido à doçura, praticidade e, no período de
safra, preços considerados acessíveis por consumidores.

diesel comercializado no
Brasil ficará mais limpo a
partir de 1º de julho por
conta da determinação do

governo federal de aumentar de 3%
para 4% a adição de biodiesel - me-
nos poluente - ao diesel derivado
de petróleo. A decisão foi tomada
pelo Conselho Nacional de Política
Energética (CNPE) e publicada no Di-
ário Oficial de segunda-feira (18).

  O ganho ambiental se dá pelo
fato de o biodiesel garantir um ba-
lanço muito mais sustentável na
produção de combustíveis veicula-
res por conta da absorção de gases
de efeito estufa na etapa agrícola,
o que não ocorre com derivados de
petróleo. Ou seja, o que o veículo
emite na queima do combustível é
anulado na fase do crescimento da
planta quando há captura de gases
de efeito estufa, como o dióxido de
carbono e o metano.

  Em março de 2008, o CNPE já
tinha aprovado uma elevação do

Diesel mais limpo com nova
mistura de biodiesel

O
p e r c e n t u a l
de mistura
de 2% para
3%, que en-
trou em vigor
em 1º de julho de 2008. Sob o aspec-
to social, a ampliação do uso do
biodiesel aumentará a geração de
emprego e renda, com destaque
para a inclusão da agricultura fa-
mil iar.

No viés econômico, haverá mai-
or agregação de valor às matérias-
primas oleaginosas de origem na-
cional, além do desenvolvimen-
to da indústria nacional de bens e
serviços.

   O aumento da mistura contri-
bui para a redução da dependência
brasileira de diesel importado. Em
2008, por exemplo, a adição de 3%
de biodiesel representou uma eco-
nomia de US$ 1 bilhão nas contas
externas, quando o Brasil deixou de
importar 1,2 bilhão de litros de die-
sel .

Relembrando, o prazo para
entregar o relatório do greening
termina dia 30 de junho. Para fa-
zer este relatório os associa-
dos(as) devem procurar o Enge-
nheiro Agrônomo do Sindicato
Rural Sérgio Bellentani, que se en-
contra nas dependências do Sin-
dicato todos os dias das 7:30 às
09:00 e das 13:00 às 14:00.

Depois de pronto este rela-
tório deve ser entregue na Casa
da Agricultura.

COMUNICAMOS AOS ASSOCIADOS QUE OS EXAMES MÉDICOSCOMUNICAMOS AOS ASSOCIADOS QUE OS EXAMES MÉDICOSCOMUNICAMOS AOS ASSOCIADOS QUE OS EXAMES MÉDICOSCOMUNICAMOS AOS ASSOCIADOS QUE OS EXAMES MÉDICOSCOMUNICAMOS AOS ASSOCIADOS QUE OS EXAMES MÉDICOS
(ADMISSIONAIS, DEMISSIONAIS, PERIÓDICOS E RETORNO AO TRABALHO)(ADMISSIONAIS, DEMISSIONAIS, PERIÓDICOS E RETORNO AO TRABALHO)(ADMISSIONAIS, DEMISSIONAIS, PERIÓDICOS E RETORNO AO TRABALHO)(ADMISSIONAIS, DEMISSIONAIS, PERIÓDICOS E RETORNO AO TRABALHO)(ADMISSIONAIS, DEMISSIONAIS, PERIÓDICOS E RETORNO AO TRABALHO)

SERÃO PSERÃO PSERÃO PSERÃO PSERÃO PAAAAAGOS DIRETGOS DIRETGOS DIRETGOS DIRETGOS DIRETAMENTE AMENTE AMENTE AMENTE AMENTE AAAAAO DR.O DR.O DR.O DR.O DR.     VICENTE PARISE PELVICENTE PARISE PELVICENTE PARISE PELVICENTE PARISE PELVICENTE PARISE PELO FO FO FO FO FAAAAATTTTTO DE OO DE OO DE OO DE OO DE O
MESMO NÃO MESMO NÃO MESMO NÃO MESMO NÃO MESMO NÃO TER MAIS TER MAIS TER MAIS TER MAIS TER MAIS VÍNCULVÍNCULVÍNCULVÍNCULVÍNCULO EMPREGAO EMPREGAO EMPREGAO EMPREGAO EMPREGATÍCIO COM O SINDICATÍCIO COM O SINDICATÍCIO COM O SINDICATÍCIO COM O SINDICATÍCIO COM O SINDICATTTTTO RURAL.O RURAL.O RURAL.O RURAL.O RURAL.
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S E R V I Ç O SCURSOS e EVENTCURSOS e EVENTCURSOS e EVENTCURSOS e EVENTCURSOS e EVENTOSOSOSOSOS
Sindicato Rural

e Senar
Sindicato Rural em
parceria com a Coo-
percitrus realizou de

28 à 30 de abril mais um curso
de Aplicação de Agrotóxicos
com Turbo Pulverizador, sob
instrução de José  Pedro Mazzi.

e 18 à 22 de maio
realizou-se os cursos
de Operação e Manu-

tenção de Tratores Agrícolas,
com o instrutor Hermes dos
Anjos.

O

D

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

Participantes
do curso, o ins-
trutor Hermes,
e ao lado Edi-
val Amaral (re-
presentante da
Valtra) na Coo-
percitrus.

INSCRIÇÕES ABERTAS

té dia 16/06 estarão abertas as inscrições para o curso
de Aplicação de Agrotóxicos com turbo-Pulverizador.

ia 22/6 é o último dia para se inscrever os interessados
em participar do novo curso oferecido sobre Equideo-
cultura, Casqueamento e Ferrageamento (só poderão

participar pessoas maiores de 18 anos).

D

A

D

este mês inicia-se o licenciamento de veículos de pla-
cas com final 3. Confira na tabela abaixo os prazos para
licenciamento das demais placas.

MOTOSERRAS
azemos o cadastro e licenciamento para porte e uso
de motoserras perante o IBAMA. Cadastro este OBRI-
GATÓRIO, 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.

I

N

e 25 à 29 o curso de Eletricista (motores elétricos), com o
instrutor João Manuel, encerrou-se a programação do SE-
NAR para o mês de Maio.

Participantes
do curso de

eletricista

F

REGISTRO DE ARMAS
nformamos que o Registro de Armas é obrigatório e foi
prorrogado o prazo para declaração do porte até o mês
de dezembro deste ano.

LICENCIAMENTO
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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.

1 xícara (chá) de azeite de oliva
4 dentes de alho amassados
1 tomate médio sem pele e
sem sementes picado
2 kg de galinha caipira em pedaços
4 folhas de louro
4 folhas de manjericão
½ xícara (chá) de salsinha picada
½ xícara (chá) de vinagre
1 colher (sopa) de orégano
½ colher (sopa) de cominho
1 colher (sopa) de colorau
3 xícaras (chá) de água
Sal a gosto

GALINHADA

MODO DE PREPARO
Aqueça o azeite em uma panela de pressão e refogue o alho e o tomate.

Acrescente a galinha, o louro, o manjericão, a salsinha, o vinagre, o
orégano, o cominho, o colorau dissolvido na água, o sal e misture.

Tampe a panela e, assim que pegar pressão, cozinhe por 15 minutos
ou até que a galinha esteja macia.

Dica do Edu: Se a galinha não for
caipira, não precisa cozinhar na
panela de pressão. Se preferir

utilize frango desfiado.

Sorteio de óleo diesel
completa a entrega de 3500 litros

32ª edição do sorteio de 100 litros de óleo de
diesel ocorreu dia 21 de maio, cujo ganhador foi
o Sr. João Décio Romanholi, totalizando a entre-

ga de 3500 litros sorteados em parceria com o AUTO
POSTO IPIRANGA.

A

03/06
06/06
08/06
10/06
11/06
12/06
13/06
17/06
18/06
18/06
21/06
22/06
23/06
23/06
25/06
25/06
26/06
26/06
26/06
26/06
27/06
27/06
28/06

ROZENDO M.U. MARTINEZ
ROSEMEIRE DE FATIMA M RIZZO
JULIO PERRI
MILVE ANTONIO PERIA
GUMERCINDO BARELLI
ANTONIO LONGHITANO
MARIO KATSUYA OZAKI
WANDIR POLIZEL
ANTONIO NILVO PIVETTA
MARIA FUZILE MIQUELIM
MARLENE FIORAVENTE
ALBINO BOVERIO
ANTONIO J. B. GALLI
SEVERINO CAVALINI
YOSITAKE OGASAWARA
BENITO CONSTANTINI
ANTONIO CARLOS DAVOGLIO
EDUARDO MIRA
JOAO CARLOS BIGOLOTI
LUIZ AMADEU PIROCHETTI
GERSON ZECHINELLI
JAMIL JOSE FILHO
MARIA ALICE M. DADA

O bode expia-
tório era “car-
regado” com
os pecados
do po-vo e
abandonado no deserto.
O ritual simboliza a ten-
dência do ser humano de
projetar suas culpas sobre
outrem.
Por isso, a expressão
“Bode Expiatório”.

Origem da
Expressão

“Bode Expiatório” O carro do português
enguiça e ele vai com o
filho ao mecânico.

Após verificar o motor
do velho carro, o mecâ-
nico fala:

- O problema está no
freio. Vou ter que mexer
no burrinho.

O Manoel tira o revól-
ver da cintura, puxa o fi-
lho para traz e fala:

-Não senhoire! No ga-
roto ninguém mexe!
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