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SINDICATO RURAL DE TAQUARITINGA

stá sendo organizada pelo
Sindicato Rural, Associação
Comercial e Prefeitura Mu-
nicipal, a 2ª edição da

FACITA (Feira Agrocomercial e Indus-
trial de Taquartinga), que acontecerá de
11 à 14 de junho de 2009, no Recinto
Felipe Bianchi Neto (Recinto da Festa
do Peão).

E
Os responsáveis pela realização do

evento estão preparando uma grande fes-
ta, que terá como objetivo principal apre-
sentar empresas, seus produtos e servi-
ços prestados à população local e regio-
nal, sempre com o objetivo de tornar a
FACITA num grande acontecimento de
negócios. Serão oferecidos inúmeros en-
tretenimentos, com a apresentação de

atrações musicais e artísticas, área de ali-
mentação, entre várias outras.

Inúmeras empresas, inclusive ins-
tituições bancárias privadas e empresas
relacionadas ao agronegócio, já confirma-
ram presença.

A edição de 2008 contou com pre-
sença de mais de 20.000 visitantes ge-
rando inúmeros negócios aos exposito-

res. A expectativa de público para a edi-
ção de 2009 é ainda maior e o trabalho
da comissão organizadora está intenso
na intenção de agradar e propiciar aos
visitantes e expositores um evento de
sucesso que se tornará tradição em
Taquaritinga.

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

nformamos a todos os pro-
dutores rurais que possu-
em TALONÁRIOS  DE
NOTA,  para verificarem

se possuem a nova inscrição estadu-
al, e o novo CNPJ, no talão, pois as
empresas já estão exigindo estes da-
dos na Nota Fiscal. Se ainda não pos-
suem, favor procurar o sindicato ru-
ral, para providenciar um carimbo,
para adaptação ou se já houver termi-
nado um novo talão de notas. Para
adaptação a carimbo, favor trazer os
seguintes xérox dos documentos:
Deca, CNPJ, e talão de notas. Para
emissão de um novo talão é exigido os
seguintes xerox:  Deca, CNPJ, CPF,
RG, comprovante de endereço, ITR-
2008, escritura ou certidão de matri-
cula, e a ultima AIDF (autorização de
impressão e documentos e fiscais).

O produtor também deverá ob-
servar o preenchimento da Nota Fis-
cal, pois é um documento fiscal de
emissão obrigatória, e sendo preenchi-
da corretamente, evita autuações, de-
voluções indesejáveis. Além disso, por
meio da assinatura do canhoto
destacável, o produtor tem como pro-
var a entrega da mercadoria e numa
eventual ação judicial, apresentá-lo
como prova de realização da operação
comercial. Também deve-se observar
que a Nota Fiscal deve ser preenchida
com letra de forma e conter todas as
informações necessárias.

TALONÁRIO DE NOTAS

I
Presidente do Sindicato tem audiência

com o Governador de São Paulo
steve reunido no ultimo
22 de abril com o Gover-
nador José Serra, repre-
sentando a FAESP (Fede-

ração da Agricultura do Estado de
São Paulo) o Presidente do Sindica-
to Marco Antonio dos Santos jun-
tamente com lideranças citrículas,
neste encontro foi apresentado ao
Governador um documento com rei-
vindicações e a importância do se-
tor citrícula para o Estado de São
Paulo.

O Estado  responde por 80%
da produção nacional de laranja.
Cerca de  70% da produção paulista
de laranja é destinada ao
processamento industrial, sendo
que atividade contempla 13 mil
citricultores, movimentando uma
cadeia produtiva responsável por
400 mil empregos diretos no Estado,
dos quais 150 mil trabalhadores atu-
am na colheita da fruta.

A laranja é o 3º produto de
maior importância para o Estado, com
receita bruta de R$  4,3 bilhões,
11,5% do total gerado pela
agropecuária paulista. Além disso,

o Estado é respon-
sável  por 97% das
exportações nacio-
nais de suco de la-
ranja concentrado.
Em 2008, as expor-
tações paulistas de
suco de laranja re-
sultaram em receita
cambial de US$ 1,9
bilhão para o País.

Diante da im-
portância do seg-
mento  , foram soli-
citadas as seguintes medidas :

1. Transparência no segmento
1.1 Mapear a produção citrícola

e adotar levantamento sistemático de
safra via satélite – Geosafras;

1.2 Incrementar a fiscalização
sobre a exportação de suco de laran-
ja, visando o controle da quantidade
e do valor exportado, coibindo ope-
rações comerciais por preços abaixo
do mercado e

1.3 Estabelecer um modelo
referencial de formação de preço e re-
muneração dos citricultores.

2. Indenização dos citricul-
tores pela erradicação de plantas
atingidas pelo greening.

3. Equacionamento do
endividamento do segmento
citrícula.

Nesta reunião o Governador
disse que vai tomar as providenci-
as que caberiam ao Governo de São
Paulo e entermediaria outras reivin-
dicações junto ao Governo Fede-
ral, para que as medidas sejam to-
madas o mais rápido possível.

E

O Presidente do Sindicato Marco Antonio dos
Santos em reunião com o Governador de SP
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Florada
incerta dificulta

avaliação da safra
2009/10

estimativa da próxima
safra de laranja (2009/
10)  segue indefinida no
estado de São Paulo.

Na região norte do estado, as in-
certezas estão relacionadas ao cli-
ma quente e seco durante as três
florações. Já no sul do cinturão
citrícola, o “pegamento” da terceira
florada, ocorrida em janeiro, teria
sido limitado pela incidência de
“estrelinha” na região. Além des-
ses fatores, o greening também
pode continuar reduzindo a safra
paulista. Muitos citricultores con-
sultados pelo Cepea ainda não têm
contratos fechados para a safra
que começa a ser colhida nos pró-
ximos meses.

A
Inseminação Artificial de Ovinos e Caprinos

Sindicato Rural em par-
ceria com o  profissional
Marco Aurélio Ferraro, já
esta obtendo grandes re-

sultados com inseminações em
bovinos, (mais de 80% de prenhês
no gado de leite), podendo contar
com uma grande leva de bezerros
que estão nascendo de um traba-
lho de grande empenho junto a al-
guns criadores. Para ampliar seu
conhecimento em inseminação
Marco Aurélio  fez um curso jun-
to à empresa TOP IN LIFE (Biolo-
gia & Genética animal), de
inseminação em ovinos e

caprinos, visando benefícios econô-
micos em rebanho comercial desti-
nados ao abate, principalmente se
considerarmos o aproveitamento da
heterose (maior vigor ou desempe-
nho que a média dos pais) obtida
entre cruzamento de raças. Pode-
mos citar os seguintes benefícios :

 Democratização da genética
 Aumento da prolificidade

(proporção de cordeiros nascido
por matrizes) média que pode gerar
um aumento médio de 30 a 50% no
numero de borregos (carneiros de
menos de 1 ano de idade) nascidos,

 Um aumento do ganho de

peso diário do animal de 10 a 15%
, o que reduz o tempo para o aba-
te e gera economia de alimentação
e aumento de produção,

 Um incremento do aumen-
to de carcaça em 5 a 10% , permitin-
do uma melhora paga ao criador.

Concluindo, atualmente o
processo de melhoramento genéti-
co se apóia em uma sólida base ci-
entífica, que define os objetivos e
os critérios de seleção que permi-
tem responder às necessidades do
consumidor e do criador. O traba-
lho do criador consiste em esco-
lher os melhores machos para fe-
cundar suas fêmeas, de forma a
produzir novos animais superiores
aos pais.

Os serviços estão disponí-
veis aos associados, maiores infor-
mações pelo telefone (16) 3252-
3388 ou (16) 9703-2702 (Marco Au-
rélio Ferraro).

O

Da esquerda para a direita, Marco Aurélio e
Antonio Osvaldo Narducci com a bezerra

Bezerra resultante de inseminação
(a primeira)

Caprinos também podem
ser inseminados

CNA – CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
O Sindicato Rural de Taquaritinga informa aos produtores rurais que as
guias da CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL, Exercício 2009, cujo ven

cimento é dia 22 de maio, já começaram a ser entregues pelo correio.

NOVO SITE DO
SINDICATO

Informamos que o site do SIN-
DICATO RURAL está tempora-
riamente em
manutenção
para efetuar al-
guns ajustes e
alterações nos
conteúdos.
Nosso endereço eletrônico é:
www.srtaq.com.br.

urante o mês de
MAIO se realiza a
primeira etapa de va-

cinação contra a febre aftosa de
2009. Nesta etapa, serão vaci-
nados somente os bovinos e bú-
falos, com idade inferior a 2 anos
(24 meses). Aquele proprietário
que optar por vacinar todo o re-
banho poderá fazê-lo, mas a
obrigatoriedade é apenas para
aqueles que possuem animais com
idade inferior a 24 meses.

Apenas os criadores que
possuírem animais com idade

Vacinação contra Febre Aftosa

superior a 2 anos, NÃO são obri-
gados a vacinarem, mas TERÃO
de comparecer à Unidade local da
Secretaria de Agricultura e Abas-
tecimento para atualizar o seu ca-
dastro, estando sujeitos à multa se

não o fizerem. A aquisição das
vacinas, e a sua aplicação deve-
rá ser feita no período de 1 à 31
de maio de 2009. A aquisição da
vacina é PROIBIDA fora dos
meses de MAIO e NOVEM-
BRO que correspondem às duas
etapas anuais. Os criadores de-
verão apresentar a DECLARA-
ÇÃO de VACINAÇÃO e a
Nota Fiscal de compra da vaci-
na até o dia 09/06/2009, à partir
desta data estarão sujeitos às pe-
nalidades previstas na legislação
pertinente.

D
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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 SCURSOS e EVENTCURSOS e EVENTCURSOS e EVENTCURSOS e EVENTCURSOS e EVENTOSOSOSOSOS
Sindicato Rural

e Senar

Informativo
SINDICATO RURAL DE

TAQUARITINGA
O produtor rural de Taquaritinga

e toda região sempre bem informado

O DEPARTAMENTO PESSOAL INFORMA:

Todo ACIDENTE DE TRABALHO, por mais simples que seja, ocorrido dentro da
propriedade rural deve ser informado imediatamente ao DEPARTAMENTO PES-
SOAL para que este tome as devidas 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.

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).

AGENDA DE PAGAMENTOS

07/05 - Vencimentos do FGTS
20/05 - Vencimento do INSS
15/05 - Vencimento do carnê de INSS (Contribuintes individuais,

domésticos e facultativos)

DESPACHANTE

Informamos que neste mês inicia-se o licenciamento de veículos de placas com
final 2. Confira na tabela abaixo os prazos para licenciamento dos demais veículos

Final da placa Prazo final para Renovação

1 abril

2 até maio

3 até junho

4 até julho

5 e 6 até agosto

7 até setembro

8 até outubro

9 até novembro

0 até dezembro

Fazemos o cadastro e licenciamento para porte e uso de
motoserras perante o IBAMA. Cadastro este OBRIGATÓ-

RIO, 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

De 28 à 30 de abril, realizou-se o curso de
APLICAÇÃO DE AGROTÓXICOS COM

TURBO-PULVERIZADOR
em parceria com a Coopercitrus, sob instrução de

José Pedro Mazzi.

No mês de abril o
Sindicato Rural em

parceria com o
SENAR realizou o
curso de Laranja-

inspeção de pragas
e doenças, ministra-

do pelo instrutor
Plínio Nuti.

SENAR
 (INSCRIÇÕES ABERTAS)

Até dia 18 de maio estarão abertas as inscrições para o curso de
ELETRICISTA, ACIONAMENTO DE MOTORES ELÉTRICOS

EM BAIXA TENSÃO,
só poderão fazê-lo aqueles que concluíram o  curso de

ELETRICISTA  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
EM BAIXA TENSÃO.

Dia 04 à 28 de maio estarão abertas as inscrições para o curso de
PROCESSAMENTO ARTESANAL DE MILHO.

Interessados tratar somente com Adriana pelo telefone
(16) 252-2175 ou ir à sede do Sindicato.
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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
Maio/2009

A 31ª edição do sorteio de 100 litros de óleo de diesel
ocorreu dia 17 de abril, cujo ganhador foi o
SR. MOACIR APARECIDO CAVALINI,

totalizando a entrega de 3400 litros sorteados em
parceria com o AUTO POSTO IPIRANGA.

BENEDITO SANDER CHESTI
VANDERLEI NUCCI
NEUCLAIR ARIOLI
ORLANDO JOAO PREVIDELLI
SEDIVAL BOCHIO
VALDIR LUIS DE ALMEIDA
SERGIO N. MATOS BARRETTO
LINDOLFO R. SANTOS FILHO
ANTONIO RIBEIRO
BENEDITO MANOEL MACHADO
EDISON MORITA
ANTONIO AMERICO VOLANTE
ALTINO COLETTI
JOSE MARTINS
MIGUEL CAMILLO
ONADIR AGOSTINHO
JOAO CARLOS BASILIO
KIOSHI OGATA
ANSELMO GUANDALINI
ANTONIO GIBERTONI
VALDECIR RIZZO
JOSE JORGE BOVERIO
NICOLA MARUCCA
OSCAR NUNES PEREIRA
GERMANO CARQUI
NOBOR MIURA
PEDRO SILAS LOURENÇO FILHO
JOAO DECIO ROMANHOLI

01/05
01/05
03/05
05/05
05/05
08/05
09/05
10/05
12/05
13/05
15/05
14/05
16/05
19/05
19/05
20/05
20/05
20/05
21/05
21/05
21/05
22/05
22/05
22/05
23/05
27/05
30/05
31/05

INGREDIENTES:
- 8 colheres (sopa) de amido de milho
- 1 litro de leite
- 1 xícara (chá) de leite condensado
- 1 xícara (chá) de leite de coco
- 100g de coco ralado

INGREDIENTES PARA A CALDA:
- 2 xícaras (chá) de morangos picados
- 1 xícara (chá) de açúcar cristal
- ½ xícara (chá) de framboesa
- ½ xícara (chá) de amoras

MODO DE PREPARO:
Em uma panela, colocar o amido de milho já dissolvido no leite, o leite
condensado, o leite de coco e o coco ralado. Misture bem e deixe engrossar.
Despejar em uma forma para pudim e levar à geladeira por 6 horas.

CALDA:  Em uma panela, coloque os morangos, o açúcar, as framboesas e deixe
cozinhando até que a calda engrosse. Deixe esfriar.

MONTAGEM:  Desenformar o manjar e despejar a calda por cima.

Dica:
A calda pode ser

apenas de morango

MANJAR BRANCO COM FRUTAS VERMELHAS

O jovem faz 18 anos, tira carta de motorista e já pede o
carro do pai emprestado. O pai impõe as condições: passar no
vestibular e cortar o cabelo, que está pelo meio das costas. Lá
vem o jovem dois meses depois, todo feliz, aprovado, mas nada
de cortar o cabelo. Inventou uma desculpa:

- Estive pensando, pai. Sansão tinha cabelos compridos.
Abraão também. E o próprio Jesus…

E o pai:
- É, tem razão. Mas eles andavam a pé.

CONFLITO
DE GERAÇÕES


