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SINDICATO RURAL DE TAQUARITINGA

Venda de adubos cresce acima
do esperado em janeiro

A
om a queda de cer-

ca de 15% nos preços
dos fertilizantes e o au-

mento no valor de algumas
commodities agrícolas importan-
tes, os agricultores brasileiros co-
meçaram o ano comprando mais
adubos. As vendas desses
insumos, que vinham caindo des-
de setembro do ano passado e
chegaram a
997 mil tone-
ladas em de-
zembro, al-
cançaram, em
janeiro, cerca
de 1,2 milhão
de toneladas.

“Esperá-
vamos vender 1 milhão de tone-
ladas, que é a média histórica de
janeiro, mas a carteira de pedidos
superou 1,2 milhão de toneladas”,
afirmou Eduardo Daher, diretor
executivo da Anda (Associação
Nacional para Difusão de Adubos).
Ele disse que a queda nos preços
no mercado interno, de 15%, só
não foi maior porque o dólar se
valorizou em relação ao real.

Cristiano Simon, presidente
da Câmara Temática de Insumos

IMPOSTO DE RENDA
Prazo de 01/03/2009 a 30/04/2009

Informamos aos associados para providenciarem a documentação necessária
para o IRPF - 2009 (imposto de renda de pessoa física), ano base 2.008. Já
estamos recebendo os documentos com antecedência, pois o prazo termina no dia
30/04/2009.

Os documentos necessários são:
 imposto de renda 2008,
 notas fiscais de compra e venda 2008
 veículos, se comprou ou vendeu no ano de 2008,

trazer nome, CPF, data e valor.
 escrituras, se comprou ou vendeu no ano de 2008
 carnês de INSS, extratos bancários, plano de saúde.
 escola particular ou faculdade dos filhos
 despesas e receitas, talões de nota.

Pedimos a colaboração, para não deixarem para os últimos dias.

ENTREGA DA DIPAM-A
Prazo de 01/03/2009 a 30/03/2009

Agropecuários, que esteve hoje no
Ministério da Agricultura, disse
que o resultado das vendas em
janeiro expressa claramente a re-
ação do produtor frente à queda
dos preços dos fertilizantes e ao
otimismo em relação à sua lavou-
ra, mas sem poder afirmar que
essa atitude se manterá por todo
o ano.

“A pers-
pectiva é boa
em relação à
posição do
Brasil no mer-
cado mundial
[de alimen-
tos] e ao
abastecimen-

to do mercado interno. O setor
de insumos está preparado para
atender o agricultor. A gente acre-
dita que vá ser um ano de certa
estabilidade”, afirmou Simon.

Apesar da queda de cerca de
9% no volume consumido em
2008 (22 milhões de toneladas
de adubos) em relação a 2007
(24 milhões de toneladas), ele
assumiu que a queda foi menor
do que a esperada por conta da
crise.

A DIPAM-A, declaração para o índice de participação dos municípios, é
entregue no mês de março, o prazo é até o dia 30/03/2009, Todos os produtores
que venderam suas mercadorias, deverão levar os talões de nota, RG e CPF, Deca
e CNPJ, para ser feito o preenchimento na Prefeitura Municipal (falar com a
Ângela, na contabilidade). Caso não for entregue, além de multa, o produtor pode
ser atuado pelo Posto Fiscal.

Está obrigado a declarar quem efetuou:
 vendas de produtor para outro produtor;
 vendas para fora do Estado;
 transferências de mercadorias, para outro Estado, desde que as mesmas

não retornem.

O

Produtor Rural pode participar de licitações públicas
Produtor Rural, pes-
soa física, enquadra-
se como beneficiá-

rio da Lei Complementar n°
123/06, e está habilitado a
participar normalmente de li-
citações públicas.

Para participar do proces-
so licitatório, o interessado
poderá comprovar sua condi-
ção de produtor rural, por

meio da DECA – Declaração
de Produtor Rural, e seu
enquadramento no conceito

fornecimento de alimentos
para o abastecimento de es-
colas, creches, hospitais, re-
feitórios e demais serviços
de assistência social.

de MPE, pela declaração do
Imposto de Renda.

Uma das áreas com maior
possibilidade de participação
dos produtores rurais é no
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A
pesar de estimar uma
área colhida 0,8% mai-
or, o IBGE (Instituto

Brasileiro de Geografia e Esta-
tística) informou nesta quinta-feira
que a safra de 2009 deverá so-
mar 134,7 milhões de toneladas,
7,6% abaixo dos 145,8 milhões
de toneladas obtidas no ano pas-
sado.

Dos 25 produtos avaliados,
sete apresentarão alta, segundo
a projeção do instituto. Os des-
taques deverão ser o feijão em
1ª safra (17,7%), amendoim em
casca 2ª safra (15%), mamona
em baga (14,8%), cebola (4%)
e arroz em casca (2,2%).

As quedas mais acentuadas

Safra agrícola de 2009 cairá 7,6%, estima IBGE
grão (-15,5%) e milho em grão
1ª safra (-14,8%). Também fica-
rão em baixa as produções de soja
(-3,6%), laranja (-1%) e aveia (-
5,1%).

A área colhida deverá
totalizar 47,6 milhões de hecta-
res. Nas regiões, a safra deverá
crescer apenas no Nordeste,
cuja alta estimada de 4,7% irá
proporcionar colheita de 13 mi-
lhões de toneladas. Nas demais
regiões, está prevista queda de
12,7% no Sul (53,5 milhões de
toneladas), 6,3% no Centro-
Oeste (47,5 milhões de tonela-
das), 3,5% no Sudeste (16,9 mi-
lhões de toneladas) e de 1,8% no
Norte (3,8 milhões de toneladas).

atingirão as produções de algo-
dão herbáceo em caroço (-
16,8%), café (-15,9%), trigo em

gentes de todos os
segmentos do setor
pecuário vêm agindo

com forte cautela, devido à in-
consistência dos fundamentos
de oferta e demanda para mé-
dio e longo prazos. Levanta-
mento do Cepea mostra que
pecuaristas, representantes de
frigoríficos e do atacado têm
negociado o estritamente ne-
cessário para o atendimento
de suas necessidades de cur-
to prazo. Com isso, variações
nos preços ocorrem de acor-
do com as condições dos
agentes envolvidos em cada
negócio específico. Entre 11
e 18 de fevereiro, o Indica-
dor ESALQ/BM&FBovespa
(estado de São Paulo) perma-
neceu praticamente estável
(leve alta de 0,12%), fechan-
do em R$ 80,92 dia 18/02.
No acumulado do mês, con-
tudo, o Indicador registra
queda de 3,55%.

BOI:
Setor foca

negócios de
curto prazo

A

secretário de Comércio
Exterior do Ministério
de Desenvolvimento,
Welber Barral, disse

nesta segunda-feira que as expor-
tações brasileiras só deverão apre-
sentar recuperação a partir de
abril. Segundo ele, janeiro e feve-
reiro serão os meses com maior
impacto da crise financeira inter-
nacional, que prejudica principal-
mente a demanda por produtos
brasileiros no exterior.
“Até março vai ser ruim. Existe
um efeito de sazonalidade, a par-
tir de abril começa exportações
com a retomada de produção in-
dustrial e a safra agrícola. Janei-
ro e fevereiro são os piores mo-
mentos da crise”, afirmou.
Segundo dados do Ministério do
Desenvolvimento, em janeiro as
importações superaram as expor-
tações em US$ 518 milhões —
primeiro déficit mensal desde
março de 2001.

Recuperação das
exportações só deve
ocorrer a partir de
abril, diz secretário

O

USDA reduz safra da Flórida
para 162 milhões caixas

safra 2008/09 de laranja da Flórida deve ser de 162 mi-
lhões de caixas, diminuição de 3 milhões de caixas (-2%)
sobre a estimativa de dezembro/08, conforme relatório

do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) di-
vulgado em janeiro/09. A redução ocorreu na safra de precoces e
meia estação, devido ao menor calibre da fruta e à queda de la-
ranja dos pés. Essa previsão mostra a dificuldade da Flórida em
superar o intervalo de 160 a 170 milhões de caixas por safra, o
que está atrelado também à erradicação de árvores afetadas por
doenças e ao desenvolvimento urbano. Quanto à colheita de la-
ranja da Flórida, conforme o relatório do Comitê Administrativo
de Citros da Flórida, quase 70% da produção de precoces e meia
estação da safra 2008/09 havia sido colhida até o dia 1º de feve-
reiro. As atividades de campo deverão ser intensificadas nos pró-
ximos meses, atingindo cerca de 50% da produção total em feve-
reiro.

A

Informativo
SINDICATO RURAL DE

TAQUARITINGA

Informando bem o produtor rural
de Taquaritinga e toda  região
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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 S

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

Tabelas de vencimentos de IPVA

O DEPARTAMENTO PESSOAL INFORMA:

AGENDA DE PAGAMENTOS

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.

06/03 - FGTS
15/03 - Carnês de INSS para Autônomos, empregadas domésticas e facultativos
20/03 - INSS

Automóveis, Camionetas,

Caminhonetes, Ônibus,

Microônibus,

Motos e similares

Caminhões

Embarcações

CURSOS e EVENTCURSOS e EVENTCURSOS e EVENTCURSOS e EVENTCURSOS e EVENTOSOSOSOSOS
Sindicato Rural

e Senar

INSCRIÇÕES ABERTAS
 Entre os dias 16/02 e 9/03 estará aberto o período de inscrições
para o curso de Eletricista – Instalações Elétricas. O curso será
realizado de 16 à 20 de março.

 Entre os dias 18/02 e 17/03 poderá fazer inscrição os
interessados no curso de Aplicação de Agrotóxicos com
Turbo Pulverizador, a realizar-se nos dias 24, 25 e 26 de março.

Os interessados devem tratar pelo telefone (16) 3252-2175 com a
coordenadora Adriana ou ir à sede do Sindicato Rural.

Para efetuar a inscrição deve-se ir munido de xérox do RG e CPF
apenas no período de inscrição.

Iniciando as atividades de parceria com o SENAR neste ano,
o SINDICATO RURAL realizou dia 7 de fevereiro

o tradicional TORNEIO DE PESCA,
com o instrutor Eduardo Luis Perez.

 E nos dias 10 e 11 deste mesmo mês o curso de
PROCESSAMENTO ARTESANAL DE SOJA, com a

instrutora Mirna T. Pikel Perez.

Participantes do Torneio de Pesca

Participantes do curso de Processamento Artesanal de Soja

M ê s m a rç o

P a rc e la 3 ª P a rce la

P la ca
D ia d o

V e n c im e n to

F in a l 1 1 1 /03 /2 0 0 9

F in a l 2 1 2 /03 /2 0 0 9

F in a l 3 1 3 /03 /2 0 0 9

F in a l 4 1 6 /03 /2 0 0 9

F in a l 5 1 7 /03 /2 0 0 9

F in a l 6 1 8 /03 /2 0 0 9

F in a l 7 1 9 /03 /2 0 0 9

F in a l 8 2 0 /03 /2 0 0 9

F in a l 9 2 3 /03 /2 0 0 9

F in a l 0 2 4 /03 /2 0 0 9

3 ª P a rce la

D ia d o V en cim en to

11/03 /2009

P a rce la 3 ª P a rce la

P la ca
D ia d o

V e n cim en to

F ina l 1 11 /03 /2009

F ina l 2 12 /03 /2009

F ina l 3 13 /03 /2009

F ina l 4 16 /03 /2009

F ina l 5 17 /03 /2009

F ina l 6 18 /03 /2009

F ina l 7 19 /03 /2009

F ina l 8 20 /03 /2009

F ina l 9 23 /03 /2009

F ina l 0 24 /03 /2009
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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
Março/2009

ANTONIO PIROVANI
SERGIO NONIS
NICOLAU JULIANI
LUIZ RICARDO F. M. BARRETO
JOSE ALICIO RESTANI
JURANDIR RISSI
EUCLIDES MAZZINI
ONELIO GIBERTONI
TADEU L. ARIOLI
URBANO NOGUEIRA
MARCO ANTONIO GOMES
OSMAR MARIA CALANCA
TOMIJI MINEHIRA
NAIR PINI MACHADO
JOSE PEDRO F CAMARGO SALLUM
DIVA STRACCINI GIBERTONI
JOSE NELSON PREVIDELLI
JOSE WAGNER CROZERA
BENTO MIRA
MARIO MENDES FERREIRA FILHO
LUIS FERNANDO CAZARI
ALCEU PERUCHETTI
CARLOS ALBERTO GRIGOLLI
WALTER NOGUEIRA
NEIDE MILANI
CLAIR CASONI BENTO

01/03
03/03
03/03
05/03
05/03
05/03
07/03
09/03
12/03
12/03
14/03
15/03
15/03
18/03
18/03
19/03
19/03
19/03
21/03
21/03
25/03
25/03
26/03
28/03
30/03
31/03

Cordeiro recheado

PARA O MOLHO:
Bater no liquidificador todos os
ingredientes abaixo:
suco de 3 limões
3 tomates picados
1 copo de vinho tinto seco
½ xíc. de óleo de canola
2 colheres de sopa de molho de

pimenta-vermelha
6 dentes de alho
½ maço de salsa
2 colheres de sopa de tempero sírio
½ maço de hortelã
5 colheres de sopa de sal

PARA O RECHEIO:

3 colheres de sopa de manteiga
3 cebolas fatiadas
6 dentes de alho
1 kg de carne moída
1 kg de peito de frango cozido e desfiado
1 xíc. de chá de castanha-de-caju
1 xíc. de chá de castanha-do-pará
1 xíc. de uva-passa
1 kg de arroz
1 litro de água
1 colher de sopa de sal
1 colher de sopa de molho de

pimenta-vermelha
pimenta-do-reino a gosto
1 xíc. de salsa picada
3 colheres de sopa de alho frito

MODO DE FAZER:
Regue o cordeiro com o molho batido
no liquidificador e reserve.
Coloque os 3 primeiros ingredientes
do recheio em uma panela de fundo
grosso, deixe a cebola queimar,
refogue a carne moída nessa cebola
queimada e acrescente o restante dos
ingredientes menos a salsa. Cozinhe
até toda a água secar, adicione a salsa
picada e misture bem.
Importante deixar o arroz al dente.
Escorra todo o molho do cordeiro,
coloque o todo o recheio, costure com
barbante de uso culinário, amarre as
paletas e os pernis. Cubra com papel
alumínio e leve ao forno médio para
assar por aproximadamente 3 horas.

DICA: Uma salada de Tabule pode ser
servida como acompanhamento

INGREDIENTES:
1 cordeiro inteiro, pesando de 7 a 8 kg

O ganhador do mês, Sr. Paulo Coleti
ao lado do presidente Marco Antonio dos Santos

EXTREMA-UNÇÃO

O velinho está nas últimas e o
padre é convocado:

- Antes de morrer, o senhor deve
reafirmar a sua fé em Jesus Cristo e
renegar o demônio!

O velinho faz que não ouviu.
O padre, então, insiste:
- Vamos lá, meu senhor. Quando

se deixa este mundo, é preciso rene-
gar o mal para poder juntar-se ao Se-
nhor...

E o velinho nada...
Já perdendo a paciência, o padre

apela:
-Por que diabos o senhor não re-

nega logo o demônio?
E o velinho:
- E eu sou louco? Enquanto não

souber para onde vou, não quero fi-
car mal com ninguém!

29ª edição do sorteio de 100 litros de óleo de
diesel ocorreu dia 18 de fevereiro, cujo ganhador
foi o Sr. Paulo Coleti, totalizando a entrega de

3200 litros sorteados em parceria com o AUTO POSTO
IPIRANGA.

A

No mês de março completamos
3.200 litros de óleo diesel entregues em 29 edições


