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SINDICATO RURAL DE TAQUARITINGA

Manga: produtores paulistas intensificam colheita
atual safra está atrasada devido
à elevada umidade nos pomares,
que aumentou a incidência de do-
enças, reduzindo a produtividade

principalmente da variedade palmer, que
deve ser colhida a partir de dezembro. Acre-
dita-se que o custo de produção nesta tem-
porada também seja maior, já que houve
necessidade de mais aplicações de
fungicidas. No entanto, produtores ainda
não sabem o volume que deve ser colhido
nesta safra. Dessa forma, até meados de ou-
tubro, indústrias da região paulista ainda

não tinham fechado contratos para expor-
tação. Por outro lado, a demanda européia
está aquecida, mas a qualidade da fruta
pode ser um fator limitante.  Na safra 2008/
09 (setembro/08 a maio/09), o estado de
São Paulo exportou cerca de 3 mil tonela-
das de manga à Europa, volume 34% supe-
rior ao embarcado no mesmo período da
temporada 2007/08, segundo a Secretaria
de Comércio Exterior (Secex). Para esta sa-
fra, agentes acreditam que o volume em-
barcado seja menor, tendo em vista a redu-
ção de produção nos pomares paulistas.

A

Ao término deste ano, onde os sentimentos de fé e esperança renovam-se, rogamos a
Deus que abençoe todos os nossos amigos e familiares e, que ilumine nosso caminho,

afastando de todos nós o pensamento de desesperança e de descrédito
em nosso semelhante. Tenhamos força e tranqüilidade para enfrentarmos as tormentas

que hão de vir e que os sentimentos de coragem, superação e justiça possam estar
presentes em nossos novos dias. que nesse final de ano,  possa somar todas as alegrias

e possa dividir o seu entusiasmo de ser feliz .

A Diretoria do SINDICATO RURAL e funcionários  desejam a todos  votos de um
maravilhoso Natal e um Ano Novo de paz, saúde  e muita  prosperidade .

LARANJA: Safra da Flórida
fica em 136 milhões de cxs

urpreendendo agentes
do setor, a primeira es-
timativa da safra 2009/
10 da Flórida, foi de 136
milhões de caixas, redu-

ção de 16% em relação à anterior.
O clima desfavorável no início do
ano foi prejudicial aos pomares.
Uma safra de 136 milhões de cai-
xas é considerada baixa por agen-
tes do setor, visto que, dessa for-
ma, deve consumir os estoques,
elevando os preços do suco. Em
outubro, os contratos de suco de
laranja concentrado e congelado
(FCOJ) em NY subiram 15% sobre a
média de setembro. Apesar dos
fortes ganhos futuros, a valoriza-
ção da fruta no mercado spot (sem
contrato) brasileiro ainda foi con-
siderada pequena por produto-
res. Além da insatisfação com o
preço, a retração de produtores
também esteve atrelada ao fato
de que boa parte das frutas ain-
da não atingiu ponto ideal de co-
lheita.

S I
nformamos a todos
os produtores rurais
que possuem gado,

que a partir de 01 de de-
zembro a 20 de dezembro
de 2.009,  estaremos fazen-
do o preenchimento do
D.M.G. (Demonstrativo de
Gado).

Portanto é preciso trazer
o último demonstrativo,
Deca, CNPJ, e talonários de
nota e Notas fiscais de en-
trada.  Esses formulários se-
rão entregues ao Posto Fis-
cal de Araraquara, portanto
não deixem para os últimos
dias.

D. M. G.
O

Presidente participa de reunião em Brasília
presidente Marco Antonio
dos Santos participou no
ultimo dia 18 de novem-
bro da 19ª Reunião  Ordi-

nária da Câmara Setorial da Cadeia
Produtiva de Citricultura em
Brasília. Nesta reunião o presiden-
te apresentou um projeto de inde-
nização para as árvores
erradicadas pelo greening, sendo
que os produtores estão sendo pre-
judicados por essa erradicação,
muitos deles com todo o pomar fi-
nanciado e o Governo não esta ajudando com nenhum tipo de subven-
ção. Esta marcado para o dia 02 e 03 de dezembro em Brasília a
discussão da nova legislação do greening, onde o presidente estará
presente com outros produtores. Outra reivindicação levada  ao Mi-
nistério da Agricultura pelo presidente foi sobre o endividamento dos
produtores de laranja , o setor deve mais de 700 milhões em custeio
e investimentos  não tem condições de pagar, e, esta prorrogando ano
a ano .O Secretário Executivo José Geraldo Fontelles se comprometeu
a estudar a proposta e dar soluções , o pedido é que as dividas sejam
prorrogadas e com condições de os produtores pagarem anualmente
em parcelas que não comprometam sua rentabilidade .

O presidente Marco Antonio dos Santos
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CURSOS e EVENTCURSOS e EVENTCURSOS e EVENTCURSOS e EVENTCURSOS e EVENTOSOSOSOSOS
Sindicato Rural

e Senar

Operação e manutenção de motosserra

Participantes em aula prática

Participantes da cavalgada rural

Cavalgada Rural

Informativo
SINDICATO RURAL DE TAQUARITINGA

A serviço do trabalhador rural de
Taquaritinga e Região!

Colheita da cana termina em
dezembro em São Paulo
c o l h e i t a
da cana,
este ano,
em São

Paulo, termina no
mês de dezembro.
Mas o excesso de
chuva prejudicou as
lavouras e parte da
safra deve ficar no
campo.

Muita chuva,
pouca colheita. Na reta final dos trabalhos nos canaviais, o tempo
ruim dificulta a entrada das máquinas e inviabiliza o corte.

O rendimento da cana também deve cair. A planta que passa do
ponto ideal de corte absorve mais água e entra no ciclo de reprodução.
Quando solta o pendão, acaba perdendo sacarose.

A

Entrega do Relatório do Greening
ezembro é o último mês para realizar a inspeção do
greening, pois os proprietários rurais terão até 15 de ja-
neiro para entregar o relatório sobre essa inspeção na
Casa da Agricultura.

SEGURO DO GREENING
governador José Serra assinou o decreto criando um segu-
ro voltado para a citricultura, mantido pelo Feap (Fundo de
Expansão do Agronegócio Paulista).

A criação do seguro deve dar fôlego ao produtor, na
opinião de João de Almeida Sampaio Filho, secretário da Agricultura
e Abastecimento do Estado de São Paulo. “O Estado está finalizando
um projeto para implantar a subvenção do prêmio do seguro contra
as doenças do cancro cítrico e greening, projeto pioneiro no mundo”,
destaca.

Depois do decreto do governador, que possibilita a subvenção
do seguro para doenças, falta incluir o credenciamento de empresas
seguradoras que queiram participar do projeto. Depois serão defini-
dos os valores e critérios para segurar a plantação e os parâmetros
para receber a subvenção do prêmio. “Não temos um prazo final,
uma vez que o processo ainda prevê apreciação jurídica. Pelo
ineditismo da ação, o processo é longo”, conclui Sampaio Filho.

D

O

O primeiro
curso de

operação e
manutenção de

motosserras
ocorreu de 9 à

11 de
 novembro,

com o instrutor
Valmir Felix

Pinto.

Dia 21 de
novembro
produtores e
trabalhadores
praticaram a
cavalgada rural
em grupo,
aprendendo
sobre as
histórias e a
cultura da
região.

Curso de Colheita de Laranja

Do dia
23 /11 a 27/11
foi realizado

 o Curso de
Colheita de

Laranja,
ministrado

pelo prof.
Plínio Nutti.

Participantes do Curso
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S E R V I Ç O S

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

ExpedienteExpedienteExpedienteExpedienteExpediente

O que se colhe em dezembro
Manga, melancia, abacaxi, atemoya, carambola,

goiaba, lichia, nectarina, uva, pêra, maracujá, maçã

DESPACHANTE

• LICENCIAMENTO

Neste mês de dezembro inicia-se o licenciamento de
veículos de placas com final 0.

Mês Janeiro Fevereiro Março

Parcela

1ª parcela ou cota

única com 3%

desconto

2ª parcela ou cota única

sem desconto
3ª parcela

Placa
Dia do

vencimento
Dia do vencimento

Dia do

vencimento

Final 1 08/01/2010 10/02/2010 10/03/2010

Final 2 11/01/2010 11/02/2010 11/03/2010

Final 3 12/01/2010 12/02/2010 12/03/2010

Final 4 13/01/2010 18/02/2010 15/03/2010

Final 5 14/01/2010 19/02/2010 16/03/2010

Final 6 15/01/2010 22/02/2010 17/03/2010

Final 7 18/01/2010 23/02/2010 18/03/2010

Final 8 19/01/2010 24/02/2010 19/03/2010

Final 9 20/01/2010 25/02/2010 22/03/2010

Final 0 21/01/2010 26/02/2010 23/03/2010

Para caminhões , os prazos de vencimento são os seguintes:

Mes Janeiro Março Abril Junho Setembro

Parcela
Cota Única

Com

Desconto

1ª Parcela
Cota Única

Sem Desconto
2ª Parcela 3ª Parcela

Placa Dia do

Vencimento
Dia do

Vencimento

Dia do

Vencimento

Dia do

Vencimento

Dia do

Vencimento

Final 1

Final 2

Final 3

Final 4

Final 5

Final 6

Final 7

Final 8

Final 9

Final 0

08/01/2010

11/01/2010

12/01/2010

13/01/2010

14/01/2010

15/01/2010

18/01/2010

19/01/2010

20/01/2010

21/01/2010

10/03/2010

11/03/2010

12/03/2010

15/03/2010

16/03/2010

17/03/2010

18/03/2010

19/03/2010

22/03/2010

23/03/2010

até 15/04/2010
até

15/06/2010

até

15/09/2010

• IPVA

O IPVA pode ser pago à vista (com desconto de 3%), ou
parcelado em três vezes, com vencimento em janeiro, feve-
reiro e março. A partir de dezembro, os avisos de vencimento
serão enviados aos proprietários pelo correio.

Confira a tabela de vencimento para automóveis,
camionetas, caminhonetes, ônibus, microônibus e motos

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

DEPARTAMENTO PESSOAL

Aos associados que têm funcionários, solicitamos que compareçam ao
Departamento de Pessoal e tragam a Carteira de Trabalho de seus

funcionários para atualização de salário,
férias e contribuição sindical.

Todos os funcionários que trabalham com agrotóxicos devem fazer o
exame periódico a cada seis meses.

Encerra-se dia 20 o prazo para passar ao departamento pessoal a
quantidade de horas extras dos funcionários, ou qualquer alteração.

...:: ACIDENTE DE TRABALHO ::...

Por mais simples que seja, ocorrido dentro da propriedade rural deve
ser informado IMEDIATAMENTE ao DEPARTAMENTO PESSOAL para que

este tome as devidas providências, informando o INSS sobre o
ocorrido. Esta informação é obrigatória e deve ser feita em

até 24 horas após o acidente.
 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.

07/12 - Vencimentos do FGTS
18/12 - Vencimento do INSS
15/12 - Vencimento do carnê de INSS (Contribuintes individuais,
             domésticos e facultativos)

AGENDA DE PAGAMENTOS
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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.

CURIOSIDADES

DIRCEU CELESTE DOTTI
CLAUDIO ARIOLI
JOSE OSVALDO MICHILINO
AMERICO VIESI
NIVALDO EVARISTO DAVOGLIO
SERGIO PINSETTA
DENILSON DONIZETI MARTINELI
NAIR FANTI MICHILIN
SILVIA REGINA SILVESTR

01/12
03/12
08/12
10/12
13/12
23/12
23/12
29/12
31/12

Sindicato Rural completa 4.100 litros de óleo diesel

sorteados entre seus associados

Sr. José da Silva, ganhador do mês

ORIGEM DA EXPRESSÃO

A COBRA VAI FUMAR

1945. Depois de cinco anos
de Segunda Guerra Mundial,
o Brasil envia tropas à Itália.
Dizia-se: mais fácil a cobra

fumar que o Brasil entrar na
guerra. A força Expedicioná-
ria adotou a cobra fumante
como símbolo. A cobra vai

fumar: a situação vai piorar,
vai aguçar-se.Ou, atualmen-

te, “o bicho vai pegar”.

Costela de Carneiro com Hortelã

PREPARO:

Temperar as costelas com o alho
esmagado, o sal, a pimenta e o suco de
limão. Refogar no azeite com a cebola

picada. Juntar o cominho, o louro, o
caldo de carne e a água e o açafrão.

Cozinhar em fogo brando até amaciar.
Adicionar o pinhãozinho, a hortelã

picada e servir.

Rendimento:
para 4 pessoas

INGREDIENTES:

- 1 kg de costela de

  carneiro

- 2 dentes de alho

- sal e pimenta-do-

  reino a gosto

- 1 limão

- 4 colheres (sopa)

  de azeite de oliva

- 1 cebola

- 1 colher (chá) de

  cominho

- 2 folhas de louro

- 2 tabletes de caldo

  de carne

- 2 xícaras (chá) de

  água

- 1 envelope de

  açafrão

- 2 colheres (sopa)

  de pinhãozinho

- 1 maço de hortelã

  fresca

A 38ª edição do sorteio de 100 litros de óleo de diesel ocorreu
dia 23 de novembro, cujo ganhador foi SR. JOSÉ DA SILVA
totalizando a entrega de 4.100 de litros em parceria com

AUTO POSTO IPIRANGA


