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SINDICATO RURAL DE TAQUARITINGA

urante todo o mês de no-
vembro, os produtores
que possuem gado estão

obrigados a revacinar seu reba-
nho contra a febre aftosa.

Vacinação
do Gado

D

Salário Mínimo Rural
aumentou em
1º de outubro

nformamos que a partir
de 1º de outubro de 2009 o
salário mínimo rural de
Taquaritinga, Cândido

Rodrigues, Fernando Prestes e
Santa Ernestina passou para
R$515,00 (Quinhentos e Quinze
Reais) por mês. Para os empre-
gados que recebem acima do
piso salarial o reajuste entre as
partes, será através de livre ne-
gociação.

I

Deliberação CRH nº 101 regulamenta
a cobrança de água em propriedades rurais

o dia 09 de setembro deste ano foi aprovada a minuta do decreto
que regulamenta a cobrança pela utilização dos recursos hídricos
no Estado de São Paulo pelos usuários rurais.

No entanto, para a implantação da cobrança prevista para
iniciar em 1º de janeiro, ainda é necessária a publicação de Decreto pelo
Governador do Estado.

Para a efetiva implementação da cobrança é necessário que os Comi-
tês da Bacia Hidrográfica, tenham elaborado e aprovado em plenário seus
Planos de Bacia, para posteriormente aprovarem a cobrança pelo uso da
água, respeitando as particularidades de cada região.

Caberá ao Comitê de Bacia definir o quanto a pagar, quais serão os
parâmetros aplicáveis àquela Bacia Hidrográfica, os casos de isenção de
pagamento com base na definição de micro e pequena propriedade.

N

recuperação da economia
brasileira, que se dá em rit-
mo acima do esperado de
acordo com os indicadores

mais recentes de produção, consu-
mo, confiança crédito e emprego,
reacendeu o debate sobre a opor-
tunidade e o momento adequados
para que o Comitê de Política Mo-
netária (Copom) volte a elevar os
juros para conter os efeitos da de-
manda sobre a inflação.

Um dos cruzamentos mais desa-
fiadores para entender o que está
acontecendo e tentar identificar se
já entramos em uma rota
preocupante, é entre consumo e
oferta. Os dados da pesquisa de co-
mércio do Instituto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatística (IBGE) mostram
que o volume de vendas em agosto
passado foi 7,8% superior ao alcan-
çado em abril do ano passado. Por
quê abril, se a crise estourou em
setembro? Porque foi naquele mês

Consumo, inflação e outros números

que o ritmo de atividade e os si-
nais de seus efeitos sobre a infla-
ção convenceram os membros do
Copom de que era o momento de
apertar a política monetária.

Enquanto a demanda já está
muito superior àquela que indicou
a necessidade de elevar os juros, a
oferta segue em baixa e as fábricas
operam com capacidade ociosa ain-
da expressiva.

Por categoria de uso, os dados
indicam menos “folga” para bens
de consumo, cuja produção, em
agosto, foi apenas 1,7% menor que

aquela registrada em abril de 2008.
Por segmento, esse resultado é des-
dobrado em quase estabilidade
para bens não duráveis (menos
0,2%) e queda maior (4,6%) nos bens
duráveis, como automóveis, gela-
deiras, fogões, computadores, en-
tre outros. Para bens de capital (má-
quinas), a produção deste agosto
foi 22% menor que no mês em que
se decidiu pela alta dos juros e em
bens intermediários (matérias-pri-
mas e peças) a queda ficou em 9%.

Olhada isoladamente, a deman-
da por bens de consumo poderia ser
considerada um sinal claro de que
já teria chegado o momento do Ban-
co Central elevar os juros. A tarefa
do BC, contudo, não é conter a pro-
dução e o consumo ou reduzir o cres-
cimento, embora muitas vezes críti-
cas nesta direção sejam feitas à
instituição. Ao BC cabe monitorar se
junto com o crescimento vem a in-
flação.

Pacote de Lula tenta pôr fim à disputa do Código Florestal
presidente Lula assinará um
pacote ambiental para a
reforma do Código Florestal
Brasileiro, em vigor desde

1965. O ministro do Meio Ambiente,
Carlos Minc, disse que será um con-
junto de decretos, portarias e medi-
da provisória para “resolver 70% dos
temas” que opõem ruralistas e
ambientalistas.

As medidas vão instituir instru-
mentos polêmicos como a “cota de

reserva legal” e a permissão para a
aquisição, e posterior doação à União,
de terras em unidades de conserva-
ção estaduais ou federais por produ-
tores rurais.

No governo, há acordo fechado
entre Minc, a Casa Civil e o Ministério
do Desenvolvimento Agrário, mas per-
sistem resistências no Ministério da
Agricultura. Sem contar a oposição de
ambientalistas e ruralistas da comis-
são especial de reforma do Código

Florestal na Câmara dos Deputados.
O pacote vai ampliar em seis me-

ses o prazo que acabaria em 11 de
dezembro para a regularização
ambiental das propriedades rurais.
Pela nova proposta, a adesão volun-
tária dos produtores proporcionará um
prazo de 20 anos para o cumprimento
dos compromissos que forem assu-
midos.

O texto alinhavado pelo ministro,
no grupo de trabalho coordenado pela

Casa Civil, permite atividades em en-
costas, à exceção do plantio de cana
e grãos, além da criação de gado.

As demais atividades ficam proi-
bidas. O documento também admi-
te a soma da reserva legal a Áreas
de Preservação Permanente em pro-
priedades de até 400 hectares na
Amazônia ou 150 hectares nas de-
mais regiões. “Queriam para todo
mundo, mas não dá para fazer no
Cerrado”, disse Minc.
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BNDES prepara liberação de R$ 203 mi
para a Fischer

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)
irá liberar R$ 203,49 milhões para o Grupo Fischer investir na
renovação de pomares e instalação de projetos de irrigação de

lavouras da Citrosuco, segunda maior produtora de suco de laranja do
mundo. O empréstimo, aprovado pelo banco de fomento e pela diretoria
da companhia, será liberado para a única grande empresa do setor a
fechar uma unidade durante a atual safra de laranja no País. Em feverei-
ro deste ano, a fábrica de Bebedouro (SP) viu paralisadas as suas ativi-
dades de processamento, o que causou a demissão de 208 funcionários.

Nanotecnologia na agricultura

um trabalho minucioso,
repetitivo e (literalmente) invi-
sível. Mas nele está uma das
grandes apostas do setor

agropecuário para os próximos anos.
As pesquisas estão concentradas

sobretudo no desenvolvimento das cha-
madas “língua” e “nariz” eletrônicos,
sensores que mimetizam o trabalho do
homem em tarefas tão díspares como a
medição da umidade do solo e da
maturação de frutos até a detecção de
bactérias em derivados do leite ou da fe-
bre aftosa no rebanho bovino. Em outras
frentes, os cientistas desenvolvem plás-
ticos comestíveis para embalagens de
alimentos, nanofibras de celulose a par-
tir do bagaço de cana e ainda
nanopartículas magnéticas para a
descontaminação de pesticidas em água.

Tudo isso, acredita-se, tornará as res-
postas da indústria mais rápidas e com
um custo significativamente menor que
as técnicas disponíveis hoje no mercado.
“A nanotecnologia será uma revolução no
campo”, sentencia Luiz Henrique
Mattoso, chefe de Pesquisa e Desenvol-
vimento da Embrapa Instrumentação
Agropecuária, em São Carlos (SP).

Mattoso lidera uma força-tarefa de
17 unidades da Embrapa e outras 15 uni-
versidades, federais e estaduais, reuni-
das na Rede de Pesquisa em
Nanotecnologia Aplicada ao
Agronegócio. Formada em 2006, a rede é
o maior grupo voltado às pesquisas com
nanotecnologia para o setor
agropecuário atuando no país.

As pesquisas estão concentradas
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postas da indústria mais rápidas e com
um custo significativamente menor que as
técnicas disponíveis hoje no mercado. “A
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campo”, sentencia Luiz Henrique
Mattoso, chefe de Pesquisa e Desenvolvi-
mento da Embrapa Instrumentação
Agropecuária, em São Carlos (SP).

Mattoso lidera uma força-tarefa de

17 unidades da Embrapa e outras 15 uni-
versidades, federais e estaduais, reuni-
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Em São Carlos, no interior paulista, os
cientistas do grupo de Biofísica Molecular
do Instituto de Física e do Instituto de Es-
tudos Avançados da Universidade de São
Carlos (UFSCar) estudam a aplicação da
nanotecnologia para detectar a febre
aftosa na população de bovinos.

“Imobilizamos nanopartículas metá-
licas sobre circuitos eletrônicos especi-
ais que vão detectar a presença de
anticorpos”, diz Valtencir Zucolotto, pro-

fessor do Instituto de Física da UFSCar. “Se
o animal já teve aftosa, ele desenvolveu
anticorpos e os nossos sensores detecta-
rão isso”. Dentro de um ano e meio o gru-
po deverá ter o primeiro protótipo para
comercialização. E em dois anos, o kit
pronto para comercialização.

Para os produtores, o novo instru-
mento será um processo mais barato por-
que os testes de aftosa poderão ser fei-
tos in loco e com resposta imediata. “A
nano dará independência para a fiscali-
zação”, diz Zucolotto. No passado recen-
te, a ocorrência da doença levou à inter-
rupção dos embarques de carne bovina
brasileira a quase 50 países. Devido a
esse episódio, até hoje, a União Européia
impõe restrições ao país.

O

É

cana-de-açúcar vai livrar São Paulo de amargar uma queda histórica no
valor de sua produção agropecuária e florestal em 2009. Estimativa pre-
liminar do Instituto de Economia Agrícola (IEA), vinculado à Secretaria da
Agricultura do Estado, aponta que, no total, os 54 principais produtos

cultivados em terras paulistas renderão R$ 40,654 bilhões este ano, 4,44% menos
que em 2008. Mas isso porque a fatia da cana, carro-chefe do campo estadual,
deverá chegar a R$ 15,530 bilhões, aumento de 10,08% na comparação.

“Se lembrarmos do pessimismo que dominava o mercado no fim do ano
passado e que os preços de produtos como carnes e grãos recuaram em 2009, até
que o resultado geral não é tão ruim. Há alguns pontos negativos, caso da queda
do valor da produção da laranja, por exemplo, mas também há destaques positi-
vos, como os avanços da batata e dos ovos”, afirmou o secretário da Agricultura de
São Paulo, João Sampaio.

Os resultados preliminares da pesquisa mostram que a carne bovina
permanece como o segundo produto agropecuário mais importante de São Paulo.
O valor da sua produção deverá atingir R$ 5,065 bilhões em 2009, 1,6% menos que
no ano passado, mas sua participação no total deve passar de 12,1% para 12,46%.
Entre as regiões produtoras, a primeira que aparece no rol do IEA que tem na carne
bovina sua locomotiva é Presidente Prudente, na 15ª colocação no ranking.

Com produção 19,81% maior que em 2008, mas preços médios 33,3%
inferiores, a laranja destinada às indústrias de suco deverá fechar o ano com valor
de R$ 2,002 bilhões, 20,09% menor. No caso da laranja para mesa, cujos preços e
produção vão recuar, o valor projetado é de R$ 756,3 milhões, uma retração de
47,47%.

Com a demanda internacional por suco de laranja ainda retraída, o seg-
mento atravessa uma das piores crises de sua história em São Paulo, que reúne o
maior parque citrícola do planeta.

A

Cana alivia baixa do valor
da produção no campo paulista
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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

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

FINAL DA PLACA
9
0

PRAZO FINAL PARA RENOVAÇÃO
até novembro
até dezembro

DESPACHANTE
Neste mês inicia-se o licenciamento de veículos de placas com final 9.
Confira na tabela abaixo os prazos para licenciamento das demais placas.

O Sindicato Rural
em parceria com o

SENAR realizou no
mês de outubro os cursos

de CULINÁRIA
REGIONAL durante

os dias 05 e 06, com a
instrutora Mirna Pikel,

e de 26 à 28, o curso de

APLICAÇÃO DE
AGROTÓXICOS,

com a instrutora
Fabiana de

Azevedo Souza Martins.

Já os cursos de

COLHEITA DE
LARANJA ocorreram na

semana de 19 à 23
de outubro, sob

instrução de Plínio Nutti.

Participantes do curso de Culinária Regional

Colheita de Laranja

Curso sobre Agrotóxico

ExpedienteExpedienteExpedienteExpedienteExpediente

AGENDA DE PAGAMENTOS

06/11 - Vencimentos do FGTS
20/11 - Vencimento do INSS
16/11 - Vencimento do carnê de INSS
             (Contribuintes individuais, domésticos e facultativos)

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 fiscali-
zado e não esteja com a

documentação da motosserra em ordem.
Interessados tratar com Fábio pelo telefone (16) 3252-2175

DEPARTAMENTO PESSOAL
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 providên-

cias, 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.

Os interessados na Cavalgada Rural devem se inscrever até 12/11. 12/11. 12/11. 12/11. 12/11.

Cavalgada Rural

O que se colhe em novembro
Maracujá, cupuaçu, kiwi, nabo, cará, trigo,

cebola, almeirão, chicória
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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

AO DEUS DARÁ

Pedir esmola não é atividade moderna. As maneiras que as
pessoas usam para se livrar de pedintes é que se multiplicam.
Um delas, comum antigamente, servia como espécie de con-
solo: “Deus dará”. A expressão passou a referir-se às pessoas
abandonadas à própria sorte, que vivem à toa, sem esperança
– ao Deus dará.

CHORANDO AS PITANGAS

Quando a lamentação é grande, os lusitanos dizem que
choram lágrimas de sangue. Por aqui, outras palavras prevale-
cem para expressar o mesmo sentido, com imagem até bem
próxima. Pitanga, além de nomear uma fruta, quer dizer “ver-
melho” em tupi. A expressão “chorar as pitangas” sugere que,
para nos queixar ou lamuriar, vertemos lágrimas até os olhos
ficarem vermelhos

ORIGEM DA EXPRESSÃO

Jandyra Eico Mori Kawasaki

Sindicato Rural
completa 4.000 litros

de óleo diesel
sorteados entre seus

associados.

A 37ª edição do sor-
teio de 100 litros de óleo
de diesel ocorreu dia 21
de outubro, cujo ganha-
dora foi a Sra. Jandyra
Eico Mori Kawasaki
totalizando a entrega de
4.000 litros sorteados em parceria com o AUTO POSTO IPIRANGA.

CARLOS ALBERTO MANSUR ZAQUIA
NILDE L. PEREIRA MARQUES
MATSUNO KUROIWA
IRINEU FRARE
DOMINGOS VICENTE RESTANI
MARIA DAS GRAÇAS IRANO
TERCILIA MICALI MONTEIRO
ADAIL BENEDITO REGATIERI
RONDINO MAZZINI
ERNESTO PEDRASSOLLI
LAERTE STEFANO
MOACIR APARECIDO CAVALINI
TERUO TESUJIMOTO
FERNANDO MANAIA ESCAROUPA
DUVILIO SCARDOELLI
DORIVAL GIBERTONI
GERALDO CLEMENTE ANGELO
ESPERANDINA PONGELUPPI BERTOLDO

01/11
02/11
02/11
07/11
10/11
10/11
10/11
10/11
12/11
15/11
17/11
18/11
21/11
22/11
22/11
23/11
23/11
28/11

MOQUECA CAPIXABA
INGREDIENTES
1  (sopa) de urucum ou colorau
1  (sopa) de azeite de oliva
2  (sopa) de óleo
500 gramas de tomates cortados em cubo
200 gramas de cebola picadas bem pequenas
1 quilo de badejo ou abadejo
1 maço de coentro picadinho
1 maço de cebolinha picadinha
5 dentes de alho picadinho
suco de meio limão
sal a gosto

COMO PREPARAR A MOQUECA CAPIXABA:
Temperar o peixe com limão, sal e deixar por 1 horas para pegar gosto. Levar ao fogo
a panela de barro, deixar aqueçer por uns 5 minutos. Colocar o óleo e o azeite,
colocar o tomate, cebola e deixar cozinhar, acrescentar os temperos, coentro,
urucum, pode colocar um tablete de caldo de peixe ou camarão esfarelado, mexer
bem e tampar a panela para cozinhar um pouco. Colocar o peixe e o caldo do limão,
fazer camadas, colocar o peixe e por cima colocar os temperos (tomate, cebola
refogados), tampar e deixar cozinhar até o peixe ficar macio. Provar o sal, deixar
ferver um pouco, tirar do fogo e acrescentar a cebolinha picada e colocar na mesa
sobre um suporte. A panela vai continuar a ferver durante um bom tempo. Ao servir
regar a moqueca com azeite de boa qualidade. Acompanha arroz branco e um pirão
ou mandioca frita.

RENDIMENTO: 8 PORÇÕES


