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SINDICATO RURAL DE TAQUARITINGA

Código Florestal
egundo o deputado
Aldo Rebelo, o seu rela-
tório, se transformado
em lei, deve regularizar
a situação de 90% dos

produtores rurais brasileiros. Ele dis-
se que a idéia é consolidar as áreas
que já estão sendo usadas para a
agropecuária e impedir qualquer
desmatamento ilegal futuro.

Durante a votação do texto, o
clima esquentou entre os parlamen-
tares em vários momentos. Entre os
pontos mais polêmicos, está o que
dispensa os proprietários de terra
com até quatro módulos rurais de
recomporem as áreas desmatadas
de sua reserva legal. Nas áreas mai-
ores, ela deve ser feita no mesmo
bioma, em até 20 anos, com a anis-
tia das sanções administrativas até
22 de julho de 2008.

Além disso, o relatório prevê a
redução da área de mata ciliar às
margens dos rios que deve ser pre-
servada, chamadas de Áreas de Pre-
servação Permanente (APP) de 30
metros para 15 metros. Embora te-
nha sido retirada do texto a permis-
são para que os estados reduzam
ainda mais pela metade, foi
mantida a possibilidade para que
os órgãos compostos por conse-
lhos estaduais alterem, feito o
zoneamento agroecológico, alterem
esse tamanho.

Segundo o deputado Reinhold
Stephanes (PMDB-PR), ex-ministro
da Agricultura, o deputado Aldo Re-
belo “fez um bom relatório, percor-
rendo o Brasil inteiro e encarando
o problema de frente. Se aprovado,
ele ajudará a preservar as flores-
tas”, disse Stephanes.

Já o deputado Ivan Valente (PSOL-
SP) afirmou que o relatório prejudi-
ca quem cumpriu a lei e preservou.
Ele considera que um dos maiores
problemas na discussão do tema é
que não há uma educação para a
preservação com atuação efetiva do
Estado. “É preciso mais Estado. Tan-
to para fiscalizar como para dar as-
sistência técnica, principalmente
aos pequenos produtores”.

É difícil não
ver nesse substi-
tutivo um meca-
nismo muito se-
melhante à nova
Lei Seca: Nunca
foi permitido
consumir álcool
e dirigir, e para
isso criaram im-
putações legais;
mas os motoris-
tas nunca foram
f i s c a l i z a d o s .
Logo, na realidade eles sempre pu-
deram beber e dirigir, salvo nas
excessões e fatalidades, onde sem-
pre se constatam retroativamente
os infratores. Dadas as estatísticas
sobre acidentes envolvendo álcool
e direção, alguns disseram: por que
não mudar a lei? A lei mudou; a fis-
calização não.

Moral da história: ao invés de
alterar os modos de tornar a lei e

suas regulamentações efetivas, mu-
demos a lei, sem mudar  essencial-
mente a efetividade dela (seja qual
for). No debate sobre o Código Flo-
restal, constata-se irregularidades
em 90% dos produtores, mas não a
necessidade de fiscalizá-los. Qual
mecanismo garante que a não
efetividade da fiscalização anteri-
or se converterá em fiscalização
efetiva, daqui por diante?

A serviço do trabalhador rural
de Taquaritinga e Região!

Informativo

SINDICATO RURAL DE
TAQUARITINGA
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recuperação de
crédito de ICMS é
um direito ampa-
rado por lei, que

possibilita a você produtor,
creditar-se do imposto que
geralmente encontra-se
destacado na Nota Fiscal e
que está incluso no preço de
insumos, tais como: óleo di-
esel utilizado em trator e
bomba de irrigação, e em
outros equipamentos agríco-
las.

O Governo do Estado de
São Paulo oferece aos pro-
dutores rurais a possibilida-
de de transferir seus crédi-
tos de ICMS para aquisição
de máquinas e implementos
agrícolas, entre outros.

Portanto produtor rural,
procurar o Sindicato Rural de
Taquaritinga, falar com Con-
tador Valmir Appis.

Recuperamos
Crédito de ICMS
sobre consumo
de óleo diesel
consumido na
propriedade

A

presidente, doutor Marco Antonio dos Santos,
que já presidia a Mesa Diretora de Assuntos Eco-
nômicos da Citricultura junto á FAESP (Federação
da Agricultura de São Paulo), assumiu a presidên-
cia da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva de

Citricultura do Ministério da Agricultura em Brasília (DF), no
dia 25 de Julho deste ano.

Comunica, também, que referida nomeação foi feita
pelo Excelentíssimo Senhor Ministro da Agricultura, Wagner
Rossi.

A Câmara Setorial, agora dirigida por nosso Presidente,
tem por objetivo reunir Cooperativas, Entidades de Classe,
Ministérios, Associações, bem como as Secretarias de Agricul-
tura de todos os Estados. Ali são tratados assuntos relaciona-
dos á toda cadeia produtiva de laranjas, a uma agenda estra-
tégica a ser cumprida, o objetivo da presidência é o entendi-
mento entre produtor e indústria para que setor possa ser
mais competitivo, fazendo com que o país continue o maior
produtor e exportador de suco de laranja do mundo.

Presidente do Sindicato
assume Câmara Setorial

O
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Clima pode favorecer safra de citros
2011/12, mas prejudicar atual

La Niña deve in-
fluenciar o clima
brasileiro no se-
gundo semestre

deste ano, provocando esti-
agem prolongada nas regi-
ões Sul e Sudeste (momen-
to de florada nos pomares
citrícolas paulistas).

Segundo pesquisadores, o
tempo seco pode provocar
a queda prematura de fru-
tos da safra 2010/11.

No entanto, a temporada
2011/12 pode ser
favorecida pela falta de
umidade, visto que ajuda a
evitar a estrelinha, um tipo
de fungo que causa queda
de flores.

Assim, se confirmada, a
previsão de tempo seco
pode aumentar o volume de
laranja na safra 2011/12.

Vale lembrar, porém, que
é difícil projetar uma safra
sem ter como base a in-
tensidade da florada, que
costuma ocorrer principal-
mente entre o final de

A

agosto e o início de setem-
bro.

Em relação aos preços
da laranja indústria no mer-
cado spot, o preço pago
pela caixa de 40,8 kg posta
para as variedades hamlim
e westin chegou a R$
15,00, conforme pesquisas.

Para a laranja pêra in
natura no mercado interno,
o produto teve média de R$
15,21/cx de 40,8 kg, na ár-
vore.

AVISO IMPORTANTE
MÊS DE AGOSTO DE 2010

Informamos a todos os associados, que a partir do dia 03 de
agosto de 2010, estará funcionando o consultório dentário do Sindi-
cato Rural, com o Dr. Ângelo Marcelo Okada.

Portanto todos poderão agendar suas consultas pelo telefone
(16) 3252-2175 ou na sede do Sindicato Rural.

ITR-2010
IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA: 01/08/2010 A 30/09/2010

Nos meses de agosto a setembro de 2010, terá que ser feita a
declaração do ITR (Imposto Territorial Rural) de todas as proprieda-
des rurais. Os proprietários deverão trazer os seguintes documentos:

- ITR -2009
- Declaração do Imposto de Renda do ano de 2010
- CCIR 2006/2007/2008/2009
Para os proprietários que adquiriram propriedades rurais, ou

fizeram retificação de área, inventário, formal de partilha, ou doação,
a partir de 01 de outubro de 2.009 aos dias atuais, deverão fazer o
preenchimento dos formulários no Sindicato Rural, e na Receita Fede-
ral de Ibitinga, para transferir o imóvel em seu nome, e fazer as altera-
ções necessárias. Para o preenchimento deverão trazer os seguintes
documentos:

- Cópia da declaração do ITR 2009 e CCIR ano 2006, 2007, 2008
e 2009 do ex-proprietário, escritura da propriedade e certidão de ma-
trícula, CPF da esposa (o).

 A não entrega da declaração implica em vários problemas ao
proprietário, desde o pagamento de multa de R$ 50,00, por envio em
atraso, e mais multa e juros do valor a pagar, até a não emissão de
Certidões Negativas de Débito. Para que não ocorra nenhum problema
é importante que o associado não deixe para fazer esta declaração
nos últimos dias do mês, pois teremos que ir até a cidade de Ibitinga,
onde será realizada toda esta documentação.

consumo de suco de
laranja no mercado
interno brasileiro
está crescendo. En-
quanto em 2005

apenas 3% da produção nacional de
suco era consumida pelos brasilei-
ros, hoje, esse percentual está pró-
ximo de 10%. Mesmo com o volu-
me exportado relativamente está-
vel nos últimos cinco anos, a de-
manda doméstica pelo suco con-
centrado avançou de forma signifi-
cativa. Dados do Departamento de
Agricultura dos Estados Unidos
(USDA) indicam que as exportações
brasileiras de suco concentrado sa-
íram de 1,34 milhão de toneladas
em 2004/2005 para 1,32 milhão de
toneladas estimadas pela entidade

em seu relatório de julho para a
safra 2009/10. A queda de 1,5% nas
vendas externas se opõe a um cres-
cimento superior a 50% na deman-
da doméstica. O consumo de suco
concentrado no Brasil passou de 23
mil toneladas em 2005 para as atu-
ais 35 mil toneladas.

Apesar de o crescimento rela-
tivo ser elevado, o volume de suco
de laranja consumido no Brasil ain-
da é baixo em comparação a ou-
tros países. A Rússia, por exemplo,
consome 45 mil toneladas por ano,
enquanto os chineses têm uma de-
manda doméstica de 59 mil tonela-
das. A expectativa de consultorias
e empresas privadas, no entanto,
é que o consumo de sucos prontos
para beber devido ao aumento no

país. As indústrias processadoras es-
timam que o consumo de suco de
laranja no Brasil triplicará em cinco
anos.

Para analistas, esse aumento
da demanda doméstica por laranja
vai mudar a relação existente en-
tre produtores e indústrias nos pró-
ximos anos. Ele lembra que até ago-
ra o mercado interno ficava com
aquilo que sobrava das exporta-
ções. “ Entramos em um momento
que o mercado interno deixa de ser
algo marginal e o Brasil passa a ser
o maior cliente do Brasil para o suco
de laranja”, afirma Sampaio. A de-
manda domésticas de suco de la-
ranja tende a ser ainda maior se for
incluída na conta a laranja
consumida in natura. Cerca de 30%

da produção de 16,23 milhões de
toneladas da safra 2009/10 são de
fruta in natura, que pode ser usa-
da para a produção de suco em
casa, por exemplo. Esse percentual
se mantém relativamente estável
nos últimos anos. Em 2005, era de
27% - 73% eram destinados para a
processamento da indústria.

Estimativas da Tetra Pak indi-
cam que o consumo de sucos pron-
tos no Brasil será multiplicados em
mais de cinco vezes nos próximos
cinco a seis anos. No ano passado,
o consumo no país foi de 470 mi-
lhões de litros e a expectativas é
de que atinja 2,5 bilhões de litros
em meados de 2015, segundo a fa-
bricante sueca de embalagens.

Mercado interno eleva demanda por suco de laranja



SINDICATO RURAL DE TAQUARITINGA ANO XIX • Nº 198 • AGOSTO/2010 PÁG. 3

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:

Taquaritinga ArtesGraficas e Editora Ltda.
PABX (16) 3252-4768

ExpedienteExpedienteExpedienteExpedienteExpediente

O que se colhe
em AGOSTO:

CURSOS e EVENTOS
Sindicato Rural

e Senar
DEPARTAMENTO PESSOAL
Solicitamos aos Associados que compareçam ao Departamento Pes-
soal munidos das Carteiras de Trabalho de seus respectivos funcioná-
rios para que sejam feitas as atualizações.

Todos os funcionários que trabalham com agrotóxicos devem fazer os exames
periódicos a cada seis meses.

O prazo para passar ao Departamento Pessoal a quantidade de horas
extras dos funcionários, ou qualquer alteração, encerra-se no dia 23
de cada mês.

ACIDENTE DE TRABALHO
Por mais simples que seja o ocorrido dentro da propriedade rural,
deve ser informado IMEDIATAMENTE ao DEPARTEMENTO PESSOAL para
que sejam tomadas as devidas providências, informando assim, ao
INSS sobre o fato. Esta informação é obrigatória e deve ser feita em até
24 horas após o acidente.
A Lei n° 8.213/91 determina no seu artigo 22 que todo acidente de
trabalho deverá ser comunicado pela empresa, SOB PENA DE MULTA EM
CASO DE OMISSÃO.

No ato do registro do empregado está munido dos seguintes docu-
mentos: CPF, RG, CTPS, TITULO DE ELEITOR, FOTO 3X4, CERTIDÃO DE CASA-
MENTO, CERTIDÃO DE NASCIMENTO DO FILHO MENOR DE QUARTOZE ANOS
E CARTEIRA DE HABILITAÇÃO.

AVISO IMPORTANTE
O Sindicato Rural de Taquaritinga pede aos associados que t enham
folha de pagamento que mantenha-se em dia com os encargos, por
exemplo: FGTS, INSS, CONTRIBUIÇÃO, porque com os atrasos desses
encargos será gerado automaticamente juros e multas, encargos do
escritório, como: folha, toner, etc. Por isso pedimos a colaboração de
todos que façam um máximo de esforço para que não atrasem os
encargos dos respectivo mês.

Qualquer dúvida procurar o Departamento Pessoal do Sindicato. Sem
mais agradecemos.

AGENDA DE PAGAMENTOS:
06/08 - Vencimentos do FGTS.
13/08 - Vencimentos do carnê de INSS
            (Contribuintes individuais, domésticos e facultativos).
20/08 - Vencimentos do INSS.

Diagramação,  impressão e  ar te- f ina l :

PROCESSAMENTO
ARTESANAL DE MANDIOCA

Instrutora:
Vânia Araújo Lourençon

Período:
 07/07 á 08/07

COLHEITA LARANJA

Instrutor:
Plínio Nutti

Período:
12/07 á 16/07

DOMA RACIONAL

Instrutor:
Hamilton Bezerra de Lima

Período:
26/07 á 30/07

DOMA RACIONAL

Instrutor:
Hamilton Bezerra de Lima

Período:
20/07 á 24/07

Tangerina, banana,
cana-de-açucar,

laranja, milho, uva,
jiló, rabanete,

chuchu.
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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.

Sindicato Rural de
Taquaritinga completa

4.900 litros de óleo
diesel entre seus

associados.

D ois caçadores caminham pela floresta. De repente,
um cai no chão e para de respirar. O outro,
desesperado, pega o celular e liga para o serviço de

emergência:
– Meu amigo morreu! O que é que eu faço?
– Mantenha a calma. A primeira coisa a fazer é ter certeza
que ele realmente está morto.
Vem um silêncio. Logo depois o barulho de um tiro.
– Certo. E agora?

Só pra ter certezaA 46ª edição do sorteio de
100 litros de óleo diesel

ocorreu dia 20 de Julho de
2010, cujo ganhador foi o

Sra. Mercedes Predassolli,
que na foto está

representada por seu
genro Eduardo, totalizando

4.900 litros em parceria
com o AUTO POSTO

IPIRANGA.

Carne Seca na Moranga

1 kg de carne seca
   dessalgada, cozida e desfiada
1 litro de leite
½ kg de queijo cremoso
1 xícara (chá) de requeijão
1 xícara (chá) de creme de leite
Salsinha picada a gosto

MODO DE PREPARO:

Tire toda a semente da moranga e cozinhe-a, inteira, com água e sal.
Reserve a polpa cozida. Em outra panela, aqueça a manteiga e refo-
gue o alho e a cebola. Acrescente a farinha de trigo e misture bem.
Sem parar de mexer, acrescente a carne seca e o leite. Deixe apurar,
mexendo sempre, até que engrosse. Acrescente o queijo cremoso e a
polpa da abóbora. Misture bem e retire a panela do fogo. Em seguida,
acrescente o requeijão, o creme de leite, a salsinha, misture e sirva
dentro da moranga.

INGREDIENTES:

1 moranga grande
Água, o suficiente
1 pitada de sal
2 colheres (sopa) de manteiga
4 dentes de alho amassados
1 cebola ralada
1 ½ xícara (chá)  de farinha de trigo

REGINA AUREA L. D. AMBROSIO

HELIO BOMBARDA

JAIR PAULO AQUARONI

ADEMAR YOSHIO OGATA

TEREZA G. VALERETTO

VALENTIM OCIMAR GAVIOLI
JOAO CLAUDEONOR  ARIOLI

MIGUEL VICENTE

LAERTE  APARECIDO ESCOLA

CARLOS ALBERTO DIAN

FRANCISCO CARLOS MUZATTI
AGIDE GIBERTONI (JUCA)

JOSE  REYNALDO  LIBANORI

THEREZA  A. POLETTI GRIGOLLI

ADELINO MALAMAN

JUNICHI KAJITANI
DEVAIR APARECIDO RESTANI

ANTONIO MARTINEZ LOPES

JOSE DO CARMO MAZZINI

PAULO CESAR COLETI

ANTONIO MARUCCA DE CARVALHO
IDALINA P. P. PINHEIRO

JOAO DA COSTA CARVALHO

LUIZ DE FRANÇA B. RIBEIRO

RENATO CESAR DAVOGLIO

FRANCISCO NUCCI

01/08

01/08

01/08

01/08

02/08

04/08
05/08

07/08

08/08

08/08

10/08
11/08

12/08

12/08

12/08

15/08
15/08

16/08

16/08

17/08

19/08
20/08

24/08

27/08

28/08

30/08


