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SINDICATO RURAL DE TAQUARITINGA

Estamos no final

de mais um ano,

época em que nós

paramos para so-

mar as coisas boas

que aconteceram

em nossas vidas e

a boa surpresa

deste ano foi po-

der contar com

mais um ano de

apoio e contar

com você como

Amigo. Que neste

Natal você possa

ser feliz, que con-

siga tudo o que

vem buscando, que seja uma noite de paz, repleta de surpresas boas, de acontecimentos que ficarão marcados,

porque o tempo passa e é com o passar do tempo que a gente consegue definir o que é realmente bom na vida.

Receba o nosso muito obrigado por tudo e tenha boas festas.

São os votos da DIRETORIA DO SINDICATO RURAL E FUNCIONÁRIOS

P
Cadeia produtiva da Citricultura discute doenças da planta

rodutores de laranja dos
principais estados bra-
sileiros reuniram-se no
último dia 11/11, no Mi-

nistério da Agricultura em Brasília
para discutir as normas para
erradicação do cancro cítrico e do
greening, doenças que causam mui-
tas perdas nas colheitas. O presi-
dente da Câmara Setorial da
Citricultura, Dr. Marco Antônio dos
Santos, afirmou que em muitos es-
tados há produtores que resistem à
retirada de pés contaminados. A
exterminação dos pés afetados, se-
gundo ele, é apontada como a me-
lhor forma para evitar a dissemina-
ção das pragas mais perigosas para
os laranjais.

A Secretaria de Agricultura de
São Paulo, estado onde se concen-
tra maior parte da produção nacio-
nal de laranja, instituiu um seguro
de R$ 19,00 para cada pé arranca-
do por causa do cancro cítrico. No
caso da ocorrência do greening, a

indenização por pé é de R$ 4,00. A
diferença do seguro ocorre devido à
necessidade de liberar mais espaço
em volta dos pés arrancados por
causa do cancro cítrico. Mas o segu-
ro não é adotado em todo o país.

O greening é transmitido por um
inseto vetor. Os ramos da planta fi-
cam amarelados, com folhas man-
chadas de verde-claro. Acontece a
deformação, redução e queda de fru-
tos, maturação irregular,
desfolhamento e morte de pontei-
ros das árvores.

O cancro cítrico é causado por
bactéria que provoca lesões nas fo-
lhas, frutos e ramos acarretando a
queda dos frutos e folhas e a redu-
ção da produção. A bactéria é re-
sistente e consegue sobreviver em
vários ambientes por mais de 9
meses. Se o ambiente for a própria
fruta, folhas ou ramo que foi retira-
do de uma planta contaminada, a
sobrevivência  do  vetor  é  ainda
maior.

A laranja é o terceiro produto
agrícola que mais rende em São Pau-
lo, depois da cana e da carne bovi-

na. Gera 250 mil empregos e as ex-
portações de suco da fruta rendem
mais de US$ 2,16 bilhões por ano.

Informamos a todos os produtores rurais que
possuem gado, que a partir de 01 de dezembro a
20 de dezembro de 2010, estaremos fazendo o
preenchimento do D.M.G. (Demonstrativo de
Gado).

Portanto é preciso trazer o ultimo demonstra-
tivo, Deca, CNPJ, e talonários de nota e Notas fis-
cais de entrada.

Esses formulários serão entregues ao Posto
Fiscal de Araraquara, portanto não deixem para os
últimos dias.

D. M. G.
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Primeiros Socorros
Sindicato Rural comunica aos associados, que de acordo com a determinação do Minis-
tério do Trabalho, a necessidade de todas as propriedades que possui trabalhadores
rurais que deverão adquirir material de primeiros socorros e medicamentos nas pro-
priedades rurais.

Conforme disposto em legislação, toda empresa manterá, em fácil acesso, para uso em urgências
e emergências, material para primeiros Socorros. Sugere-se os seguintes matérias:

ORIENTE-SE:

•   não fornecer quaisquer medicações sem prévia avaliação médica
•   uso de produtos conforme especificações de fabricante
•   manter a caixa limpa e organizada
•   verificar periodicamente a validade de produtos e desprezar os vencidos
•   fazer controle de uso e data de fornecimento de
material de curativos
•   desenvolver rota de fuga e treinar periodicamente os

colaboradores sobre Noções de Primeiros Socorros
•   o colaborador identificar em documento ou crachá a medicação em

uso atual e substâncias alérgicas

MATERIAIS:

•   01 tesoura multiuso
•   04 pares de luvas de uso cirúrgicos, descartáveis
•   01 unidade de esparadrapo ou fita crepe adesiva
•   04 pacotes de gaze
•   01 caixa de curativo adesivo
•   04 unidades de Soro Fisiológico 50ml
•   Sacos Plásticos para Gelo
•   Paracetamol 500 mg para dor ou febre, salvo alergia

a este composto
•   Gelo

ENTREGA DA DIPAM
A Prefeitura Municipal de Taquaritinga, terá até o dia 31/03/2011,

para enviar a DIPAM 2010, de acordo com o artigo 6, da Lei Complemen-
tar LC-63/90, declaração para o índice de participação dos municípios,
de todos os produtores rurais, que venderam suas mercadorias. Por-
tanto deverão levar os talões de nota (se tiver notas ref. ao ano de
2010), as N.F. de venda, e extratos das vendas para as Usinas (ano base
2010), para ser feito o preenchimento na Prefeitura Municipal, na pra-
ça Dr. Horácio Ramalho, 160, com o Elias no Setor de Planejamento, no
horário das 12:00 às 18:00 horas. De acordo com o artigo 6, da lei
complementar LC-63/90, caso não for entregue, o produtor será autua-
do pelo  Posto Fiscal.

PRAZO ATÉ 31/03/2011

O

HOMENAGEM A RONDINO MAZZINI

encerramento precoce
da moagem de cana-
de-açúcar da safra
2010/11 deverá levar a

um processamento final menor
que as 570,19 milhões de tonela-
das previstas pela União da Indús-
tria de cana-de-açúcar (Unica), em
agosto. Segundo o diretor técnico
da entidade, Antonio de Padua
Rodrigues, cerca de 140 usinas já
encerraram a moagem da safra na
região, ante 15 usinas em igual
período no ano anterior. Além dis-
so, o setor vem registrado uma per-
sistência da quebra agrícola.

– Mesmo as usinas que conti-
nuam moendo, estão trabalhando
menos em função da menor dis-
ponibilidade de cana – disse.

A desaceleração do ritmo de
moagem de cana-de-açúcar pelas
unidades produtoras da região
Centro-Sul intensificou-se durante
a primeira quinzena de novembro.
No período, o volume de matéria-
prima processado somou 24,30 mi-
lhões de toneladas, redução signi-
ficativa de 19,32% comparado com
a última quinzena de outubro e de
7,05% em relação aos primeiros 15
dias daquele mês. No acumulado
desde o início da safra, a moagem

alcançou 525,18 milhões de tone-
ladas, contra 473,86 milhões de to-
neladas registradas no mesmo pe-
ríodo do ano anterior.

De acordo com o Centro de
Tecnologia Canavieira (CTC), na pri-
meira quinzena de novembro, a
produtividade agrícola caiu 23,7%
em relação ao mesmo período de
2009. No acumulado desde o início
da safra até 15 de novembro, a que-
bra já é de 6,8% comparada com
igual período da safra passada.

A quantidade de Açúcares To-
tais Recuperáveis (ATR) atingiu
134,58 kg por tonelada de cana-de-
açúcar na primeira quinzena de
novembro, 11,01 kg inferior ao va-
lor obtido nos últimos 15 dias de
outubro. A redução já era espera-
da, pois, conforme mencionado
na última atualização de safra
divulgada pela Unica em 17 de
novembro, o ATR cana no Estado
de São Paulo era declinante a par-
tir de novembro. No acumulado
desde o início da safra, a concen-
tração de ATR aumentou 7,36% re-
lativamente ao mesmo período de
2009, totalizando 142,04 kg por to-
nelada de matéria-prima.

Safra Centro-Sul de cana será menor que
570,2 milhões de toneladas previstas

QUEBRA AGRÍCOLA

O

Sindicato Rural através
dos seus diretores, funcioná-
rios e seus associados, presta
esta homenagem ao nosso as-
sociado Rondino Mazzini que
faleceu no ultimo dia 03/12.
Rondino, que era uma pessoa
identificada pela sua simplici-
dade e humildade, uma vida
dedicada ao trabalho e a famí-
lia, muito querido entre seus
amigos que certamente deixa-
rá saudades.

Perdemos uma grande
pessoa e um sincero amigo.
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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:

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

ExpedienteExpedienteExpedienteExpedienteExpediente

O que se colhe
em DEZEMBRO:

CURSOS e EVENTOS
Sindicato Rural

e Senar

Diagramação,  impressão e  ar te- f ina l :

ELETRICISTA
ACIONAMENTO DE MOTORES ELÉTRICOS EM BAIXA TENSÃO:

DATA:
08/11 A 12/11
INSTRUTOR:
JOÃO MANOEL
DOS SANTOS
ESTE CURSO TEVE
PARTICIPAÇÃO
16 ALUNOS.

PROCESSAMENTO DE MILHO

DATA:
18/11 A 19/11
INSTRUTORA:

VANIA
LOURENÇON VIANA

ESTE CURSO
TEVE PARTICIPAÇÃO

DE 20 ALUNOS.

APLICAÇÃO DE AGROTÓXICOS COM
PULVERIZADOR DE BARRAS

DATA:
24/11 A 26/11
INSTRUTORA:
FABIANA DE AVEZEDO
SOUZA MARTINS
ESTE TEVE
PARTICIPAÇÃO DE
15 ALUNOS.

Jambo, manga,
umbu, abacaxi,

chuchu, mandioca e
amendoim.

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

Todos os funcionários que trabalham com agrotóxicos devem fazer os exa-
mes 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 25
de cada mês.

ACIDENTE DE TRABALHO
Por mais simples que seja o ocorrido dentro da propriedade rural,
deve ser informado IMEDIATAMENTE ao DEPARTAMENTO 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.

DEPARTAMENTO DE PESSOAL
Comunicamos aos Senhores(as) Associados(as)  que a 1ª parcela do
13º salário deverá ser paga até o dia 30 de Novembro e 2ª parcela
deverá ser paga até o dia 20 de Dezembro ou poderá ser pago integral
até dia 20 de Dezembro aos seus respectivos funcionários.

AVISO IMPORTANTE
O Sindicato Rural de Taquaritinga pede aos associados que tenham
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 do respectivo mês.
Qualquer dúvida procurar o Departamento Pessoal do Sindicato.
Sem mais agradecemos.

AGENDA DE PAGAMENTOS:
07/12 - Vencimentos do FGTS.
15/12 - Vencimentos do carnê de INSS

(Contribuintes individuais, domésticos e facultativos).
20/12 - Vencimentos do INSS.
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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 5.300 LITROS
DE ÓLEO DIESEL ENTRE

SEUS ASSOCIADOS.
CURIOSIDADES

A 50ª edição do sorteio de 100 litros de óleo diesel ocorreu
dia 22 de Novembro de 2010, cujo ganhador foi A Sra. Nair Pini
Machado, totalizando 5.300 litros em parceria com o AUTO
POSTO IPIRANGA.

DAR COM OS BURROS N’ÁGUA

N
o Brasil Colônia, era comum o transporte de pro-
dutos e pessoas por mulas e burros. Só que os
caminhos muitas vezes eram inóspitos. Buracos
e áreas alagadas eram o que mais se via. Não

raro os animais morriam afogados ao tentar ultrapassar
determinados trechos. Desde então, a expressão é usada
para qualquer situação em que se faz grande esforço, mas
não se obtém sucesso.

A ganhadora do mês, Da. Nair, ao lado de seu filho Celso Aparecido Machado PERU

ASSADO

MODO DE PREPARO:

De véspera, limpar, lavar e escorrer o peru. Misturar todos os temperos
com maionese e esfregar bem por dentro e por fora de todo o peru. No
dia seguinte, levar para assar, em forno brando, por mais ou menos 4
horas, com todos os temperos e cobrindo com papel alumínio. De vez
em quando levante o papel e regar o peru com o caldo da assadeira.
Retirar do forno quando espetar o peru com u garfo e não soltar mais
liquído de sua carne. No molho da assadeira colocar batatinhas cozidas
e as deixar dourar.

INGREDIENTES:

2 colher (chá) de molho de pimenta vermelha
2 colheres (sopa) de sal
½ chícara (chá) de vinagre
½ garrafa de vinho branco seco
250 gramas de maionese
1 peru de 5 a 6 quilos
suco de 1 limão
3 dentes de alho
cheiro verde
1 folha de louro
1 cebola

CLAUDIO ARIOLI
JOSE CLAUDIO RESTANI
JOSE OSVALDO MICHILINO
AMERICO VIESI
LUZIA APARECIDA RESTANI
NIVALDO EVARISTO DAVOGLIO
SERGIO PINSETTA
DENILSON DONIZETI MARTINELI
NAIR FANTI MICHILIN

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


