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SINDICATO RURAL DE TAQUARITINGA

Prazo para averbação da reserva legal está prorrogado para junho de 2011
oi adiado para 11 de ju-
nho de 2011 o prazo para
averbação da Reserva Le-
gal. Após esse prazo, ou

quando notificado, o proprietário
rural terá 180 dias para apresentar
o Termo de Compromisso de Regu-
larização da Reserva Legal. Gozará
ainda de 120 dias para averbar a
área, contados da emissão de do-
cumentos por parte do órgão
ambiental.

Instituição do Programa Fede-
ral de Apoio à Regularização
Ambiental de Imóveis Rurais, deno-
minado “Programa Mais Ambiente”,
cuja adesão do proprietário se dará
por meio de Termo de Compromis-
so no qual se compromete a recu-
perar, recompor ou manter as áreas
de preservação permanente, bem
como de averbar a Reserva Legal do
imóvel.

Fixação de prazo de três anos
para adesão ao “Programa Mais Am-
biente”. A adesão evitará que pro-
prietário rural seja autuado pelas
infrações previstas nos art. 43, 48,
51 e 55 do Decreto 6.514/2008, desde
que cometidas até o dia 10 de De-
zembro de 2009. Além disso, o pro-

prietário rural que aderir ao Progra-
ma será beneficiado com a suspen-
são das multas já aplicadas em de-
corrências das infrações aos dispo-
sitivos acima citados, exceto nos ca-
sos de processos com julgamento
na esfera administrativa.

Criação do Cadastro Ambiental
Rural – com finalidade de integrar
as informações ambientais das pro-
priedades e posses rurais e as in-
formações geradas com base no
programa.

Criação de Comitê Gestor para
coordenar e executar o “Programa
Mais Ambiente”, o qual será inte-
grado por representantes dos Mi-
nistérios do Meio Ambiente, do De-
senvolvimento Agrário e da Agricul-
tura, Pecuária e Abastecimento,
além de representante de entida-
de representativa do setor empre-
sarial agrosilvopastoril, entre ou-
tros.

nformamos a todos os
produtores rurais que
de 14 de dezembro de
2009 a 22 de janeiro de

2010, o INCRA disponibilizou a
emissão do CCIR (Certificado de
Cadastro de Imóvel Rural) pela
internet. Portanto é preciso tra-
zer o último CCIR, RG, e CPF, para
podermos imprimí-lo e em segui-
da pagar a taxa na Caixa Econô-
mica Federal, na qual será de
acordo com a área de cada pro-
priedade, que terá o vencimento
no dia 22 de janeiro de 2010. Este
documento é indispensável para
compra e venda de imóveis rurais,
financiamentos, e empréstimos
bancários. Como o procedimento
é feito pelo site do INCRA, pedi-
mos a colaboração de todos para
não deixem para os últimos dias.
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O GOVERNO
PODE ATENDER
SOLICITAÇÕES

O

CCIR
2006/2007/2008/2009
PRAZO 14/12/2009 A 22/01/2010

ois produtores de Itápolis
(SP), maior produtora de
laranja do país, consegui-

ram liminar na última se-
mana contra a derrubada de pés
de laranja contaminados pelo

greening, doença considerada o
câncer da citricultura.

Segundo o advogado Laerte

Biazotti, representante dos
citricultores, não existe nenhum
estudo que comprove que a derru-

bada das árvores seja o único
meio de evitar a doença. Como o
prejuízo com a derrubada, de acor-

do com ele, fica só com os agricul-
tores, seus clientes decidiram

GREENING:

D

Produtor obtém liminar contra a erradicação de pé de laranja
barrar a erradi-
cação judicial-

mente.
Não é um

movimento isola-

do. Em outubro, a
Folha publicou
que decisões si-

milares já havi-
am sido obtidas
em Araraquara

(SP). A
erradicação das

árvores contaminadas é determina-

da pelo Ministério da Agricultura,
sob o pretexto de ser a única forma
de erradicar a doença.

Para o engenheiro agrônomo
Marcos Urso, no entanto, perícias
feitas em pomares já demonstraram

que somente a erradicação não re-
solverá o problema com o greening.
“A erradicação já demonstrou não

ser uma medida eficaz. Temos que
começar a pensar que não iremos
erradicar o greening, que teremos

que conviver com ele”, disse Urso.
Junto com a advogada Elaine

Nadal, o agrônomo comanda uma

frente de citricultores, a maior
parte deles da região de

Araraquara (SP), que vem questi-
onando a erradicação na Justiça
e tentam obter do governo federal

uma indenização por árvore de
laranja erradicada.

Segundo Elaine, pelo menos

15 clientes foram à Justiça para
obter mandados de segurança
contra a retirada dos pomares.

O número de agricultores que
a advogada e o agrônomo repre-
sentam é maior: aproximadamen-

te 120. A indenização se baseia
no conceito de que a erradicação
do pomar é também uma forma

de desapropriação.

presidente Dr. Marco An-
tonio dos Santos esteve
novamente em Brasília no
Ministério da Agricultura

para tratar do endividamento do
setor da laranja, bem como de in-
denização das árvores erradicadas
pelo greening.

Nesta reunião onde participa-
ram outras lideranças, houve a pro-
messa do governo que estas reivin-
dicações poderão ser atendidas. O
presidente do Sindicato Rural de
Taquaritinga acredita que demore
alguns meses para que o governo
atenda integralmente as solicita-
ções, sendo que as medidas são de
extrema importância para que os
produtores possam continuar a pro-
duzir.

O PRAZO PARA

ENTREGA DO

RELATÓRIO DO

GREENING

SE ENCERRA NO

PRÓXIMO DIA

15 DE JANEIRO.
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Produto Interno Bruto
(PIB) do agronegócio
brasileiro, estimado

pelo Centro de Estudos Avan-
çados em Economia Aplicada
da Universidade de São Paulo
(Cepea) da Esalq/USP e Confe-
deração da Agricultura e Pecu-
ária do Brasil (CNA), decresceu
0,56% em maio e acumula que-
da de 1,92% em 2009. Esse re-
sultado decorre da conjugação
de preços e produção em que-
da, tanto para os segmentos da
agricultura, como pecuária, re-
flexo de perdas climáticas, re-
dução da produção, decrésci-
mo das demandas de exporta-
ção e pressão sobre os preços
médios praticados.

O PIB do agronegócio da
agricultura retraiu 0,53% em
maio, aprofundando para
1,96% o recuo em 2009. O seg-
mento de insumos mantém o
pior desempenho, registrando
queda de 2,02% no mês e
5,68% no acumulado do ano.

O agronegócio da pecuária
decresceu ainda mais em maio,
registrando taxa de -0,62% no
mês, acumulando resultado ne-
gativo de 1,80% em 2009. Entre os
segmentos do agronegócio pecu-
ário, o de insumos apresentou o
maior recuo, com decréscimo de
0,95% no mês, com queda acumu-
lada de 2,66% no ano.

Agronegócio acumula queda
de 1,92% em 2009

Dentro da porteira, o qua-
dro atual sinaliza recuo da pro-
dução das lavouras e da pecu-
ária em relação a 2008, ambos
ao redor de 5%. Entre as prin-
cipais lavouras, destacam-se as
quedas na produção de algo-
dão (-26%), café e milho (-
15%), ficando o milho também
com grande redução de preço
(-25%). Na pecuária, há recuo
na produção de boi e frango. No
conjunto, as lavouras acumu-
lam redução de preços, pouco
acima de 4%; a pecuária tem
alta moderada, acima de 1%.

Quanto aos insumos, o pa-
norama é também de queda
em relação a 2008. O volume
de fertilizantes despencou em
torno de 25%. Seus preços,
apesar do movimento de redu-
ção, ainda estão acima do pa-
tamar do mesmo período do
ano anterior.

Na agroindústria, o desta-
que positivo vai para o açúcar,
com aumento de 14% e para o
álcool, cujo faturamento cres-
ceu 37%. O desempenho nega-
tivo ficou com têxteis, calça-
dos, laticínios, derivados da
madeira e óleos vegetais. No
conjunto, a agroindústria cami-
nha para uma queda expressi-
va em relação a 2008, quando
o desempenho foi pífio, cres-
cendo apenas 0,23%.

O

Novo prazo de registro
para aves de produção

U
m novo prazo para os es-

tabelecimentos de

avícolas comerciais pré-

existentes, de corte, de postura e

de outras aves de produção

(passeriformes) e ornamentais,

com exceção de avestruzes e

emas assim entendidos como o

criatório avícola cujo projeto de

construção foi pré-aprovado antes

de 06 de Dezembro de 2007, pos-

suem um novo prazo, até 06 de

Dezembro de 2012, para se ade-

quarem aos procedimentos de re-

gistro junto ao órgão estadual de

defesa sanitária animal

(Coordenadoria de Defesa

Agropecuária – CDA/SAA-SP).

A exigência de registro tam-

bém se aplica aos estabelecimen-

tos de recria de pintinhas de pos-

tura de 01 dia até 20 semanas de

idade, desde que realizem recria

de postura para alojamento pró-

prio, podendo a fase de produção

ser realizada na mesma proprie-

dade ou em outra, porém do mes-

mo proprietário, e que as aves não

sofram trânsito interestadual.

Documentos necessários para

o registro: A planta de localização

da propriedade ou outro instru-

mento deve ser capaz de demons-

trar as instalações, estradas, cur-

sos d`água, propriedades

limítrofes e respectivas atividades.

Da mesma forma, a planta bai-

xa das instalações do estabeleci-

mento ou outro instrumento, a

critério da CDA/SAA-SP, deve ser

capaz de demonstrar toda a infra-

estrutura instalada. A licença

ambiental deixa de ser exigida. To-

davia, o estabelecimento avícola

não fica isento do cumprimento da

legislação ambiental específica, no

que concerne a licença.

Adequações das instalações

necessárias para registro: A nova

largura de malha deve possuir tela

nos galpões com até 2,54 cm (1

polegada).

 Foi mantido o prazo até 06 de

Dezembro de 2012 para a

telagem dos galpões. A largura da

malha e o prazo de adequação

aplicam-se também aos estabele-

cimentos avícolas de reprodução.

Nova altura de cerca deve pos-

suir um isolamento de no mínimo

1 metro de altura em volta do

galpão ou do núcleo, com afasta-

mento mínimo de 5 metros, para

impedir a entrada de animais es-

tranhos na produção. Os estabe-

lecimentos avícolas de reprodução

passam também a ter que insta-

lar cerca isolamento de no míni-

mo 1 metro de altura em volta do

galpão ou núcleo, mas, nesse caso

com afastamento mínimo de 10

metros.
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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 janeiro:

AGENDA DE PAGAMENTOS

TANGERINA, ABACAXI, MARACUJÁ,
LARANJA, ARROZ E CAFÉ.

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

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

DESPACHANTE

• 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

O Sindicato Rural de Taquaritinga faz 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 docu-

mentação em ordem.
Interresados tratar com Fábio pelo telefone (16) 3252-2175.

DEPARTAMENTO PESSOAL

Solicitamos aos associados que compareçam ao Departamento
Pessoal munidos das Carteiras de Trabalho de seus respectivos
funcionários para que sejam feitas as atualizações de salários,

férias e contribuição sindical.

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 20 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.

07/01  - Vencimentos do FGTS.
15/01 -  Vencimentos do carnê de INSS

                (Contribuintes individuais, domésticos e facultativos).
20/01 -  Vencimentos do INSS.

Para caminhões , os prazos de vencimento são os seguintes:
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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

Sindicato Rural de Taquaritinga completa 4.200
litros de óleo diesel entre seus associados.

O Vice- Presidente
Luiz Ricardo F. M. Baretto

e o Sr. Mamolu Koba

A 39ª edição do sorteio
de 100 litros de óleo die-
sel ocorreu dia 20 de De-
zembro de 2009, cujo ga-
nhador foi o Sr. Mamolu
Koba, totalizando 4.200
litros em parceria com o
AUTO POSTO IPIRANGA.

OSMAR JOSÉ VALERIO

YOSHIMASA WATANABE

NELSON PETRULIS PETROSIUNAS

DORIVAL ZANIBONI

OSWALDO ZAGUINI

DIVAIR PIVETTA

LAZARO JOSE TELES

MARIA NOGUEIRA BONACHINI

NELSON AZEVEDO

BENITO CONSTANTINI

NILCE LUCILA UTRERA MARTINEZ

DIRCE GIBERTONI BELLUCCI

ANDRE PAIVA AMARAL MUNIZ

MILTON A. DE PAULA EDUARDO

MAURICIO JOSE REGATIERI

PEDRO MAGNANI NETO

CARLOS SEBASTIAO FORMICI

AGNALDO SEBASTIAO BOMBARDA

OSWALDO LIBANORI

ROBERTO KASUO OGATA

DOMINGOS DI PIETRO

LUIZ FERNANDO COELHO DA ROCHA

ONIVALDO FORMICE

IRNELSON VELLO

01/01

 01/01

02/01

03/01

 06/01

 08/01

10/01

12/01

13/01

 13/01

15/01

15/01

15/01

16/01

18/01

19/01

20/01

20/01

22/01

22/01

27/01

27/01

 28/01

30/01

ORIGEM DA EXPRESSÃO

DO TEMPO DA ONÇA
A expressão refere-se a algo acontecido há muito tempo.

Mais especificamente no século 18, quando Luis Vahia Monteiro,
conhecido como o “Onça”, governou o Rio de Janeiro (1725-1732).
O apelido veio de sua rigidez, já que ele exigia que todas as leis
fossem rigorosamente cumpridas. Por isso, ficaram boas lem-
branças “do tempo da onça”.

INGREDIENTES: PARA A GALINHA

- 01 galinha (ou frango)

  de aproximadamente 03 Kg.

- 02 folha de louro

- 01 tomate picado

- 04 dentes de alho espremidos

- 03 cebolas em fatias

- 01 copo de vinho branco

- Folhas de manjericão

- Salsinha e cebolinha picadas

- Sal a gosto

 INGREDIENTES: PARA A FAROFA

- 03 colheres (sopa de manteiga)

- 50 gramas de bacon fatiado

- Miúdos da galinha

- 01 cebola picada

- 02 ovos batidos

- 350 gramas de farinha de mandioca

- Salsinha e cebolinha picadas - Sal

MODO DE FAZER (GALINHA):

Limpe e lave bem a galinha. Coloque-a inteira na vinha-d’alhos (os

ingredientes restantes) por, no mínimo, 3 horas. Antes de preparar a

galinha, faça a farofa. Recheie a galinha com a farofa e costure p/

fechá-la bem. Amarre as pernas e coloque-a em uma assadeira. Cubra

com papel alumínio e asse, em forno moderado, por 2 horas. Retire o

papel, aumente o fogo e asse por mais 1 hora, regando de vez em

quando, até a galinha ficar assada e macia.

MODO DE FAZER: (FAROFA)

Derreta a manteiga em uma frigideira e frite o bacon e os miúdos da

galinha picadinhos. Junte a cebola e frite até murchar. Coloque os ovos

batidos e misture. Acrescente, aos poucos, a farinha de mandioca.

Ajuste o sal e tempere com salsinha e cebolinha.

GALINHA
CHEIA


