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SINDICATO RURAL DE TAQUARITINGA

oi realizada de 03 a 06
de Junho, a FACITA
2010, mais uma vez
mostrou o potencial do

comércio e indústria da cidade
e região.
A comissão organizadora forma-
da pela parceria do Sindicato
Rural, Associação Comercial,
Sebrae e Prefeitura Municipal
conquistou um aumento ex-

GRANDE SUCESSO

F

Sindicato Ru-
ral de Taqua-
ritinga em
parceria com

o profissional Marco Au-
rélio Ferraro,  está comple-
tando dois anos de progra-
ma de Inseminação Artifi-
cial, programa este que é
destinado aos associados
do Sindicato.

Neste programa teve
alguns melhoramentos,
agora o profissional Mar-

Inseminação Artificial

O

Pai: Touro Mallo   Raça: Simental
Peso: 1.210 Kg - No detalhe bezerro do Mallo

co Aurélio está contando com um novo programa IATF (Inseminação
Artificial Tempo Fixo), neste programa a pessoa tem o controle do cio do
animal, nesse sistema IATF, você programa o cio no dia e na hora que
você quiser, esse programa já teve mais 100 inseminações.

As vantagens que o produtor tem com esse programa Inseminação
Artificial: Por exemplo: este bezerro de 8 meses (240 dias) pesa aproxi-
madamente 300 quilos, ele que foi adquirido neste programa de
inseminação, ele  tem um ganho de peso de 1,250 kg por dia á pasto.

pressivo de Empresas Exposito-
ras nesta 3ª edição, contando
com mais de 25 mil visitantes,
gerando inúmeras negociações
financeiras nos mais diversos
seguimentos como: produtos in-
dustrializados, linha
automotiva, construção civil,
informática e alimentação.

E para maior descontra-
ção na noite da sexta e sábado o

Presidente do Sindicato Rural
Dr. MARCO ANTONIO DOS SAN-
TOS reuniu Diretoria, associa-
dos, produtores, visitantes e ex-
positores no Box do Sindicato
oferecendo um coquetel, mais
uma confraternização para a sa-
tisfação do público presente.

A FACITA, também contou
com o apoio do SENAR (Serviço
Nacional de Aprendizagem Ru-
ral). Nosso município é muito
conhecido no setor, por sua fru-
ticultura, manga, limão, goiaba,
e laranja. Por isso a participação

do SENAR, deu oportunidades,
para que os expositores e parti-
cipantes, tivessem conhecimen-
tos aprofundados sobre esta
instituição.

A comissão organizadora
já se prepara para 4ª edição da
FACITA 2011, em se consideran-
do um crescimento estimado
em 50% em relação a primeira
edição á uma grande expectati-
va da FACITA 2011 crescer ainda
mais rompendo divisas e mos-
trando todo nosso potencial lo-
cal e regional.

Petrobras faz parceria com São Martinho

Petrobras anunciou
mais uma grande ta-
cada em biocombus-
tíveis.  A estatal acer-
tou as bases para

uma associação com o grupo
sucroalcooleiro paulista São
Martinho que inicialmente benefi-
ciará, sobretudo, dois projetos fora
do Estado de São Paulo.

O apoio da Petrobras será
direcionado para a conclusão da
usina Boa Vista, já em operação em
Quirinópolis (GO), e para a constru-
ção de um projeto novo
(“greenfield”) na cidade vizinha,
Bom Jesus de Goiás (GO), segundo
confirmou uma fonte da estatal.
Com mais essa associação, a
Petrobras passará a contar com par-
ticipações em usinas que, no total,
reúnem moagem de 30 milhões de
toneladas de cana por safra, ainda

a metade da capacidade da maior
empresa do segmento, a Cosan.

   Há pouco mais de um mês, a
Petrobras adquiriu, por R$ 1,6 bi-
lhão, uma fatia de 45,7% da Açú-
car Guarani, controlada pelo gru-
po francês Tereos. No caso da São
Martinho, o aporte será de menor
dimensão.

   A parceria com a Petrobras po-
derá ajudar a São Martinho a acele-
rar sua expansão. Em meados de
abril, o grupo paulista anunciou que
a americana Amyris Biotechnologies
não iria mais ser sócia de 40% da Usi-
na Boa Vista, o que reduziu o capi-
tal disponível para concluir a usina.
Neste momento, a unidade goiana
tem capacidade para moer 3 mi-
lhões de toneladas de cana por sa-
fra, mas seu projeto prevê 8 milhões,
direcionadas para a produção de
etanol. De quebra, a entrada da
Petrobras permitirá a construção da
unidade de Bom Jesus de Goiás, que
deverá ter capacidade semelhante.

No total, as três usinas do grupo
São Martinho têm capacidade para
moer 14 milhões de toneladas de
cana, e a empresa quer dobrar esse
volume nos próximos anos. A em-

presa vem investindo nas unidades
já existentes e em projetos de
logística, mas, com a nova parce-
ria, poderá antecipar o plano de
chegar a 30 milhões de toneladas
até 2020.

   A entrada da Petrobras

Biocombustíveis na São Martinho
deve elevar o volume de etanol
comprado por meio de contratos
da BR Distribuidora em 50 mil m 3/
mês, praticamente o mesmo volu-
me adicionado pela entrada na
Açúcar Guarani.

A
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PATRULHA RURAL

O
Patrulhamento Rural
atua nas regiões ad-
ministrativas de Ri-
beirão Preto, São José
do Rio Preto, Barretos

e Franca, numa extensão de 65.797
Km², abrangendo 189 municípios.

Para atendimento a esta vasta
região a Patrulha Rural conta com
quatro Companhias Operacionais,
oito Pelotões e doze Bases
Operacionais de Policiamento
Ambiental, sediadas nos seguintes
municípios: São José do Rio Preto,
Fernandópolis, Franca, Ribeirão
Preto, Novo Horizonte, Catanduva,
José Bonifácio, Votuporanga,
Nhandeara, Santa Fé do Sul, Jales,
Araraquara, Jaboticabal, São
Carlos, Bebedouro, Orlândia,
Ituverava, Santa Rita do Passa Qua-
tro, Barretos e Ibitinga.

A região de Taquaritinga perten-
ce à base de Jaboticabal

MEDIDAS DE PRECAUÇÃO
E PREVENÇÃO:

Reúna-se com vizinhos, moto-
ristas que fazem o transporte esco-
lar e a coleta de produtos rurais e
definam códigos para situações
para situações de perigo, seja em
conversação, sinais sonoros e vi-
suais.

• Quando sair, cientifique seus
vizinhos.

• Evite rotinas, altere seus ca-
minhos, condutas e horários.

• Não comente particularidades
sobre sua família e propriedade.

• Evite manter na propriedade
objetos de alto valor e somas em
dinheiro, prefira recorrer ás agên-
cias bancárias.

• Esteja atento com relação a
compradores e vendedores que você
não conhece. Duvide de negócios
fáceis ou altamente lucrativos.

• Não alimente seu gado próxi-
mo ás estradas que acessam sua
propriedade e, no período noturno,
procure recolher os animais junto
á sede.

• Antes de contratar funcioná-
rios, peça referências e procure
checá-las, especialmente com rela-
ção aos antecedentes criminais.

• Ao transportar gado, utilize
nota fiscal e GTA.

• Evite manter armas na propri-
edade, pois em vez de repelir, po-
dem atrair criminosos.

•  Se você for vítima de um cri-
me, não reaja, nem discuta com o

infrator da lei.
• Instale nos equipamentos

agrícolas, dispositivos de seguran-
ça que dificultem sua locomoção.
Procure mantê-los trancados em
galpão próximo á casa.

• Em seus deslocamentos, pro-
cure portar aparelho celular e, caso
acione a polícia, verifique com qual
cidade está falando.

PRINCIPAIS
OCORRÊNCIAS CRIMINAIS NA

ZONA RURAL:

• CRIMES CONTRA A PESSOA:
· Ameaça

· Homicídio
· Lesão Corporal
· Seqüestro e Cárcere Privado
· Violência Doméstica

• ROUBO E FURTO DE:
· Armas
· Máquinas e Implementos
· Insumos Agrícolas
· Cabos Elétricos
· Eletrodomésticos e Informática
· Ferramentas Agrícolas
· Produtos Agrícolas
• Abigeato (Furto e Roubo de Gado)
• Tráfico de Drogas
• Invasão e dano
   de propriedade rural.

nformamos a todos

os associados, produ-

tores rurais e traba-

lhadores rurais, que

o Sindicato Rural de

Taquaritinga em parceria com

o SENAR (Serviço nacional de

aprendizagem rural) já está re-

cebendo sugestões para os cur-

sos de 2011, pois teremos até o

mês de outubro para enviar as

intenções. Para realização, é

preciso que os participantes se-

jam público do SENAR, que haja

o interesse dos mesmos, e que

deverá abranger a nossa região.

Um dos cursos já solicitados

para o ano que vem é o de

OLERICULTURA ORGÂNICA.

Um programa destinado a pro-

dutores rurais, com o mínimo de

25 pessoas, tendo uma duração

de fevereiro a novembro (10

meses), sendo 02 dias por mês,

com intervalo de 15 dias, e po-

derá ser aos finais de semana.

Deverá haver um produtor res-

ponsável pela área em que será

realizada todas as aulas prati-

cas (deverá ser irrrigada, plana,

cercada, com 1.000 m2, e mais

um espaço para mudas). Have-

rá em janeiro 01 dia de

sensibilização (onde todos deve-

rão assumir o compromisso) e

terá a participação do instrutor

do SENAR, explicando como

será desenvolvido o programa.

Haverá vários módulos: des-

de a preparação do solo, colhei-

ta, comercialização, controle

de formigas, ambiente, produ-

ção, plantio, mudas, entre ou-

tros.

Se já houver interesse de al-

gum produtor neste programa,

basta procurar o Sindicato Ru-

ral, no horário das 07:30 ás

17:00, com a Coordenadora.

Estamos aguardando as su-

gestões para os cursos de 2011.

CURSOS 2011
INFORMAÇÃO

AOS ASSOCIADOS
E PRODUTORES

RURAIS:

I

A recuperação de crédito de ICMS é um direito amparado
por lei, que possibilita a você produtor, creditar-se do impos-
to que geralmente encontra-se destacado na Nota Fiscal e que
está incluso no preço de insumos, tais como: óleo diesel utili-
zado em trator e bomba de irrigação, e em outros equipamen-
tos agrícolas.

O Governo do Estado de São Paulo oferece aos produto-
res rurais a possibilidade de transferir seus créditos de ICMS
para aquisição de máquinas e implementos agrícolas, entre
outros.

Portanto produtor rural, procurar o Sindicato Rural de
Taquaritinga, falar com Contador Valmir Appis.

Informamos que o prazo para a entrega do Relatório do
Greening se encerra no dia 15 de Julho, que será preenchido
pelo nosso Engenheiro Agrônomo Sérgio Bellentani, o horário
de atendimento: 13:00 ás 17:00.

RECUPERAMOS CRÉDITO DE ICMS SOBRE
CONSUMO DE ÓLEO DIESEL

CONSUMIDO NA PROPRIEDADE

A V I S O
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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 JULHO:

CURSOS e EVENTOS
Sindicato Rural

e Senar

Foi realizado no período de 22 a 24 de junho, o Curso de

APLICAÇÃO DE AGROTOXICOS COM TURBO PULVERIZADOR

INSTRUTOR: José Pedro Mazi.

A serviço do trabalhador rural de
Taquaritinga e Região!

Informativo
SINDICATO RURAL DE TAQUARITINGA

Abacate, uva, maracujá,
cacau, milho, café,

cana-de-açucar, cebola,
laranja, batata-doce,

mandioca e soja.

DEPARTAMENTO PESSOAL

Solicitamos aos Associados que compareçam ao Departamento Pesso-
al munidos das Carteiras de Trabalho de seus respectivos funcionári-
os 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 documen-
tos: 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 te-
nham folha de pagamento que mantenha-se em dia com os encar-
gos, por exemplo: FGTS, INSS, CONTRIBUIÇÃO, porque com os atra-
sos 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:

07/07 - Vencimentos do FGTS.

15/07-Vencimentos do carnê de INSS (Contribuintes individuais, do-
mésticos e facultativos).

20/07-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

4.800 litros de óleo
diesel entre seus

associados.

O

A 45ª edição

do sorteio

de 100 litros

de óleo diesel

ocorreu dia

21 de Junho

de 2010,

cujo ganhador

foi o

Sr. Tomiji

Minehira,

totalizando

 4.800 litros

em parceria

com o

AUTO POSTO

IPIRANGA.

Sr. Tomiji Minehira,

ganhador do óleo deste mês

ônibus aguardava no ponto final, no alto de uma ladeira.

Após os passageiros entrarem, seguiu ladeira abaixo.

Eis que um homem de bigode, de meia-idade,

começou a correr atrás  do ônibus.

Da janela, um passageiro gritou:

– Esquece, tiozinho! O busão já tá lotado.

E o senhor, ofegante:

– Não posso. Sou o motorista!

Ônibus Lotado

Escondidinho

de Carne Seca

INGREDIENTES:

• 2 kg de mandioca cozida
• 1 xícara (chá) de leite
• Sal a gosto
• ½ xícara (chá) de manteiga de

garrafa
• 1 cebola média picada
• 2 tomates sem pele e sem

sementes picados
• 1 pimenta dedo-de-moça sem

sementes picada
• 1 kg de carne seca dessalgada,

cozida e desfiada
• 1 xícara (chá) de coentro picado
• Queijo tipo parmesão ralado

a gosto
• Manteiga para untar o

refratário

MODO DE FAZER:

Esprema a mandioca ainda quente e coloque-a em uma tigela. Acres-
cente o leite, o sal e misture bem. Reserve. Aqueça a manteiga em uma
panela e refogue a cebola. Acrescente o tomate, a pimenta, a carne,
misture e refogue por 10 minutos no fogo médio. Por fim, acrescente o
coentro e misture. A carne deve ficar molhadinha, porém não com mo-
lho. Coloque uma camada do purê de mandioquinha em um refratário
untado, o refogado de carne seca e, em seguida, cubra-o com o restan-
te do purê. Salpique o queijo tipo parmesão (ou queijo coalho ralado)
e leve ao forno pré aquecido (200 ºC) por cerca de 15 minutos ou até
que fique dourado.

DICA: Você pode acrescentar azeite de oliva no refogado de carne seca.

Rendimento: 10 porções

Tempo de Preparo: 50 minutos

SHIROMU KAWASAKI

BENEDITO TROIANO

PALIMERCIO CARLOS REGATIERI

ENEAS JOSE BELODI

EDUARDO BONFANTE

ANTONIO CARLOS REGATIERI

LUIZ ANTONIO COLETTI

TAKAO SAKAGAMI

DOMINGOS FERRETI

CLAUDIO W. BRASSALI

SIRO INOUE

MARIA APARECIDA M. PAVARINA

MARIA DIRCE PREVIDELLI ZACHARIAS

MARIA PIVETTA

MARCELINO MUDELAO

CANDIDO DE MOURA GARCIA

MARCO ANTONIO DOS SANTOS

05/07

07/07

08/07

08/07

09/07

13/07

18/07

20/07

20/07

20/07

20/07

22/07

24/07

24/07

25/07

27/07

28/07


