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Feira Agrocomercial e Industrial de Taquaritinga

Citrosuco e Citrovita formam gigante global de suco de laranja

Citrosuco e a Citrovita
anunciaram no último dia
14/05 a fusão das empre-
sas, formando a maior

produtora mundial de suco de la-
ranja, com participação no merca-
do global de 25% e vendas anuais
de R$ 2 bilhões, superando a então
líder Cutrale.

Os termos financeiros da tran-
sação não foram divulgados, apenas
que os atuais controladores das
companhias – grupos Fischer e
Votorantim, respectivamente – terão
50% cada na empresa combinada.

Os presidentes da Citrosuco,
Tales Lemos Cubero, e da Citrovita,
Mário Bavaresco Júnior, disseram
que a nova empresa terá seis fábri-
cas no país, basicamente no Estado
de São Paulo, e uma nos Estados
Unidos, na Flórida, além de oito ter-
minais portuários – dois no Brasil e

A
arte dos poma-
res de manga
palmer está co-
meçando a

florar antes do previsto na
região de Monte Alto/
Taquaritinga (SP). No ano
passado, fortes chuvas
durante o período de
floração impediram a

frutificação em algumas fazendas. Assim, neste ano, o acúmulo de
reservas energéticas favoreceu o adiantamento das floradas. Já para
a variedade tommy atkins, a florada está prevista para começar a
partir de junho. Alguns produtores já realizam pulverizações com
fungicidas no intuito de prevenirem a ocorrência de antracnose. Mui-
tos fatores, como o clima, influenciam no “pegamento” da flor e a
maturação dos frutos. Assim, ainda é cedo para determinar o início da
colheita em Monte Alto/Taquaritinga.

seis no exterior – e oito navios entre
embarcações próprias e alugadas.

O Brasil é o maior exportador
mundial de suco de laranja, respon-
dendo por aproximadamente 80%
do mercado.

- Essa empresa (combinada) tem
capacidade de processar acima de
40 a 50% de uma safra total brasi-
leira de laranja. Dependendo da
safra, pode ser de 150 milhões a 160
milhões de caixas, ou 600 mil tone-
ladas de suco – afirmou Cubero em
teleconferência com jornalistas.

A nova companhia ainda não
tem nome definido e o negócio ain-
da precisa passar pelo crivo do Con-
selho Administrativo de Defesa Eco-
nômica (Cade).

Os executivos minimizaram as
chances de o Cade impor restrições
à união, enfatizando que se trata da
formação de um grande grupo bra-

sileiro com escala para competir
globalmente.

A Citrosuco já é, atualmente, a
segunda maior exportadora de suco
de laranja do mundo, e a empresa
combinada ocupará o primeiro lu-
gar global em capacidade de pro-
dução e exportação do produto, con-
forme os executivos.

O Grupo Fischer contou com
assessoria financeira do banco eu-
ropeu de investimentos Rothschild,
enquanto a Votorantim teve apoio
da consultoria McKinsey.

Não há, no momento, planos de
abertura de capital da empresa
combinada.

A companhia resultante da fusão
terá cerca de 6 mil funcionários, ul-
trapassando 10 mil colaboradores
em período de safra.

Bavaresco Júnior não forneceu
estimativas de sinergias pela com-
binação dos ativos, afirmando que
um grupo de trabalho independen-
te está sendo formado para definir
as etapas de integração dos negó-
cios.

Antecipada florada de palmer

P

stá sendo realizada pelo
Sindicato Rural, Associ-
ação Comercial e Prefei-
tura Municipal, a 3ª edi-

ção da FACITA (Feira
Agrocomercial e Industrial de
Taquartinga), que acontecerá en-
tre os dias 03 e 06 de junho de

2010, no Recinto Felipe Bianchi
Neto (Recinto da Festa do Peão).

Os responsáveis pela realização
do evento estão preparando uma
grande festa, que terá como obje-
tivo principal apresentar empresas,
seus produtos e serviços prestados
à população local e regional, sem-
pre com o objetivo de tornar a
FACITA num grande acontecimen-

to de negócios. Serão oferecidos
inúmeros entretenimentos, com a
apresentação de atrações musicais
e artísticas, área de alimentação,
entre várias outras.

Inúmeras empresas, empresas
relacionadas ao comércio e ao
agronegócio, já confirmaram pre-
sença.

A edição de 2009 contou com

presença de mais de 20.000 visi-
tantes gerando inúmeros negóci-
os aos expositores. A expectativa
de público para a edição de 2010
é ainda maior e o trabalho da co-
missão organizadora está inten-
so na intenção de agradar e pro-
piciar aos visitantes e expositores
um evento de sucesso que se tor-
nou tradição em Taquaritinga.
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Suspensão da queima da palha da cana-de-açúcar
n f o r m a m o s
que a partir
de 1° de Ju-
nho a 30 de

Novembro, fica proi-
bida a queima da pa-
lha da cana-de-açucar,
no Estado de São
Paulo, no período das
06h ás 20h, conforme
dispõe a Resolução
SMA-35, de 11/05/2010.

A medida advém
da necessidade de
resguardo e recupe-
ração da qualidade
de vida e saúde da
população, quando da
ocorrência de condi-
ções atmosféricas
desfavoráveis. Desse modo,
sempre que a Secretaria do
Meio Ambiente confirmar baixa
umidade relativa do ar em de-
terminada região, conforme
medição efetuada das 12h ás
17h em postos oficias, a queima

da palha da cana será suspensa
nos demais horários do dia,
além dos definidos acima.

Portanto, sempre que o
teor de umidade do ar for infe-
rior a 20%, a queima da palha
da cana será suspensa em qual-

quer período do dia. A suspen-
são será declarada pela SMA ás
18h do dia de confirmação do
teor de umidade do ar menor
que 20%, valendo a partir das
6h do dia seguinte, invalidando
os comunicados de queima

previamente autoriza-
dos.

Do mesmo modo,
sempre que a umidade
relativa atingir valores
iguais ou maiores que
20%, a queima poderá
ser retornada após a
divulgação de inter-
rupção da suspensão
pela SMA, tornando os
comunicados de auto-
rização de queima
registrados válidos no-
vamente.

Ademais, informa-
mos que após 30 de
Novembro, verificado
teor de umidade maior
ou igual a 20% e me-

nor que 30%, por um período
de dois dias consecutivos, a
queima da palha será também
suspensa entre ás 06h e 20h,
observadas as considerações
do parágrafo único do artigo 5°
da Resolução SMA-35.

NOVAS EXIGÊNCIAS A PARTIR DE 01/01/2010

CCIR - 2006 / 2007 / 2008 / 2009

O CCIR (certificado de cadas-
tro de imóvel rural),  pertencen-
te ao INCRA, é um documento
obrigatório para desmembrar,
arrendar, hipotecar, vender,
para partilha e inventário, trans-
ferência e para financiamento
em banco. Até 2008, este docu-
mento era enviado pelo correio
de três (03) em três anos. A par-
tir de  dezembro de 2009, pas-
sou a ser anual, emitido via
internet, e foi estabelecido um
valor a ser cobrado. Porém, o
INCRA emitiu alguns CCIRs, com
asteriscos, ou seja, consideran-
do a área improdutiva.  Para
regularizá-lo é preciso, preen-
cher novamente os formulários,
mais o xérox da certidão de ma-
trícula atualizada, RG, CPF, com-
provante de endereço, ITR-2009,
e o CCIR. Como não há em nossa
cidade, é preciso entregá-lo nas

cidades que emitem este docu-
mento, ou seja, até 56,0 há, aci-
ma disso, somente no INCRA em
São Paulo. Por isso pedimos que
todos os produtores analisem
seus CCIRs, para verificarem se
estão corretos, pois para vir o
novo, está demorando de 03 a
06 meses.

NOME DO IMÓVEL RURAL

Outra exigência do INCRA é
o nome do imóvel rural. Todos
os produtores rurais deverão
averbar em suas matrículas o
nome de sua propriedade rural,
e o numero do nirf (Receita Fe-
deral) e  número de cadastro do
imóvel rural (CCIR), pois, as pro-
priedades que não tiverem, será
colocado o nome antigo, ou virá
em branco, e futuramente ou-
tro produtor poderá usar estes
números, cancelando o seu.
Para isso é preciso procurar o
Cartório de Notas, levando a es-

critura ou certidão de matrícula
e em seguida procurar o Cartó-
rio de Registro de Imóveis, le-
vando os 05 últimos ITRs e o úl-
timo CCIR.

DECA E CNPJ

Todos os produtores rurais,
que pretendem fazer talonários
de nota, deverão procurar o Sin-
dicato Rural, para providencia-
rem a documentação necessá-
ria. De acordo com o Posto Fis-
cal de Araraquara, é obrigatório
que todas as DECAS e CNPJ, de-
verão conter uma especificação
melhor para localização do imó-

vel rural. Portanto precisarão ser
alteradas, e o processamento é
de mais ou menos, 07 dias, Por-
tanto não deixem para ultima
hora.

Documentação exigida:
xérox: RG, CPF, comprovante de
endereço (se tiver mais de um
proprietário, de todos), ITR
2009, CCIR-2006/2007/2008/2009,
escritura (se for muito antiga,
certidão de matrícula), última
AIDF (Autorização de impressão
de documentos fiscais) e se for
contrato de arrendamento ou
parceria, xérox do contrato, re-
conhecido firma das assinatu-
ras.

A serviço do trabalhador rural de

Taquaritinga e Região!

Informativo
SINDICATO RURAL DE TAQUARITINGA
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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 maio:

CURSOS e EVENTOS
Sindicato Rural

e Senar

Neste mês de maio foram realizados os seguintes Cursos:

OPERAÇÃO E
MANUTENÇÃO DE

TRATORES AGRÍCOLAS

Período: 10/05 á 14/05

Instrutor:
Hermes Souza dos Anjos

HIDRÁULICA 2
REDE DE ESGOTO

Período: 24/05 á 27/05

Instrutor:
João Manoel dos Santos

PROCESSAMENTO
 ARTESANAL DE BANANA

Período: 20/05 á 21/05

Instrutora: Mirna Terezinha
Pikel Perez

Participantes do Curso

Participantes do Curso

Participantes do Curso

ABACATE, CAQUI,

CEBOLA, FRAMBOESA,

MELÃO, PEPINO

E TOMATE.

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
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.

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

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 dos respectivo mês.

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

AGENDA DE PAGAMENTOS:

07/06 - Vencimentos do FGTS.

15/06-Vencimentos do carnê de INSS (Contribuintes individuais, do-
mésticos e facultativos).

18/06-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

4.700 litros de óleo
diesel entre seus

associados.

ABOBRINHAS RECHEADAS
INGREDIENTES

2 abobrinha grandes
4 colheres (sopa) de azeite de oliva
 1 cebola picada
3 dentes de alho picados
1/2 kg de carne moída
 3 colheres (sopa) de farinha de rosca
 1/2 colher (sopa) de curry em pó
1 colher (chá) de canela em pó
 1 colher (chá) de noz-moscada
 suco de 1 limão
 sal e pimenta-do-reino a gosto

MODO DE PREPARO

1. Preaqueça o forno a 180ºC (temperatura média).

2. Sob água corrente, lave as abobrinhas. Com uma faca, retire as pon-
tas das abobrinhas e corte ao meio no sentido do comprimento. Com
um boleador ou uma colher de chá, retire o miolo das abobrinhas,
deixando uma borda de 0,5 cm na casca. Pique o miolo e reserve.

3. Leve uma panela grande com água ao fogo alto. Quando ferver, junte
as abobrinhas e deixe cozinhar por 4 minutos. Retire com uma
escumadeira e transfira para uma tigela com água e gelo para cessar o
cozimento.

4. Leve uma panela ao fogo médio e coloque o azeite . Quando aquecer,
junte a cebola, o alho e misture bem. Refogue por 3 minutos. Coloque a
carne, misture e deixe cozinhar por 10 minutos ou até que a carne tenha
soltado toda a água. Acrescente a farinha de rosca e todos os outros
ingredientes. Misture bem e deixe cozinhar por mais 5 minutos. Desli-
gue o fogo.

5. Retire as abobrinhas da água gelada, seque bem com um pano de
prato limpo e recheie com a carne moída cozida.

6. Numa assadeira, coloque as abobrinhas recheadas e leve ao forno
para assar por 20 minutos. Retire do forno e sirva a seguir.

A 44ª edição do sorteio de 100 litros de óleo diesel ocorreu dia 20
de Maio de 2010, cujo ganhador foi o Sr. Leonel do Amaral ,

totalizando 4.700 litros em parceria com o AUTO POSTO IPIRANGA.

A

ROZENDO M.U. MARTINEZ

ROSEMEIRE DE FATIMA M RIZZO

JULIO PERRI

MILVE ANTONIO PERIA

GUMERCINDO BARELLI

ANTONIO LONGHITANO

MARIO KATSUYA OZAKI

WANDIR POLIZEL

ANTONIO NILVO PIVETTA

MARIA FUZILE MIQUELIM

MARLENE FIORAVENTE

ANTONIO J. B. GALLI

SEVERINO CAVALINI

YOSITAKE OGASAWARA

ANTONIO CARLOS DAVOGLIO

EDUARDO MIRA

JOAO CARLOS BIGOLOTI

LUIZ AMADEU PIROCHETTI

GERSON ZECHINELLI

JAMIL JOSE FILHO

MARIA ALICE M. DADA

03/06/1942

06/06/1968

08/06/1937

10/06/1932

11/06/1941

12/06/1945

13/06/1954

17/06/1948

18/06/1936

18/06/1925

21/06/1936

23/06/1953

23/06/1926

25/06/1945

26/06/1976

26/06/1930

26/06/1941

26/06/1959

27/06/1945

27/06/1945

28/06/1936

O Sr. Leonel do Amaral ladeado pela esposa
e pelo Presidente do Sindicato Marco Antonio dos Santos

NA SAULA DE AULA

professora pede para Mariazianha falar um verbo. A aluna
responde “bicicréta”.

- Não é bicicréta, é bicicleta. E isso não é um verbo.
Em seguida, faz o mesmo pedido a Marquinhos, que diz

“prástico”.
- Não é prástico, é plástico. E isso também não é um verbo....
Então a professora pergunta a Laurinha, que responde “hospedar”.
- Parabéns! Até que enfim! Agora forme uma frase.
- Os pedar da bicicréta é de prástico.


