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A

A
região produtora de
manga de Monte Alto/
Taquaritinga (SP) fina-
lizou a safra de palmer

em Março. A temporada teve
produtividade menor quando
comparada com a anterior, vis-
to que as adversidades climáti-
cas afetaram o desenvolvimen-
to dos pomares. De acordo com
produtores locais, a menor ofer-
ta da fruta possibilitou valori-
zação de 96% no período de De-
zembro/09 a Fevereiro/10 quan-
do comparado com o mesmo
período da temporada passada
( entre dezembro/08 e fevereiro/
09). Em Fevereiro, a manga
palmer foi comercializada á
média de R$ 1,19/kg, alta de 49%
em relação a janeiro. Tal valori-
zação deve-se ao intervalo de
produção da colheita provenien-
te da primeira florada. Com a
finalização da safra, muitos pro-
dutores devem iniciar os tratos
culturais, como adubações e po-
das, dando início á nova colhei-
ta no final do ano.

Interior Paulista
finaliza colheita

de palmer

CNA
CONTRIBUIÇÃO  SINDICAL

O Sindicato Rural de
Taquaritinga informa aos

produtores rurais que as guias
da CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
RURAL, Exercício 2010, cujo

vencimento é dia 22 de maio, já
começaram a ser entregues

pelos correios.

Novas exigências desde o dia 01/01/2010

CCIR-2006 / 2007 / 2008 / 2009

O CCIR (certificado de ca-
dastro de imóvel rural),  per-
tencente ao INCRA, é um do-
cumento obrigatório para
desmembrar, arrendar, hipote-
car, vender, para partilha e in-
ventário, transferência e para
financiamento em banco. Até
2008, este documento era en-
viado pelo correio de três (03)
em três anos. A partir de  de-
zembro de 2009, passou a ser
anual, emitido via internet, e
foi estabelecido um valor a ser
cobrado. Porém, o INCRA emi-
tiu alguns CCIRs, com asteris-
cos, ou seja, considerando a
área improdutiva.  Para
regularizá-lo é preciso, preen-
cher novamente os formulári-
os, mais o xérox da certidão de
matrícula atualizada, RG, CPF,
comprovante de endereço,
ITR-2009, e o CCIR. Como não
há em nossa cidade, é preciso
entregá-lo nas cidades que
emitem este documento, ou

seja, até 56,0 há, acima disso,
somente no INCRA em São Pau-
lo. 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 me-
ses.

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 Cartó-
rio de Notas, levando a escritu-
ra ou certidão de matrícula e em
seguida procurar o Cartório de
Registro de Imóveis, levando os
05 últimos ITRs e o último CCIR.

DECA E CNPJ

Todos os produtores rurais,
que pretendem fazer
talonários de nota, deverão
procurar o Sindicato Rural, para
providenciarem a documenta-
ção necessária. De acordo com
o Posto Fiscal de Araraquara, é
obrigatório que todas as DECAS
e CNPJ, deverão conter uma
especificação melhor para loca-
lização do imóvel rural. Portan-
to precisarão ser alteradas, e o
processamento é de mais ou
menos, 07 dias, Portanto não
deixem para ultima hora. Docu-
mentação exigida: xérox: RG,
CPF, comprovante de endereço
(se tiver mais de um proprietá-
rio, de todos), ITR 2009, CCIR-
2006/2007/2008/2009, escritura (se
for muito antiga, certidão de
matrícula), última AIDF (Autori-
zação de impressão de docu-
mentos fiscais) e se for contrato
de arrendamento ou parceria,
xérox do contrato, reconhecido
firma das assinaturas.

COLHEITA DA LARANJA
s indústrias de suco
de laranja começaram
a processar a safra

2010/11 no inicio de maio. Os
produtores estavam aguardan-
do uma decisão da justiça do
trabalho de Matão SP, movida
pelo ministério público do tra-
balho para que as indústrias
fizessem a colheita. Segundo a
justiça do trabalho esta ação
não será julgada neste mo-
mento e os produtores terão

de realizar a colheita em sua
propriedade. O Sindicato Rural
alerta para que os produtores
que participam em condomíni-

os de colheita verifiquem se
está totalmente legalizado se
todos os trabalhadores este-
jam registrados, se a NR 31
está sendo cumprida, ou seja,
todos os EPIs estão sendo
usados pelos trabalhadores,
bem como banheiros nos po-
mares etc. O sindicato está a
disposição para orientar os
produtores para que façam
uma colheita de acordo com a
legislação trabalhistas.
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Nova Instrução Normativa sobre origem animal

nova Instrução Norma-
tiva (IN) n° 41/2009, do Ministé-
rio da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento – MAPA, trata
dos procedimentos a serem
adotados na fiscalização de ali-
mentos para ruminantes em
estabelecimentos de criação e
na destinação dos ruminantes
que tiverem acesso a alimen-

aviário na ração de bovinos,
pois este subprodutos é abun-
dante no Estado e há muitas
denúncias chegando ás autori-
dades públicas.

De acordo com a referida Ins-
trução Normativa, caso seja
comprovada na fiscalização a
presença de subprodutos de
origem animal na alimentação
de ruminantes, todos os animais
que tiveram acesso a referida
alimentação deverão ser elimi-
nados por abate sanitário em
frigorífico sob inspeção oficial,
com aproveitamento de carca-
ça, remoção e destruição de ma-

terial de risco para EBB-
Encefalopatia Espongiforme Bo-
vina (doença da vaca-louca) ou
destruídos na propriedade sob
acompanhamento da autoridade
de defesa sanitária animal. Os
custos para a realização desses
procedimentos ficarão a cargo
do proprietário (infrator) e no
caso de destruição na proprieda-
de não caberá ao produtor ne-
nhuma indenização.

O MAPA colocou-se a dispo-
sição da FAESP para realizar pa-
lestras de esclarecimentos aos
produtores juntos aos Sindica-
tos Rurais.

tos compostos por subprodutos
de origem animal proibidos
(proteínas e gorduras de origem
animal como cama de aviário e
outros).

A IN n° 41/2009 estabelece,
assim, os procedimentos para
amostragem e envio dos ali-
mentos de ruminantes á análi-
se laboratorial, bem como, as
medidas a serem adotadas na
destinação dos ruminantes que
tiveram acesso a alimentos
compostos por subprodutos de
origem animal proibidos. Umas
das principais preocupações do
MAPA  é  com o uso de cama

A

Produtores de laranja negociam a safra

A AVISO
IMPORTANTE

O SINDICATO RURAL
DE TAQUARITINGA pede
aos associados que te-
nham folha de pagamen-
to que mantenha-se em
dia com os encargos, por
exemplo: FGTS, INSS,
CONTRIBUIÇÃO, porque
com os atrasos desses
encargos será gerado au-
tomaticamente juros e
multas, encargos do es-
critório, como: folha,
toner, etc.

Por isso pedimos a co-
laboração de todos que
façam um máximo de es-
forço para que não atra-
sem os encargos dos res-
pectivo mês.

Qualquer dúvida pro-
curar o Departamento
Pessoal do Sindicato.

Sem mais,
agradecemos.

safra de laranja deu
inicio no mês de
maio, com as varieda-

des de laranja hamlim, westin
etc, e os produtores estão
comercializando com as indús-
trias de suco entre R$12 e
R$14 a caixa 40,8Kg, este valor
esta incluída as variedades
tardias. Estes preços pratica-

dos pelas indústrias cobrem o
custo da produção dos produ-
tores, mas ainda não dá para
pagar as dívidas acumuladas
nestes últimos anos. Com es-
tes preços os produtores fica-
ram um pouco animados para
investirem mais na sua produ-
ção principalmente no manejo
do greening.

Safra de cana-de-açúcar deve subir 10% nos próximos 2 anos
O Brasil deverá produzir uma

safra de cana-de-açúcar 10 por
cento maior na temporada 2010/
11, na comparação com o ano
anterior, em um volume total de
664,3 milhões de toneladas,
informou o governo.

De acordo com o primeiro le-
vantamento para a produção da
nova safra realizado pela estatal
Conab (Companhia Nacional de
Abastecimento), a produção de
açúcar do país subirá 17 por cen-
to, para 38,7 milhões de tonela-
das.

Já a produção total de etanol
(anidro e hidratado somados)
atingirá 28,5 bilhões de litros,
volume 10,6 por cento maior que
o do ano passado.

“Quanto ao aspecto
agronômico, a cultura apresenta
um desenvolvimento excelente,
resultante do sincronismo entre

a tecnologia aplicada no cultivo e
as condições climáticas favoráveis.
A ocorrência de chuvas frequentes
favoreceu o desenvolvimento da
cana-de-açúcar, mas, no primeiro
momento, causou a diminuição do
teor de sacarose que é medida
através do ATR (açúcar total
recuperável), que ainda pode ser
recuperado com a maturação
completa da cana”, informou a
Conab no relatório.

Sobre o centro-sul, a Conab
estimou que a região vai produzir
596,2 milhões de toneladas de
cana, ante 542,8 milhões na
temporada passada.

O centro-sul deve produzir 33,7
milhões de toneladas de açúcar,
ante 28,7 milhões em 09/10, e 26,3
bilhões de litros de etanol total,
contra 23,7 bilhões na safra
anterior.

“A produtividade média brasi-

leira está estimada em 82,1 kg/
hectare, 0,6 por cento maior que
a da safra 2009/10, mostrando
um certo equilíbrio nas duas
safras. O centro-sul puxa as
médias para cima devido às
condições de produção, tamanho
de lavoura, tipo de solo,
topografia, clima e tecnologia
aplicada”, disse a estatal.

“A previsão de maior aumento
foi constatada em São Paulo, que
ampliou em 267.600 hectares o
seu canavial em produção. O
aumento previsto (para todo o
Brasil) é de 681.900 hectares”.

A Conab estima que do total
de 664,3 milhões de toneladas de
cana, 301,5 milhões serão
destinados para a produção de
açúcar e 362,8 milhões para
álcool.
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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 maio:

CURSOS e EVENTOS
Sindicato Rural

e Senar

A serviÁo do trabalhador rural de Taquaritinga e Regi„o!

Informativo
SINDICATO RURAL DE TAQUARITINGA

Processamento Artesanal de Carne Peixe

Laranja, limão, pêra,
pimentão verde,
repolho, salsa,

seriguela e tangerina.

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 propri-
etário multado caso o imóvel seja fiscalizado e não esteja com a
documentação 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.

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, in-
formando assim, ao INSS sobre o fato. Esta informação é obriga-
tória 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
documentos: CPF, RG, CTPS, TITULO DE ELEITOR, FOTO 3X4, CER-
TIDÃO DE CASAMENTO, CERTIDÃO DE NASCIMENTO DO FILHO
MENOR DE QUARTOZE ANOS E CARTEIRA DE HABILITAÇÃO.

AGENDA DE PAGAMENTOS:

07/05 - Vencimentos do FGTS.
14/05-Vencimentos do carnê de INSS
            (Contribuintes individuais, domésticos e facultativos).
20/05-Vencimentos do INSS.

Foi realizado no período
de 22 a 23 de abril
últimos, o Curso de
Processamento Artesanal
de Carne de Peixe,
ministrado pela
Instrutora Vânia
Lorençon.

Participantes do curso

Foi realizado no período
de 27 a 30 de abril

últimos, o Curso:  Laran-
ja, Inspeção de Pragas e

Doenças, ministrado
pela Instrutor

Plinio Nutti.

Participantes do curso

Laranja, Inspeção de Pragas e Doenças
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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
4.600 litros de óleo

diesel entre seus
associados.

A 43ª edição do sorteio de

100 litros de óleo diesel ocorreu dia

20 de Abril de 2010, cujo ganhador foi o

SR. DORIVAL ZANIBONI,

totalizando 4.600 litros em parceria com o

 AUTO POSTO IPIRANGA.

DEU ZEBRA
Campeonato carioca de 1964, a
Portuguesa pega o Vasco favori-
to. Gentil Cardoso, técnico da lusa
prevê resultado tão impossível
como o sorteio da zebra no jogo
do bicho, o animal não figura o rol.
“Hoje vai dar zebra”, diz. A Portuguesa ganha e a expressão
pega na hora. Deu zebra: aconteceu o inesperado.

BENEDITO SANDER CHESTI
VANDERLEI NUCCI
NEUCLAIR ARIOLI
ORLANDO JOAO PREVIDELLI
VALDIR LUIS DE ALMEIDA
SERGIO N. MATOS BARRETTO
LINDOLFO R. SANTOS FILHO
ANTONIO RIBEIRO
BENEDITO MANOEL MACHADO
EDISON MORITA
ANTONIO AMERICO VOLANTE
ALTINO COLETTI
JOSE MARTINS
MIGUEL CAMILLO
ONADIR AGOSTINHO
JOAO CARLOS BASILIO
KIOSHI OGATA
ANSELMO GUANDALINI
ANTONIO GIBERTONI
VALDECIR RIZZO
JOSE JORGE BOVERIO
NICOLA MARUCCA
OSCAR NUNES PEREIRA
GERMANO CARQUI
NOBOR MIURA
PEDRO SILAS LOURENÇO FILHO
JOAO DECIO ROMANHOLI

01/05/1981
01/05/1945
03/05/1936
05/05/1939
08/05/1961
09/05/1945
10/05/1953
12/05/1946
13/05/1938
15/05/1962
14/05/1950
16/05/1928
19/05/1928
19/05/1945
20/05/1942
20/05/1951
20/05/1938
21/05/1928
21/05/1943
21/05/1941
22/05/1950
22/05/1920
22/05/1945
23/05/1940
27/05/1948
30/05/1960
31/05/1954

Lasanha de berinjela e
queijo-de-minas
INGREDIENTES:

3 colheres (sopa) de azeite de oliva
4 dentes de alho picados
1 cebola média picada
2 berinjelas médias cortadas em cubinhos
1 xícara (chá) de azeitona verde picada
1 xícara (chá) de champignon cortado em fatias
½ xícara (chá) de salsinha picada
3 xícaras (chá) de tomate pelado
1 tablete de caldo de galinha
½ xícara (chá) de água
250g de massa para lasanha pronta
2 xícaras (chá) de queijo
   tipo minas meia cura ralado grosso

MODO DE PREPARO:

Refogado
Aqueça o azeite em uma panela e refogue o alho e a cebola.
Acrescente a berinjela, a azeitona, misture e deixe refogar por mais
10 minutos no fogo médio ou até que a berinjela esteja macia.
Acrescente o champignon, a salsinha e misture. Reserve.

Montagem
Bata no liquidificador o tomate e o caldo dissolvido na água até
que fique homogêneo. Em um refratário, coloque uma camada de
molho, uma de lasanha, uma de refogado e, por fim, cubra com uma
camada de molho. Repita a seqüência, salpique o queijo e leve ao
forno médio (180 ºC) preaquecido por proximadamente 30 minutos.


