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O

PIB do campo diminuiu R$ 45 bi no ano passado
Produto Interno
Bruto do agrone-
gócio brasileiro
encolheu R$ 45

bilhões em 2009. Estudo
divulgado pela Confedera-
ção da agricultura e pecu-
ária (CNA) aponta uma
retração próxima de 6% no
PIB do setor no ano passa-
do. Em 2010, os resultados
negativos devem virar estagnação,
de acordo com previsão da CNA.

Os cálculos, feitos pelo Centro
de Estudos Avançados em Economia
Aplicada (Cepea-USP), mostram que
os produtores sofreram um proces-
so de descapitalização, o que deve
exigir do governo maior oferta de
linhas de capital de giro. Os preços
foram bons, a comercialização
fluiu, mas o produtor rural perdeu
renda em 2009, disse a presidente
da CNA, senadora Kátia Abreu (DEM-
TO).

Para 2010, a CNA já reduziu
suas previsões de crescimento de
5% no faturamento bruto da produ-
ção de lavouras e da pecuária para
apenas 0,5%. Isso deve afetar dire-
tamente as previsões para o PIB do
agronegócio, afirma a chefe de As-
suntos Econômicos da CNA,

Rosemeire dos Santos. Alguns seg-
mentos também enfrentaram, se-
gundo ela, problemas como a que-
bra de 1 milhão de toneladas na
safra de arroz.

O estudo CNA-Cepea aponta que
entre janeiro e novembro de 2009 o
PIB acumulava queda de 5,66%. Em
novembro, houve uma forte
retração de 0,47%, semelhante ao
recuo de 0,5% de outubro. Assim, o
PIB do setor voltará ao nível de
2007, quando somou R$ 714 bilhões
- em 2008, a soma foi a R$ 764,6
bilhões.

A análise dos dados mostra que
o agronegócio da agricultura, que
reúne produção primária, distribui-
ção, indústria e setor de insumos,
apresentou recuo de 6,13% nos onze
meses pesquisados em 2009. No
mesmo ritmo negativo, o

agronegócio da pecuária encolheu
4,54% no período. Nas lavouras, as
perdas mais significativas ocorre-
ram no algodão, amendoim, café,
feijão, laranja, mamona, milho e
trigo. Houve recuo de preços e volu-
mes comercializados, diz Rosemeire
dos Santos. Na indústria, a área de
óleos vegetais sofreu a mais forte
retração. A redução chegou a 17%
no PIB ao longo do ano, refletindo
os problemas de demanda no mer-
cado externo.

A presidente da CNA afirmou
que um dos efeitos gerados pela
queda de renda foi a redução no
volume de entrega de fertilizantes
para o plantio da atual safra 2009/
2010. Na pecuária, a baixa rentabi-
lidade na comercialização dos re-
banhos de animais levou os produ-
tores a deixar de comprar os com-
postos nutricionais para alimentar
o gado.

Eles optaram pelo uso do mi-
lho, o que também prejudicou a in-
dústria de rações, disse a senado-
ra Kátia Abreu. Em tom de alerta
ao governo, a presidente afirmou
que a queda de renda do setor ru-
ral em 2009 exigirá atenção espe-
cial da política agrícola no médio
prazo.

A

Safra 2010/2011 de
citros deve recuar

até 20% em SP

safra de laranja 2010/
2011 no Estado de São
Paulo pode ser até 20%
menor. O excesso de chu-

va, no fim de 2009, comprometeu
boa parte da produção. Em mui-
tos locais, pode até faltar fruta
para abastecer o mercado. Com
menos fruta e maior demanda, o
preço recebido pelos citricultores,
que vem se recuperando há pelo
menos dois meses, deve continu-
ar subindo ao longo do ano. As
chuvas do último semestre preju-
dicaram as floradas de setembro
e novembro, momento em que a
flor dá origem a laranja. Outra
dificuldade dos produtores é man-
ter os tratos culturais neste início
de ano, já que a chuva continua.
Mesmo assim, este deve ser um
ano de preços maiores, o que pode
animar os produtores que esta-
vam desestimulados com a
citricultura. A safra 2009/2010
está terminando e os produtores
querem aproveitar o momento de
valores em alta. O preço subiu
para R$ 17,00 por caixa de 40,8
Kg de laranja de mesa, contra R$
10,00 por caixa de 40,8 Kg em
dezembro de 2009. A laranja de
mesa, vendida no varejo, foi o pro-
duto que registrou o maior aumen-
to de preço nas últimas quatro se-
manas. A caixa subiu 41,1% em re-
lação às quatro semanas anterio-
res. O produtor que vende para a
indústria também está recebendo
mais. Nesse caso, a alta foi de
14,1%. A explicação para os au-
mentos está em uma combinação
simples: oferta menor e demanda
em alta. A recuperação de preços
deve manter-se ao longo deste ano.

Safra de goiaba será menor

chuva em excesso derru-
bou a produção de goia-
ba, na região de
Taquaritinga, em São Pau-

lo. A previsão é de uma safra bem
menor.

Os pés não estão carregados
como na safra passada. As frutas
caíram antes do tempo, ou não se

desenvolveram. Seu Milton, que tem
uma plantação em Taquaritinga, no
norte de São Paulo, espera recolher
quatrocentas toneladas de goiaba,
metade do que produziu em 2009.

Esta queda na produção foi
provocada principalmente pelo ex-
cesso de chuva no período da
florada. Com o solo encharcado fi-
cou muito mais difícil combater as
pragas.

A nematóide, também conheci-
da como vermelhão é a que mais
preocupa, ela ataca a raiz da plan-
ta, deixa as folhas avermelhadas,
seca a árvore e torna os pés impro-
dutivos.

Os pomares também foram atin-
gidos por duas doenças, a
antracnose, causada por um fungo
que deixa a fruta escura e impede o

desenvolvimento e a ferrugem, que
causa manchas nas goiabas.

O baixo preço também
desestimulou os investimentos
com fertilizantes e agrotóxicos. A
chuva agravou a inda mais a situa-
ção. “Em decorrência das chuvas,
que foram constantes, não chegava
a fazer efeito. Então, houve um in-
vestimento maior para tentar efeti-
vamente tirar uma fruta de melhor
qualidade”, declara Dr.Marco Antô-
nio dos Santos, presidente do Sin-
dicato Rural de Taquaritinga.

Na região de Taquaritinga, no
norte de São Paulo, a previsão é co-
lher quarenta e quatro mil tonela-
das, vinte e cinco por cento menos
que a safra passada. Uma indús-
tria que processa por ano sessenta
mil toneladas de goiaba, dez por
cento do que produz vai para o mer-
cado externo.

A
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CARTA DA REPÚBLICA
o encerrar do ano de
2009, julgamos oportu-
na uma derradeira refle-
xão acerca das lamen-

táveis violências praticadas pelo
MST em detrimento do consagra-
do Direito de Propriedade, garan-
tia constitucional estabelecida no
art. 5º da Carta Magna de 1988.

  Nesse contexto, vale inda-
gar: como vamos defender o Es-
tado Democrático de Direito?
Como exigir a real aplicação da
Constituição, seus fundamentos,
almejar decisões judiciosas, reais
e objetivas, diante de constantes
crimes praticados sem a devida
punição?

O que constatamos, lamenta-
velmente,é que não se punem os

autores de crimes, abusos e vio-
lências, inclusive os que afrontam
e destroem bens públicos e priva-
dos. Basta de movimentos que
defendem reivindicações suposta-
mente “legitimas”, com prática
de ações tipificadas no Código
Penal, como invasões de proprie-
dades, destruição de cercas e
pastagens, ocupação de prédios
públicos, abate de animais, furto
e destruição de implementos
agrícolas, entre outros, pratica-
dos impunemente em plena luz
do dia. Sem falar nas lideranças
desses movimentos, que somente
são responsabilizadas diretamen-
te quando pegas com a “boca na
botija”.

O MST argumenta que neces-

sita de terras para produzir ali-
mentos aos seus integrantes; po-
rém, utiliza-se de métodos que
não podem ser admitidos, como
ao conduzir atos paralisantes das
atividades agrícolas tecnicamente
implantadas, altamente produti-
vas, geradoras de empregos e
que contribuem verdadeiramente
para a paz no campo.

Nesse contexto, é importante
afirmar que a prática das ativida-
des de lavrar a terra e produzir
alimentos requer vocação de
agricultor, apoio de políticas
assistenciais e orientativas,
integração do sistema agrícola
nas políticas de mercado, aplicá-
veis aos pequenos, médios ou
grandes produtores, de maneira

a proporcionar a sua susten-
tabilidade e de suas famílias.

Ora, é possível aceitarmos a
hipótese de que um indivíduo
com fome possa roubar? E não
seria o caso de perguntar a ele
que a fome possa roubar? E não
seria o caso de perguntar a ele
que fome é essa? De alimento?
De terras? De riquezas? De ato
político? De interesses
inconfessáveis...? Qual é realmen-
te o objetivo?

É inaceitável a inobservância
de leis e a violação de direitos!
As ações daqueles que invadem,
violentam o Sistema Democrático
Nacional geram conflitos que de-
sagregam entre si as próprias ca-
madas sociais envolvidas. E a lei?
Como ficamos? Devemos lembrar
a frase dita há mais de cinco dé-
cadas por um destacado político
brasileiro: “ A Lei, ora a Lei...”.

Qual a ordem que queremos
nesse País em plena democracia?
Qual é o Estado de Direito em
que a autoridade pública tem
que fazer cumprir a Constituição
Federal?

 A Constituição atual que te-
mos foi aprovada em 1988. Leis
posteriores têm procurado ajus-
tar a aprimorar os interesses so-
ciais no País.

Para cumprir procedimentos
numa nação continental com
grande miscigenação de raças,
culturas e religiosidade, só temos
um caminho - o respeito a Cons-
tituição Federal, nossa Carta
Magna.

Este é um País continente
que tem sob a sua égide o espíri-
to cristão; seu regime, a demo-
cracia social; e seu povo com
forte espírito de ação unitária e
participativa.

É necessário fazer cumprir a
Carta da República, as leis vigen-
tes, manter a unidade nacional
com respeito aos países vizinhos,
mantendo a sua soberania nesse
notável continente da América
Latina, berço da agricultura bra-
sileira.

Artigo escrito pelo Dr. FÁBIO DE
SALLES MEIRELLES

Presidente da Federação da
Agricultura e Pecuária do Estado

de São Paulo - FAESP

nformamos aos associados para providenciarem a do-
cumentação necessária para o  IRPF - 2010 (imposto
de renda de pessoa física), ano base 2.009. Já

estamos recebendo os documentos com antecedência, pois
o  prazo para transmitir para receita federal termina no dia
30/04/2010. Os documentos necessários são:

• imposto de renda 2009,
• notas fiscais de compra e venda 2009,
• veículo, se comprou ou vendeu no ano de 2009, trazer

nome, CPF, data e valor,
• escritura, se comprou ou vendeu no ano de 2009,
• carnes de INSS, extratos bancários base 31/12/2009, pla-

no de saúde
• escola particular ou faculdade dos filhos,
• despesas e receitas, e talões de nota
• trazer a ultima declaração ou disquete e recibo

Pedimos a colaboração, para não deixarem para os últi-
mos dias.

OBS: Informamos também que a declaração será preen-
chida neste Sindicato, com o nosso Contador Valmir.

I

Baixo volume
ofertado no

interior paulista

M A N G A

O
volume de palmer em
Monte Alto e Taquari-
tinga (SP) segue baixo
nesta semana – as ati-

vidades de campo devem encer-
rar em março. Nessas regiões, a
fruta foi negociada, em média, a
R$ 1,30/kg, valorização de 13%
em uma semana. A oferta de man-
ga no interior paulista deve se-
guir retraída, uma vez que os po-
mares foram atingidos pelas chu-
vas no final do ano passado.
Desse modo, a expectativa de
produtores é que a produtivida-
de seja inferior à do mesmo perí-
odo de 2009. De modo geral, a
qualidade da manga também foi
prejudicada pelos problemas cli-
máticos – a  palmer tem apresen-
tado baixa resistência no pós-co-
lheita e surgimento de “pintas”
durante o amadurecimento. De
acordo com agentes, o volume ex-
portado permanece pequeno, já
que, além da menor oferta, as al-
tas cotações no mercado interno
estão mais atrativas.

N
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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 março:

SINDICATO RURAL DE TAQUARITINGA E
SENAR (SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL)

LISTAGEM DOS CURSOS 2010

OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRATORES AGRÍCOLAS
Idade acima de 18 anos, limite de 20 pessoas

Inscrição do curso: 22/02 á 08/03
Data do curso: 15/03 á 19/03

HIDRAULICA l – REDE DE ÁGUA
Idade acima de 18 anos, limite até 16 pessoas

Inscrição do curso: 01/03 á 22/03
Data do curso: 29/03 á 01/04

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 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, 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.

AGENDA DE PAGAMENTOS:

05/03 - Vencimentos do FGTS.
15/03 - Vencimentos do carnê de INSS (Contribuintes individuais,

domésticos e facultativos).
19/03 - Vencimentos do INSS.

Figo, Goiaba, Limão, Caqui, Pêra,
Repolho, Tangerina, Tomate.
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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.

INGREDIENTES:

800 g de bacalhau em postas
2 cebolas
2 tomates
1 pimentão verde
1 pimentão vermelho
1 kg de batata
1 xícara (chá) de azeitonas
   pretas sem caroço
250 ml de azeite de oliva
2 colheres (sopa) de salsinha picada
pimenta-do-reino a gosto

MODO DE PREPARO:

1. Numa tigela, coloque o bacalhau e cubra com água. Deixe de molho
por 12 horas e troque a água 5 vezes.

2. Corte as cebolas e os tomates em rodelas. Corte os pimentões ao
meio no sentido do comprimento. Retire as sementes e corte cada
metade em cubos. Corte as azeitonas em quatro no sentido do com-
primento.

3. Descasque as batatas, coloque numa panela, cubra com água e
adicione 1 colher (chá) de sal. Leve ao fogo alto e, quando ferver,
deixe cozinhar por 10 minutos. Para verificar o ponto, espete um garfo,
as batatas devem estar macias.

4. Escorra a água e deixe as batatas esfriarem. Corte-as em rodelas
de 1 cm de espessura.

5. Em outra panela, coloque o bacalhau dessalgado e cubra com água.
Leve ao fogo alto e deixe ferver por 5 minutos. Desligue o fogo e
escorra a água.

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

7. Num refratário, espalhe o bacalhau e arrume todos os outros ingre-
dientes por cima. Regue com o azeite de oliva e polvilhe com a
salsinha. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno por 30 minutos.

8. Retire o papel-alumínio e deixe assar por mais 15 minutos. Sirva
bem quente.

B A C A L H O A DA

SINDICATO RURAL DE TAQUARITINGA COMPLETA 4.400
LITROS DE ÓLEO DIESEL ENTRE SEUS ASSOCIADOS.

A 41ª edição do sorteio de
100 litros de óleo diesel

ocorreu dia 22 de fevereiro
de 2010, cujo ganhador foi

o Sr. José Orlando
Garavello, totalizando

4.400 litros em parceria
com o AUTO POSTO

IPIRANGA.

ANTONIO PIROVANI
SERGIO NONIS
NICOLAU JULIANI
LUIZ RICARDO F. M. BARRETO
JURANDIR RISSI
EUCLIDES MAZZINI
ONELIO GIBERTONI
TADEU L. ARIOLI
URBANO NOGUEIRA
MARCO ANTONIO GOMES
TOMIJI MINEHIRA
NAIR PINI MACHADO
JOSE PEDRO F CAMARGO SALLUM
DIVA STRACCINI GIBERTONI
JOSE NELSON PREVIDELLI
JOSE WAGNER CROZERA
BENTO MIRA21/03/1963
MARIO MENDES FERREIRA FILHO
LUIS FERNANDO CAZARI
ALCEU PERUCHETTI
CARLOS ALBERTO GRIGOLLI
WALTER  NOGUEIRA
CLAIR CASONI BENTO

01/03
03/03
03/03
05/03
05/03
07/03
09/03
12/03
12/03
14/03
15/03
18/03
18/03
19/03
19/03
19/03
21/03
21/03
25/03
25/03
26/03
28/03
31/03

CURIOSIDADES
ARRANCA-RABO

Vem do antigo Egito.Nas batalhas, havia o costume de
arrancar o rabo da montaria do inimigo. A prática dissemi-
nou-se pelos séculos . Os portugueses a trouxeram para o
Brasil, onde o gado também passou a ser vítima. Arranca-
rabo tornou- se sinônimo de briga, grande confusão.


