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SINDICATO RURAL DE TAQUARITINGA

2ª ETAPA DA
CAMPANHA DE

VACINAÇÃO
CONTRA A

FEBRE AFTOSA

omeça no dia 1 de
Novembro de 2010
e vai até dia 30 de
Novembro de 2010,

a campanha de vacinação contra
a febre aftosa, por isso pedimos a
todos os associados que tenham
gado, que compareçam á Casa da
Agricultura, para efetuar a vaci-
nação.

C

Produtores e Indústrias criam o CONSECITRUS
oi assinado no dia 25/
10 na sede da Secre-
taria da Agricultura
de São Paulo, o proto-

colo de intenções que cria o
Consecitrus, conselho formado por
representantes de citricultores e de
indústrias de suco de laranja que
tem por objetivo harmonizar as re-
lações na cadeia produtiva.

“ O Consecitrus é um marco his-
tórico na citricultura e certamente
mudará os rumos do segmento”,
afirmou  João Sampaio, Secretário
da Agricultura do Estado e principal
articulador das negociações.
Citricultores e indústrias tentavam
sentar na mês há anos, sem sucesso.

“ É um caminho novo”, disse
Christian Lohbauer, Presidente da
Associação Nacional dos Fabrican-
tes de Sucos Cítricos (CitrusBR). A
entidade foi criada em Junho de
2009 por Cutrale, Citrosuco,
Citrovita e Loius Dreyfus, as maio-

res exportadoras de suco de laran-
ja do mundo.

As três entidades que represen-
tam citricultores também aprova-
ram a criação do Consecitrus, ain-
da que todas (SRB, Associtrus e
Faesp) tenham ponderado, como a
CitrusBR, que é agora que começa a
parte difícil do processo.

Segundo Gastão Grocco, da So-
ciedade Rural Brasileira (SRB), o
segmento mostrou maturidade ao
criar o Consecitrus. Para Douglas
Kowarick, da Associação Brasilei-
ra de Cirtricultores (Associtrus), é
uma chance de equilibrar forças e
distribuir melhor a renda na área,
enquanto o Dr. Marco Antonio dos
Santos, Presidente da Câmara
Setorial da Citricultura do Ministé-
rio da Agricultura e Diretor da Mesa
Diretora da Citricultura da Faesp,
afirma que “Isso dará mais segu-
rança ao produtor na hora de ven-
der a safra, uma vez que o preço da

laranja oscila muito de ano para
ano”, segundo o Dr. Marco, apesar
da criação do Consecitrus ter sido
assinada, ainda resta ser definido
o estatuto que norteará o conselho.

A expectativa do setor, que con-

centra no Estado de São Paulo a
maior região produtora de laranja
e de suco de laranja do mundo, é de
que ate o próximo ano seja
estabelecida a fórmula de remune-
ração do citricultor.

Fornecedores de cana-de-açúcar defendem reforma no setor sucroalcooleiro

S
egundo o presidente
da Comissão Nacional
de Cana-de-açúcar da
Confederação da Agri-
cultura e Pecuária do

Brasil (CNA), Gerson Carneiro Leão,
muitos dos artigos da lei não são
cumpridos desde a extinção do Insti-
tuto do Açúcar e do Álcool (IAA), em
1990. De acordo com Leão, sem um
órgão para regular o segmento, os
produtores têm recebido preços cada
vez mais baixos pela tonelada da
matéria-prima comercializada e re-
colhem contribuições que oneram a
cadeia produtiva. “Há muitos dispo-
sitivos caducos e estão nos prejudican-

do”, afirma. Um dos pon-
tos defendidos pelos
fornecedores é a revo-
gação do artigo 36 da
lei .

O dispositivo prevê
a destinação de 1% do
valor da tonelada da
cana como contribuição
para serviços de assis-
tências médica, hospi-
talar, farmacêutica e

social aos trabalhadores.
Para Leão, “o problema é que

época não existia contribuição para
o Instituto Nacional de Seguridade
Social (INSS) e, no entanto, como o
fornecedor recolhe hoje o INSS ao
trabalhador para que ele tenha os
mesmos benefícios, este
percentual de 1% tornou-se desne-
cessário”. Os fornecedores alegam
que há duplicidade de contribuição
e o “prejuízo é imenso”. Segundo os
cálculos do presidente da comis-
são, considerando um valor de R$
45 por tonelada e a produção anual
de 150 milhões de toneladas de
cana vinda dos fornecedores, a con-

tribuição de 1% onera o produtor em
R$ 67,5 milhões anuais, que poderi-
am ser aplicados em investimentos
na produção.

Esta e outras propostas defen-
didas pelos fornecedores, como um
modelo mais adequado de remune-
ração pela venda da matéria-prima,
serão discutidas com representan-
tes das indústrias, durante reunião
do grupo de trabalho da Câmara
Setorial da Cadeia Produtiva do Ál-
cool e do Açúcar do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento (Mapa), responsável por reu-
nir as propostas de regulamentação
do setor. “É importante que as in-
dústrias vejam o que queremos
para encontrarmos um consenso”,
enfatiza Leão.

O encontro contou com partici-
pação da Federação dos
Plantadores de Cana do Brasil
(Feplana), da Organização de
Plantadores de Cana da Região Cen-
tro-Sul do País (Orplana) e União
Nordestina dos Produtores de Cana
(Unida).
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Iniciada colheita da manga paulista
oi iniciada no mês
de Outubro a co-
lheita de manga
tommy atkins  na

região produtora de Monte
Alto e Taquaritinga (SP), mas
ainda em pequenos volumes.
Por enquanto, a manga paulista
ainda não foi negociada, deven-
do estar no mercado brasileiro
no final do mês de Outubro. Já
a manga palmer deve ser colhi-
da a partir do mês de Novem-
bro e, por enquanto, a expec-
tativa é de que a safra desta
variedade apresente um volume
elevado. De modo geral, pro-
dutores estão negociando com
indústrias processadoras da fru-
ta, no intuito de favorecer o
escoamento e, assim, reduzir o
excesso de oferta do mercado
nacional.

F

A recuperação de crédito de ICMS é um direito amparado
por lei, que possibilita a você produtor, creditar-se do

imposto que geralmente encontra-se destacado na Nota
Fiscal e que está incluso no preço de insumos, tais como:

óleo diesel utilizado em trator e bomba de irrigação,
e em outros equipamentos 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.

RECUPERAMOS CRÉDITO DE ICMS
SOBRE CONSUMO DE ÓLEO DIESEL

CONSUMIDO NA PROPRIEDADE

Colheita da laranja também fica mais curta

A
antecipação do fim
da safra da laranja,
que neste ano tam-
bém ficará mais cur-

ta por causa do clima, tem adian-
tado as demissões nas cidades
onde a citricultura é um dos for-
tes da economia.

Em Bebedouro, o Sindicato
dos Empregados Rurais calcula a

demissão de 1.600 dos 3.500
apanhadores.

A estiagem prolongada for-
çou a maturação da laranja e a
alternativa foi antecipar a colhei-
ta. “A laranja que seria colhida em
novembro, por exemplo, já foi co-
lhida em agosto”, disse o presiden-
te do Sindicato dos Empregados
Rurais de Bebedouro, Gonçalves

dos Santos. Com a antecipação,
muitos trabalhadores ficaram pou-
co tempo nos pomares, o que ge-
rou outro problema. Sem ao me-
nos seis meses de trabalho, mui-
tos não receberão o seguro-de-
semprego. Com frutos mais “en-
xutos” por causa da seca, foi ne-

cessário aumentar a quantidade
de laranjas para compor a caixa
de 40,2 quilos negociada com a
indústria.

De acordo com Dr. Marco,
a estimativa é de uma quebra de
safra de 25%.
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Dr. Marco Antonio dos Santos
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José do Carmo Mazzini
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Antonio Geraldo Bueno de Miranda
Edmilson Cesar Davóglio
João Décio Romanholli
Carlos José Gavioli
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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
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1º Delegado Representante:
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DIRETORES ADJUNTOS:

Taquaritinga ArtesGraficas e Editora Ltda.
PABX (16) 3252-4768

ExpedienteExpedienteExpedienteExpedienteExpediente

O que se colhe
em NOVEMBRO:

CURSOS e EVENTOS
Sindicato Rural

e Senar

Diagramação,  impressão e  ar te- f ina l :

DATA:
20/10 Á 22/10

INSTRUTORA:
NEUSA GEROTO

VELLO

PARTICIPAÇÃO
DE 20 ALUNOS

PROCESSAMENTO DE BANANA VERDE – BIOMASSA

DATA:
13/10 Á 15/10

INSTRUTORA:
VÂNIA ARAÚJO
LOURENÇON

PARTICIPAÇÃO
DE 17 ALUNOS

PROCESSAMENTO ARTESANAL DE CARNE SUÍNA

DATA:
25/10 Á 29/10

INSTRUTOR:
JOÃO MANOEL
DOS SANTOS

PARTICIPAÇÃO
DE 16 ALUNOS.

ELETRICISTA

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 exa-
mes 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 infor-
mado IMEDIATAMENTE ao DEPARTAMENTO 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 OMIS-
SÃO.

No ato do registro do empregado está munido dos seguintes documentos: 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 tenham folha de paga-
mento que mantenha-se em dia com os encargos, por exemplo: FGTS, INSS,
CONTRIBUIÇÃO, porque com os atrasos desses encargos será gerado automati-
camente 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 do respectivo mês.
Qualquer dúvida procurar o Departamento Pessoal do Sindicato. Sem mais agrade-
cemos.

AGENDA DE PAGAMENTOS:

05/11 - Vencimentos do FGTS.
12/11 - Vencimentos do carnê de INSS
            (Contribuintes individuais, domésticos e facultativos).
19/11 - Vencimentos do INSS.

MARACUJÁ,
CUPUAÇU, KIWI,

NABO, CARÁ,
TRIGO, CEBOLA,

ALMEIRÃO E
CHICÓRIA.
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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 5.200 LITROS
DE ÓLEO DIESEL ENTRE

SEUS ASSOCIADOS.

O

A 49ª edição do
sorteio de 100
litros de óleo
diesel ocorreu dia
20 de Outubro de
2010, cujo
ganhador foi o
Sr. Antonio
Tenorio Filho,
 totalizando 5.200
litros em parceria
com o
AUTO POSTO
IPIRANGA.

O caro pode sair barato
sujeito passava férias em Jerusalém com a mulher e a sogra
quando a senhora, já velhinha, tem um ataque fulminante e
morre. Depois de conversar com os médicos, a mulher ex-
plica ao marido:
– O enterro da mamãe aqui custa mil dólares, mas para man-

dar o corpo para o Brasil, só por 20 mil.
– Tudo bem, damos um jeito. Diga para prepararem a viagem do caixão.
– Obrigada, meu bem. Não imaginei que seria tão amoroso.
– Que nada! Jerusalém já teve um caso de ressurreição. Melhor não
arriscar…

Torta Cremosa de Banana
INGREDIENTES:
½ litro de leite
1 ½ xícara (chá) de leite condensado
3 gemas
3 colheres (sopa) de farinha de trigo
1 colher (sobremesa) de essência de baunilha
6 bananas cortadas em rodelas
2 xícaras (chá) de açúcar
1 xícara (chá) de água
1 pedaço de casca de laranja
3 claras
6 colheres (sopa) de açúcar
Raspas de casca de limão a gosto

MODO DE PREPARO:

Em uma panela, coloque o leite, o leite condensado, a farinha de
trigo, a essência e, mexendo sempre, deixe cozinhar no fogo médio
até que engrosse. Despeje em um refratário. Reserve. Misture em
outra panela a banana, o açúcar, a água, as raspas de casca de
laranja e, assim que começar a ferver, retire do fogo e despeje so-
bre o primeiro creme. Reserve. Bata as claras em neve e, sem
parar de bater, acrescente o açúcar e as raspas de casca de limão.
Coloque sobre as bananas carameladas e leve ao forno médio (180
ºC) pré - aquecido por cerca de 10 minutos.

CARLOS ALBERTO MANSUR ZAQUIA
MATSUNO KUROIWA
IRINEU FRARE
DOMINGOS VICENTE RESTANI
TERCILIA MICALI MONTEIRO
ADAIL BENEDITO REGATIERI
RONDINO MAZZINI
ERNESTO PEDRASSOLLI
LAERTE STEFANO
MOACIR APARECIDO CAVALINI
TERUO TESUJIMOTO
FERNANDO MANAIA ESCAROUPA
DUVILIO SCARDOELLI
DORIVAL GIBERTONI
GERALDO CLEMENTE ANGELO
ESPERANDINA PONGELUPPI BERTOLDO

01/11
02/11
07/11
10/11
10/11
10/11
12/11
15/11
17/11
18/11
21/11
22/11
22/11
23/11
23/11
28/11

Sr. Antonio Tenorio
Filho, ganhador do
mês, ao lado da esposa


