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SINDICATO RURAL DE TAQUARITINGA

Ministro da Agricultura visita Sindicato
o último dia 10 de
setembro esteve pre-
sente nas depen-
dências do Sindicato
Rural, o Ministro da

Agricultura, senhor Wagner Rossi,
a convite do Dr. Marco Antonio dos
Santos, Presidente do Sindicato
Rural de Taquaritinga que também
preside a Câmara Setorial da
Citricultura em Brasília, essa foi a
primeira vez que um Ministro da
Agricultura visita Taquaritinga.

Nessa visita ele falou sobre
vários assuntos, mas um dos
principais assuntos que ele citou foi
sobre o Código Florestal, nesse
aspecto ele diz ser favorável á essa
mudança da Lei de modo de evitar
que os proprietários de terra  sejam
obrigados a destinar 20% de suas
áreas para o plantio de árvores, a
chamada reserva legal. “Só um
maluco pode pensar numa coisa
dessa”, afirmou Wagner, para cerca
de mais de 100 agricultores que
compareceram na sede do Sindicato
Rural.

O Ministro informou que, tão
logo termina a eleição, o parecer do
relator Deputado Aldo Rebelo será
votado. Há um esforço dos
governistas para a aprovação da
matéria, que na pratica evitará a

perda de grandes áreas destinadas
ao cultivo. O Ministro afirmou que
não se pode “endemonizar” o setor,
“pois são os agricultores os que
mais cuidam do meio ambiente, não
deixando assorear os rios e
evitando a erosão”.

O Ministro apresentou
números do governo Lula, segundo
ele em 2009 o Brasil exportou R$
68 bilhões em produtos agrícolas e
importou R$ 18 bilhões. O setor
representa 26% do Produto Interno
Bruto (PIB), que é soma de todas as
riquezas do país, além de ser
responsável por 42% do emprego
formal. “O Brasil é o maior
exportador do mundo de suco de
laranja, etanol, açúcar, carne
bovina e aves. Nós produzimos 47,2
milhões de sacas de café, 650
milhões de toneladas de cana, 149
milhões de toneladas de grãos –
sendo 69 milhões de soja e 56
milhões de milho”.

Mesmo assim, segundo o
Ministro, o país mantém 55% de seu
território com cobertura vegetal da
época do descobrimento (ano de
1500). “Nenhum outro país do
mundo preservou tanto seus biomas
originais. Temos 6,2 milhões de
hectares de florestas sustentáveis”,

argumentou o ministro, apresen-
tando outros números que
considera importantes. “Somos o
terceiro país em agricultura
orgânica do Planeta.

Em 20 anos, houve um
aumento de 25% na área plantada,
mas a produção cresceu 150%. Isso
porque o nosso agricultor investe
em tecnologia, o que proporciona
ganhos de eficiência e produ-
tividade”.

Esse desempenho, na opinião
do ministro, comprovaria que
destinar 20% das propriedades
para reflorestamento seria “um
desastre” para a economia e
causaria desemprego em massa.
“Tem que parar com essa história
de dizer que o agricultor é
responsável pela destruição de
meio ambiente. O Brasil ainda
consegue dobrar a produção sem
cortar uma árvore”.

O presidente do Sindicato Rural, Dr. Marco Antonio dos Santos,
ladeado pelo ministro da Agricultura Wagner Rossi
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Clima seco persiste e prejudica colheita de cana-de-açúcar na Região Centro-Sul

produtividade da la-
voura de cana-de-
açúcar durante a atu-
al safra continua sen-
do prejudicada de

forma significativa, devido à per-
sistência do clima seco na maior
parte da principal região produ-
tora de cana do país. Dados de
agosto mostram que a ocorrên-

cia de chuvas permaneceu em bai-
xa, 95,72% inferior ao índice regis-
trado no mesmo mês em 2009 e
88,23% abaixo dos índices históri-
cos para esse período.

Sob essas condições extre-
mas, dados apurados pelo Centro
de Tecnologia Canavieira (CTC) em
Piracicaba mostram que a produti-
vidade média do canavial colhido
no Centro-Sul no mês de agosto,
quando comparado com agosto de
2009, apresentou uma quebra agrí-
cola de 9,1%. Exceto em Mato Gros-
so do Sul, todos os demais estados
da região apresentaram redução de
produtividade agrícola em agosto,
sendo que em São Paulo esta redu-
ção foi de 10,5%.

No acumulado desde o início
da safra, a redução média da pro-
dutividade agrícola no Centro-Sul é

de 1,6%. Essa queda deve se inten-
sificar até o final da safra, pois não
há expectativa de volume significa-
tivo de chuva em setembro. Além
disso, praticamente toda a cana “bi-
sada,” que possuía maior quantida-
de de biomassa por unidade de
área, já foi colhida.

Segundo o Diretor Técnico da
União da Indústria de Cana-de-açú-
car (UNICA), Antonio de Padua
Rodrigues, a área de cana a ser co-
lhida na safra 2010/2011 deve cres-
cer pouco mais de 10,8% em relação
à safra anterior. “Por outro lado, o
volume de cana processada até o
momento apresentou um cresci-
mento mais acentuado, de 19,03%,
mesmo com a queda de produtivi-
dade do canavial. Portanto, é fácil
concluir que a safra está avançada
em mais de 8,0%, e deve avançar

ainda mais no mês de setembro
devido à pouca moagem
verificada em setembro de 2009,”
explica.

Devido à antecipação da
moagem na atual safra, já previs-
ta pela UNICA no mês passado,
parte da cana deverá ser colhida
com menos de 12 meses, intensi-
ficando a perda de produtivida-
de e a redução da disponibilida-
de de cana para moagem. “En-
quanto em 2009 enfrentamos uma
condição extrema devido ao ex-
cesso de chuva, este ano está
ocorrendo o inverso. Se a condi-
ção climática atual persistir, po-
deremos ter uma redução na nos-
sa expectativa de moagem apre-
sentada na projeção revisada que
divulgamos em agosto,” acrescen-
ta Rodrigues.
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O tempo seco está prejudi-
cando a safra da laranja no esta-
do de São Paulo.

Frutas murchas e fora do
peso ideal para o mercado.
Consequências da falta de chu-
va. A estiagem, que já dura qua-
se três meses, preocupa os pro-
dutores da região noroeste de
São Paulo.

Um pomar, com cerca de
9.000 pés de laranja, em
Taquaritinga, foi castigado pelo
tempo seco. Desidratadas, as fru-
tas não resistem e caem. “Para
falar em números, em torno de
15% de perda a gente já visualiza
na safra atual. O que nos causa é
um temor de um comprometi-
mento da safra posterior. Não é
que, se choveu hoje, amanhã
está sanado o problema, não é
dessa forma. Ainda leva, talvez,
15 dias, para começar a diminuir
a perda”, afirma o agricultor
Orlando Previdelli.

Tempo quente, seco e nem
sinal de chuva. Este clima mu-
dou o cronograma da safra da
laranja no interior de São Paulo.
Este ano, a colheita foi anteci-
pada e a safra deve terminar dois
meses antes do previsto.

Laranja em risco

Nesta plantação em
Taquaritinga, os catadores de la-
ranja intensificaram o trabalho
para evitar perdas. A fruta, co-
lhida agora, não tem o peso nem
a qualidade necessárias para o
mercado, mas retirá-las do pé
antes da hora foi a forma encon-
trada pelo produtor para não ter
prejuízos maiores.

“A colheita normal dela
ocorreria entre setembro e ou-
tubro. De outubro para frente,
inicia-se outra colheita. Acele-
rou a colheita, a qualidade não

estava boa, por causa da estia-
gem tão forte”, explica o agricul-
tor Orlando Previdelli.

Os reflexos da falta de chu-
va também já aparecem na
florada da próxima safra. “Boa
parte da laranja para o ano que
vem já vai deixar de existir. O
botão floral, a flor, é muito sen-
sível.

Por qualquer motivo, ela
cai. Agora, com a umidade rela-
tiva do ar tão baixa, essa flor vai
deixar de produzir frutos”, diz o
agrônomo José Azevedo Soares.

O SINDICATO RURAL
DE TAQUARITINGA

INFORMA SOBRE OS
BENS ADQUIRIDOS:

1 IMPRESSORA
MULTIFUNCIONAL LASER
BROTHER MFC 8890W

2 COMPUTADORES INTEL
775P

1 SERVIDOR
(COMPUTADOR P/
ARMAZENAMENTO DE
DADOS)

1 NOTEBOOK CORE I5

1 RELÓGIO DE PONTO
HENRY ORION 6-B COM
CÓDIGO DE BARRA
(CONFORME A
PORTARIA 1510 DO
MINISTÉRIO DO
TRABALHO)

1 PURIFICADOR DE ÁGUA
HOKEN

2 CADEIRAS
(PRESIDÊNCIA E
GERÊNCIA)

4 VENTILADORES DE
TETO

BENS ADQUIRIDOS
EM PARCERIA COM

O SENAR:

1 FOGÃO INDUSTRIAL
GOLD METAL 4 BOCAS C/
FORNO

1 BATEDEIRA MONDIAL

1 LIQUIDIFICADOR
DINAMICO

1 DVD GAME PHILCO

1 FILMADORA SONY
HD80 C/ TRIPÉ

1 ARMÁRIO PARA
ARQUIVO
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I nformamos a todos os associados, está funcio-

nando o consultório dentário do Sindicato Ru-
ral, com o Dr. Ângelo Marcelo Okada.

Portanto todos poderão agendar suas consultas pelo te-
lefone (16) 3252-2175 ou na sede do Sindicato Rural.

AVISO  IMPORTANTE

RECUPERAMOS CRÉDITO DE ICMS SOBRE CONSUMO
DE ÓLEO DIESEL CONSUMIDO NA PROPRIEDADE

recuperação de
crédito de ICMS é
um direito ampa-

rado por lei, que possibilita
a você produtor, creditar-se
do imposto que geralmente
encontra-se destacado na
Nota Fiscal e que está inclu-
so no preço de insumos, tais
como: óleo diesel utilizado
em trator e bomba de irriga-
ção, e em outros equipa-
mentos agrícolas.

O Governo do Estado de

São Paulo oferece aos produ-
tores rurais a possibilidade
de transferir seus créditos de
ICMS para aquisição de má-
quinas e implementos agrí-

colas, entre outros.
Portanto produtor ru-

ral, procurar o Sindicato Ru-
ral de Taquaritinga, falar com
Contador Valmir Appis.

A
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DEPARTAMENTO PESSOAL

Solicitamos aos Associados que compareçam ao Departamento Pessoal munidos das Car-
teiras 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 funcionári-
os, 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 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 OMISSÃO.

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

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 automa-
ticamente 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:

07/10 - Vencimentos do FGTS.

15/10-Vencimentos do carnê de INSS (Contribuintes individuais, domésticos e facultativos).

20/10-Vencimentos do INSS.

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:

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

ExpedienteExpedienteExpedienteExpedienteExpediente

O que se colhe
em OUTUBRO:

CURSOS e EVENTOS
Sindicato Rural

e Senar

Diagramação,  impressão e  ar te- f ina l :

Banana-prata,
jabuticaba, moranga,
alcachofra, beterraba,

brócolis,
espinafre e rabanete.

DATA: 13/09/2001 A
18/09/2010

INSTRUTOR:
HERMES SOUZA DOS

ANJOS COM
PARTICIPAÇÃO DE 20

ALUNOS FORMADOS,
ESTE CURSO TEVE

AULA EM PARCERIA
COM O SR. JOSÉ DO

CARMO MAZZINI.

OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRATORES AGRÍCOLAS

LARANJA, INSPEÇÃO DE PRAGAS E DOENÇAS

DATA: 27/09/2010 A
02/10/2010

INSTRUTOR:
FERNANDO ROLIM

REALIZAÇÃO
NO RANCHO

DOMA
(PROP. EVANDRO

SOLDI ), COM A
PARTICIPAÇÃO DE

15 ALUNOS.

DATA: 21/09/2010 A
24/09/2010
INSTRUTOR:
PLINIO NUTTI
COM A
PARTICIPAÇÃO
DE 15 ALUNOS,
COM AULA PRÁTICA
NO SÍTIO GRAMA EM
PARCERIA COM A
SRa. DIVA STRACCINI
GIBERTONI.

RÉDEAS
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CURIOSIDADES

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 5.100 LITROS
DE ÓLEO DIESEL ENTRE

SEUS ASSOCIADOS.

A 48ª edição do
sorteio de

100 litros de
óleo diesel
ocorreu dia

20 de Setembro
de 2010, cujo

ganhador foi o
Sr. Akira

Hisamatsu,
totalizando 5.100
litros em parceria

com o AUTO
POSTO IPIRANGA. O ganhador do mês Sr. Akira Hisamatsu junto ao

presidente Marco Antonio dos Santos

Boi na linha
uando as primei-
ras estradas de
ferro começa-
ram a ser

construídas, não havia cercas
que isolassem as linhas. Al-
guns bois, que aparentemente não tinham medo dos trens, deitavam-se
tranquilamente sobre os trilhos. Era um problemão para os maquinis-
tas, que precisavam frenar bruscamente, causando desconforto aos
passageiros. Desde então a expressão é usada para indicar uma difi-
culdade inesperada. Houve um problema: “tem boi na linha”, se diz.

Q

INGREDIENTES:
Calda:
1 xícara (chá) de goiabada em cubos
1 xícara (chá) de água

Massa:
3 ovos
2 xícaras (chá) de açúcar
1 xícara (chá) de leite
1 xícara (chá) de óleo
2 xícaras (chá) de fubá
1 xícara (chá) de farinha de trigo
1 colher (sopa) de fermento em pó
Manteiga e farinha de trigo para
untar e enfarinhar a fôrma

DEMAIS INGREDIENTES:
1 xícara (chá) de goiabada em cubos
1 xícara (chá) de farinha de trigo

MODO DE PREPARO:
Em uma panela, coloque a goiabada, a água e deixe apurar no fogo
baixo até que a goiabada derreta. Enquanto isso, bata na batedeira os
ovos com o açúcar até que obtenha um creme esbranquiçado. Acrescen-
te o leite, o óleo, o fubá, a farinha de trigo e bata até que fique homo-
gêneo. Por fim, junte o fermento em pó e misture delicadamente. Des-
peje em uma fôrma untada e enfarinhada. Passe os cubos de goiabada
na farinha de trigo, retire o excesso e distribua sobre a massa. Leve
para assar no forno médio (180 ºC) pré - aquecido por cerca de 30 minu-
tos. Desforme e cubra-o com a calda.

Bolo de Fubá com Goiabada

NELSON GARDEZANI
JULIO CAMILO
MITSUNARI OGATA
LEONIDIO PIVETTA
JANDOVIR JOSE OLMOS
FRANCISCO LUIZ FERREIRA
ALTAIR FERREIRA DE MIRANDA
PRIMO PINSETTA
CARLOS GIROTTO
FRANCISCO CARLOS AQUARONI
GIUSEPPE BUFALINO
LEONEL DO AMARAL
ANTONIO BORTOLANI
JOSE SIMAO
VANDERLEI  J. MARSICO
LEOPOLDO AQUARONI
JOSCELINO APARECIDO BIANCHI
OSVALDO BIONDI
AKIRA HISAMATSU
VLADECIR BRACIALI
GILMAR DE AZEVEDO

01/10
02/10
03/10
10/10
11/10
11/10
16/10
18/10
19/10
19/10
20/10
21/10
24/10
25/10
25/10
26/10
28/10
28/10
30/10
24/10
30/10


