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SINDICATO RURAL DE TAQUARITINGA

s exportações pau-
listas do setor de
agronegócios soma-
ram US$ 10,63 bi-
lhões entre janeiro e

julho deste ano, quase 25% mais
que em igual intervalo de 2009,
informou o Instituto de Economia
Agrícola (IEA) da Secretaria da
Agricultura do Estado.

As importações, por sua vez,
cresceram 32% na mesma compa-
ração, para US$ 4,29 bilhões, e
assim o superávit setorial em São
Paulo subiu “apenas” 20%, para
US$ 6,34 bilhões. Esse incremento
não foi capaz de evitar o aumen-
to de 131% do déficit da balança
comercial total do Estado, que já atingiu US$ 9,27 bilhões este ano.

A
ALTA NA EXPORTAÇÃO DO CAMPO PAULISTAI T R - 2 0 1 0

IMPOSTO
TERRITORIAL RURAL

DATA: 01/09/2010 A 30/09/2010

No mês de setembro de 2010,
terá que ser feita a declaração do
ITR (Imposto Territorial Rural) de
todas as propriedades rurais. Os
proprietários deverão trazer cópia
dos seguintes documentos:

- ITR -2009
- Declaração do Imposto de
  Renda do ano de 2010
- CCIR (2006, 2007, 2008, 2009)
Para os proprietários que ad-

quiriram propriedades rurais, ou
fizeram retificação de área, inven-
tário, formal de partilha, ou doa-
ção, a partir de 01 de outubro de
2009 aos dias atuais, deverão fa-
zer o preenchimento dos formulá-
rios no Sindicato Rural, e na Re-
ceita Federal de Ibitinga, para
transferir o imóvel em seu nome,
e fazer as alterações necessárias.
Para o preenchimento deverão tra-
zer os seguintes documentos:

- Cópia da declaração do ITR 2009
do ex-proprietário, Escritura da pro-
priedade ou certidão de matrícula,
CCIR ano 2006, 2007, 2008 e 2009, CPF
da esposa(o).

 A não entrega da declaração
implica em vários problemas ao
proprietário, desde o pagamento
de multa de R$ 50,00, por envio em
atraso, e mais multa e juros do va-
lor a pagar, até a não emissão de
Certidões Negativas de Débito.
Para que não ocorra nenhum pro-
blema é importante que o associ-
ado não deixe para fazer esta de-
claração nos últimos dias do mês.

 A forma de pagamento do ITR
deve ser feita em dinheiro ou em
cheque. (Obs: cheques de coope-
rativas não serão aceitos).

NOVA EXIGÊNCIA

A partir de 02/08/2010, o Posto
Fiscal exigirá um novo carimbo para
Produtor Rural, trata-se de uma
nova lei, que todos os produtores
deverão ter nos talões de Nota Fis-
cal essa nova exigência. Por isso
pedimos para todos os associados
que tenham Talões de Nota, que
compareçam no Sindicato Rural
para maiores informações.

E
m maio de 2009,
a Prefeitura Muni-
cipal de Taquari-
tinga, celebrou o
referido convênio

com a Receita Federal do
Brasil, assumindo a fiscaliza-
ção do ITR sobre os imóveis
rurais localizados no territó-
rio ta-quaritinguense. Foram
treinados alguns funcionários
da Prefeitura pela própria
Receita Federal e nomeados
fiscais do ITR no Município,
os mesmos estarão acompa-
nhado todas as declarações
que serão entregues em se-
tembro, conferindo se há al-
guma irregularidade. Dessa
forma, visando orientar os
proprietários rurais e conta-
dores que preenchem e en-
viam as declarações do ITR,
cujo prazo final, neste ano, é
30/09/2010.

VALOR DA TERRA NUA

Para os valores da terra nua,
a Prefeitura Municipal de
Taquaritinga utilizará como

F I S C A L I Z A Ç Ã O
base de cálculo para o ITR, os
valores obtidos através de estu-
do desenvolvido pelo IEA - INS-
TITUTO DE ECONOMIA AGRÍCO-
LA, e também com a CATI
Coordenadoria de Assistência
Técnica Integral da Secretaria de
Agricultura e Abastecimento do
Estado de São Paulo. Portanto,
é muito importante, o contribu-
inte adotar na DITR esses valo-
res oficialmente estabelecidos
para fins de valor da terra nua,
pois, caso contrário (utilização
de um valor inferior), a Audito-
ria Fiscal Tributária Municipal
fará uma fiscalização no imóvel
com a eventual lavratura de auto
de infração.

Também é importante sali-

entar que alguns produtores
alegam ter X% de área
aproveitável quando na reali-
dade não esta produzindo nada
e nem emitindo notas fiscais.

Agora será feito um cruza-
mento de informações, se o
produtor informou 100% pro-
dutivo, terá que ter notas emi-
tidas ou notas fiscais de entra-
da de mercadoria emitidas pe-
las industrias, para comprovar
que realmente esta produzin-
do o percentual declarado.

Os produtores devem ser
orientados a emitir nota fiscal
de tudo o que vende e apre-
sentar na prefeitura todo ano
quando solicitado para preen-
chimento da Dipam (Março).

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 tele-

fone (016) 3252-2175 ou na sede do Sindicato Rural.

AVISO  IMPORTANTE
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A SERVIÇO DO PRODUTOR RURAL
DE TAQUARITINGA E REGIÃO!

Informativo
SINDICATO RURAL DE

TAQUARITINGA

RECUPERAMOS
CRÉDITO DE ICMS
SOBRE CONSUMO

DE ÓLEO DIESEL
CONSUMIDO NA

PROPRIEDADE

recuperação de cré-
dito de ICMS é um di-
reito amparado por
lei, que possibilita a
você produtor, cre-

ditar-se do imposto que geral-
mente 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 irrigação, e
em outros equipamentos agrí-
colas.

O Governo do Estado de
São Paulo oferece aos produ-
tores 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 Conta-
dor Valmir Appis.

A

Cutrale, uma das
m a i o r e s
processadoras de
laranja e produtora
de suco do mundo,

informou que entre maio e julho
deste ano já processou 33% da
safra prevista para 2010. Sem
revelar o número de caixas pro-
cessadas ou mesmo da produção
de suco, a companhia informou
que, no mesmo período do ano

Cutrale antecipa colheita e processa
33% da safra até julho

Superávit da balança do agronegócio
paulista cresce 19,8% até julho
balança comercial do
agronegócio paulista
gerou um superávit de
US$ 6,34 bilhões entre

janeiro e julho de 2010, alta de
19,8% ante os US$ 5,29 bilhões dos
sete primeiros meses do ano pas-
sado, informou o Instituto de Eco-
nomia Agrícola (IEA).

As exportações do setor soma-
ram US$ 10,63 bilhões de janeiro a
julho, 24,5% superiores às
registradas no mesmo período de
2009, quando as vendas externas
atingiram US$ 8,54 bilhões. Já as
importações dispararam 32%, de
US$ 3,5 bilhões para US$ 4,29 bi-
lhões, nos períodos avaliados.

O desempenho do agronegócio
nos primeiros sete meses segue
melhor que o registrado em toda a
balança comercial do Estado de
São Paulo, que apresentou um défi-
cit de US$ 9,27 bilhões no período.
Se o agronegócio não fosse consi-
derado nos cálculos, o déficit seria
de US$ 15,61 bilhões na balança
comercial paulista.

O setor agropecuário ainda
aumentou a participação, de 37,2%
para 38,2%, em todas as vendas ex-
ternas do Estado de São Paulo, se
comprados os sete primeiros meses
de 2009 e 2010.

As exportações paulistas totais
entre janeiro e julho de 2010 soma-

ram US$ 27,83 bilhões. Já as impor-
tações do agronegócio responde-
ram, entre janeiro e julho, por 11,6%
dos US$ 37,10 bilhões movimenta-
dos com as compras paulistas do
exterior, baixa de 0,5 ponto
porcentual ante os 12,1% do mesmo
período de 2009.

passado, 12% da safra prevista
já tinha sido moída.

Carlos Viacava, diretor
corporativo da Cutrale, informou
que os resultados obtidos pela
companhia ao término do primei-
ro semestre de 2010 decorrem de
“uma avaliação estratégica” reali-
zada antes do início da safra deste
ano. Segundo ele, foi detectada a
necessidade de antecipação da co-
lheita em 45 dias por causa das

condições climáticas.
– Com a antecipação da colhei-

ta e da moagem das variedades pre-
coces de laranja, a empresa conse-
guiu ajudar o produtor a reduzir
consideravelmente as perdas decor-
rentes do amadurecimento das fru-
tas no pomar, resultando em au-
mento de produtividade para toda
a cadeia – informou o executivo.

Segundo a Cutrale, 97% dos ne-
gócios da empresa são com expor-
tações. No primeiro semestre de
2010 o Sudeste Asiático foi a região
do mundo que apresentou cresci-
mento de demanda, enquanto os Es-
tados Unidos e Japão registraram
pequena queda no consumo do suco
de laranja.

– A alta verificada em algumas
regiões equilibrou as quedas. Com
isso, a Cutrale ainda conseguiu re-
gistrar aumento no nível de expor-
tações de suco de laranja em rela-
ção ao ano passado – completa
Viacava.

A

A

COMUNICADO
Sindicato Rural
de Taquaritinga,
comunica aos
seus Associa-

dos, que em função da
majoração nos preços de di-
versos serviços oferecidos
por nossa Entidade, o valor
das mensalidades deverão
sofrer reajuste a partir do
mês de setembro de 2010.

O
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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:

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

ExpedienteExpedienteExpedienteExpedienteExpediente

O que se colhe
em SETEMBRO:

CURSOS e EVENTOS
Sindicato Rural

e Senar

Diagramação,  impressão e  ar te- f ina l :

Amendoim, aveia,
berinjela, cará, chuchu,
inhame, jiló, mandioca,

pepino, quiabo e
rabanete.

DEPARTAMENTO PESSOAL

Solicitamos aos Associados que compareçam ao Departamento Pes-
soal munidos das Carteiras de Trabalho de seus respectivos funcioná-
rios 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 23
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 te-
nham folha de pagamento que mantenha-se em dia com os encar-
gos, por exemplo: FGTS, INSS, CONTRIBUIÇÃO, porque com os atra-
sos 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 do respectivo mês.
Qualquer dúvida procurar o Departamento Pessoal do Sindicato.
Sem mais agradecemos.

AGENDA DE PAGAMENTOS:
06/09 - Vencimentos do FGTS.
15/09-Vencimentos do carnê de INSS (Contribuintes individuais, domés-
ticos e facultativos).
20/09-Vencimentos do INSS.

RÉDEAS:  17/08 Á 22/08

LARANJA COLHEITA: 26/08 E 27/08

INSTRUTOR: FERNANDO ALENCAR NUNES ROLIM
CURSO QUE FOI REALIZADO NO RANCHO VELLO

COM PARTICIPAÇÃO DE 15 ALUNOS

INSTRUTOR: PLINIO NUTTI
FORMANDO 75 COLHEDORES DE LARANJA,

NUM TOTAL DE 300 COLHEDORES FORMADOS.
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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

5.000 litros de óleo
diesel entre seus

associados.

O

A 47ª edição do sorteio
de 100 litros de óleo

diesel ocorreu dia 20 de
Agosto de 2010, cujo

ganhador foi o Sr.
Durvilio Scardoelli,

totalizando 5.000 litros
em parceria com o

AUTO POSTO
IPIRANGA.

Sr. Durvilio Scardoelli,
contemplado do mês

Olha a mangueira!
bêbado está na porta do boteco vendo a procissão passar,
carregando uma santa vestida com um manto verde e rosa.
Ele berra:
– Olha a mangueira aí, gente!

O padre esbraveja:
– Mas que falta de respeito! Não permito que o senhor deboche

assim da nossa santa.
Quando o religioso acaba de falar, a santa bate no galho de uma

árvore, cai e se espatifa no chão.
E o sujeito:
– Viu? Eu tentei avisar…

ARROZ A
PARMEGIANA

MODO DE PREPARO:

Bata no liquidificador o extrato e os tomates, com um pouco
de água e um tablete de caldo de galinha dissolvido em um
pouco de água quente. Cozinhe o arroz com 1 tablete de caldo
e 4 xícaras de água por 15 minutos. Bata os ovos, o queijo e
misture com o arroz. Num refratário, faça camadas de arroz,
presunto, mussarela e o molho de tomate. Repita por mais
duas vezes. Termine com uma camada de mussarela.
Leve ao forno quente por 15 minutos.

INGREDIENTES:

• 1 colher (sopa) de
extrato de tomate

• 3 tomates sem pele
• Água, o suficiente
• 2 tabletes de caldo

de galinha
• 2 ovos
• 3 colheres (sopa) de queijo

tipo parmesão ralado
• 2 xícaras (chá) de arroz
• 100g de presunto picado
• 100g de queijo tipo

mussarela picada

CARLOS LUIZ RESTANI
ANTONIO COSTA DIAS
JOSE VALLERIO
AIRTON JOSE PAVARINI
JOSE ALVES BERNARDINO
JOSE VAGNER CARQUI
LUIZ NUNES
ANTONIO OSVALDO NARDUCCI
JOSE DA SILVA
ANTONIO GIBERTONI (PILO)
MARIA RUGERO DE MIRANDA
LUIS ROBERTO APARECIDO MICHELONI
ANTONIO CAVALINI
ODILON GUEDES BARRETO
OSCAR DELAIRES PAVARINA
TOKUO MIZUTA
CARLOS ARMANDO CAZARI
WALTER VALERIO
ANTONIO TENORIO FILHO
OLGA BUSSADORI ARIOLI
SHIRO WATANABE

01/09
01/09
01/09
02/09
02/09
05/09
08/09
08/09
09/09
09/09
11/09
12/09
16/09
17/09
17/09
20/09
23/09
25/09
26/09
28/09
28/09


