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O Informativo

FACITA 2008 - SUCESSO TOTAL
FACITA - Feira

Agrocomercial e Industrial
de Taquaritinga, encerrou-
se no domingo, dia 25 de
maio, com resultados extre-
mamente acima de qual-
quer expectativa, com mé-
dia de público em todos os
dias acima do esperado pela
Comissão.

Ao final pôde ser caracterizado a satisfação dos expositores nas áreas internas e externas do evento.
Foram 4 dias em que a cidade e toda a região conheceram e apreciaram a maior variedade em máquinas,

veículos, linha completa de produtos fabricados em nosso município e também em nossa região. Importante
ressaltar que a comercialização foi acima da média nos setores de alimentação, automotivo, máquinas agríco-
las, inclusive ficou em exposição o silo para laranja fabricado em nosso município e exportado para países
como Estados Unidos e México.

De acordo com os integrantes da Comissão Organizadora, para o próximo ano as expectativas de expo-
sitores e público serão bem maiores, já que  em termos de organização e logística tudo foi dentro das normas,
atendendo a tudo e a todos. Nos stands da ACIT - Associação Comercial e Industrial de Taquaritinga, Sindicato
Rural, que este ano completa 40 anos, além do stand da Prefeitura Municipal  foi possível, juntamente com os
mais de cinquenta expositores, receber o grande público nos 4 dias de feira.

A

MOSCA NEGRA DOS CITROS

e acordo com a IN MAPA nº 52/07,
são espécies hospedeiras da mosca negra:
citros, abacate, caju, figo, mação, bananeira,
café gengibre, uva, goiaba, manga, mamão,
pêra, romã, marmelo, rosa, lichia, mangostão,
grumixama e ginja.

Há algumas regras impostas pela IN nº

23/08, as quais os produtores das culturas
acima passam a ter que cumprir para
comercializarem a produção, sendo elas:

•  O transporte de plantas, flores de corte e
material de propagação vegetal, dentro do
Estado, somente será permitido se feito em
veículo lonado, caminhão tipo baú ou com
proteção de tela malha antiafídeo. Essas
precauções devem ser tomadas até os
armazéns, centrais de abastecimento ou locais
similares, independentemente de seu destino
final, a partida deverá ser estar acompanhada
de um Certificado Fitossanitário de Origem com
suas respectivas declarações adicionais.

•  Em se tratando do transporte para
Estados livres da praga, os materiais descritos

no item acima somente poderão transitar desde
que acompanhem a Permissão de Trândito de
Vegetais (PTV) com a seguinte Declaração
Adicional (DA): “Não se observam sinais de
Aleurocanthus woglumi no local de produção
durante os últimos seis meses e a partida foi
inspecionada, encontrando-se livre da praga”.

•  Em relação à venda de frutos, o comércio
para os Estados livres da presença da praga
fica permitido desde que estes estejam sem
folhas e partes de ramos. Além disso, os frutos
deverão, necessariamente, estarem
acompanhados de PTV com a seguinte
Declaração Adicional (DA): “Os frutos foram
submetidos a processo de seleção para a
retirada de folhas e partes de ramos e a partida

encontra-se livre de Aleurocanthus woglumi”.
O Certificado Fitossanitário de Origem é

emitido pelo Engenheiro Agrônomo habilitado
junto à CDA/SAA-SP. Todo o material
apreendido por não estar de acordo com as
normas da IN n° 23/08 serão sumariamente
destruídos, não cabendo ao infrator qualquer
tipo de indenização, sem prejuízo das demais
sanções estabelecidas.

Aos produtores, recomendamos, principal-
mente no caso de mudas de citros, adquiri-las
somente de viveiro certificados pela SAA-SP,
além de não transportar mudas ou parte de plan-
tas das espécies hospedeiras de áreas atacadas,
para áreas onde não exista a mosca negra no
Estado.

D

FACITA 2008, a primeira de uma série de muitas outras... Que em 2009 possamos mais uma vez afirmar: NOSSA FEIRA É SUCESSO À VISTA.
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S E R V I Ç O SS E R V I Ç O SS E R V I Ç O SS E R V I Ç O SS E R V I Ç O SNOTA DE FALECIMENTO
O Presidente da entidade

bem como os Diretores desta
entidade  estão profundamente
consternados com esta
irreparável perda do nosso di-
retor de grande estima o Sr.
HERMOGENES FER-
NANDES que veio a falecer
no dia 15/05/2008.

À família enlutada nossos
profundos sentimentos.

SENAR
(inscrições abertas e vagas limitadas)

Dia 16 de junho à 07/07 estarão abertas as inscrições para o curso de
aplicação de agrotóxicos com turbo pulverizador

Dia 24 de junho à 17 de julho estarão abertas as inscrições para o
curso de processamento artesanal de soja.

Interessados tratar com Adriana pelo telefone (16) 3252-2175 ou ir
à sede do Sindicato.

DESPACHANTE
No mês de junho os proprietários de veículos com final de placa 3

deverão fazer o licenciamento dos mesmos.

OUTROS
Vende-se um sítio com 9 alqueires, sentido Monte alto à Vista Alegre.

Fone: 9713-9983

AGENDA
10/05 - Vencimentos do FGTS;
10/05 - Vencimento do INSS;
15/05 - Vencimento do carnê de INSS para Contribuintes  individuais,

  domésticos e facultativos

Operações de Investimento: prorroga o prazo de pagamento das parcelas,
com vencimento no período de 1º de abril de 2008 a 30 de setembro de 2008, das
operações de investimento contratadas ao amparo do Pronaf (Grupos “A”, “C”, “D”,
“E” e de linhas especiais), Proger Rural, Finame Agrícola Especial, FAT Integrar e do
FAT com recursos do BNDS e da Agência Espacial de Financiamento Industrial
(FINAME) para 01/10/2008

Operações de custeio: também foi prorrogado para 01/07/2008 o prazo de
pagamento das parcelas, com vencimento no período de 1º de abril de 2008 a 30 de
junho de 2008, das operações de custeio (contratados até 30/06/2006 ao amparo do
Pronaf contratadas ao amparo da linha FAT giroRural e as operações prorrogadas
das safras 2003/04, 2004/05 e 2005/06, inclusive com recursos do Proger Rural)

Situação de emeergência ou calamidade pública: os mutuários que tive-
ram prejuízos em suas explorações na safra 2007/08, em Municípios onde foi reco-
nhecida pelo governo Federal a situação de emergência ou calamidade pública em
virtude de enchentes ou secas, poderão ter suas operações prorrogadas da seguin-
te maneira:

  Custeio: ficam prorrogadas para 01/07/2008, as parcelas de operações de
custeio, da safra 2007/08, com vencimento no período de 1º de janeiro de 2008 a 30
de junho de 2008, inclusive as com recursos do Pronaf e Proger Rural, exceto as
operações com recursos do Proagro ou Proagro Mais. Também  serão prorrogadas
para 01/07/2008 as operações de custeio contratadas até 30/06/2006 ao amparo do
pronaf contratadas ao amparo da linha FAT giro rural e as operações prorrogadas
das safras 2003/04, 2004/05 e 2005/06, inclusive com recursos do Proger Rural

  Investimento: ficam prorrogadas para 01/10/2008, as parcelas de opera-
ções de investimento, com vencimento no período de 1º de janeiro de 2008 a 30 e
junho de 2008, inclusive as contratadas ao amparo do Pronaf (Grupos “A”, “B” “C”,
“D”, “E” e de linhas especiais), proger Rural, Fianme Agrícola Especial, FAT Integrar
e do FAT (com recursos do BNDS e da Agência Espacial de financiamento Industrial
(Finame))

É recomendável aos produtores rurais que protocolem seus pedidos de prorro-
gação junto aos agentes financeiros locais o mais breve possível.

Resolução Bacen nº 3.563/2008
dispõe sobre a prorrogação das
parcelas de operações e custeio

e investimento

LARANJA: COLHEITA COM SEGURANÇA
a r a

garantir a se-
gurança dos
trabalhado-
res rurais na
colheita de
laranja, pre-
vista para começar em junho, produto-
res paulistas já devem se preparar. Este
ano, a Superintendência Regional do
Trabalho e Emprego de São Paulo
(SRTE-SP), do Ministério do Trabalho
e Emprego (MTE), promete fiscalização
rigorosa nos pomares do Estado, por
causa do grande número de irregulari-
dades registrado na safra passada.

Este ano, segundo estimativa da Se-
cretaria de Agricultura de São Paulo
divulgada na semana passada, a safra
do Estado totalizará 368,2 milhões de
caixas de 40,8 quilos. Os produtores
paulistas cultivam 200 milhões de pés de
laranja.

Segundo o auditor fiscal do traba-
lho do MTE, Edmundo de Oliveira Neto,
os principais itens referentes à seguran-
ça e saúde do trabalhador rural em po-
mares de laranja são os equipamentos
de proteção individual (EPI) e o trans-
porte de trabalhadores e as instalações
fornecidas pelo empregador aos funci-
onários. ’Pelas inspeções feitas na sa-
fra de laranja do ano passado, a maio-
ria das irregularidades era relacionada
a um desses três aspectos’, afirma o
auditor, que atua na gerência regional
de Campinas do MTE.

 Sobre o EPI, Oliveira Neto diz que
é exigido do empregador proteção para
a cabeça e membros inferiores e supe-
riores dos trabalhadores. Para a cabe-
ça, deve-se fornecer óculos de segu-
rança e touca árabe ou chapéu de
palha. ’Isso evita casos de insolação e
preserva a integridade física do empre-
gado.’ Para os membros superiores
(ombros, braços e mãos), exige-se o
uso de luvas e mangotes de pano. Já
para os membros inferiores (pernas e
pés), é preciso que todos os emprega-

dos recebam calçados especiais
(botinas) e caneleiras, para evitar aci-
dentes com cobras e outros animais
peçonhentos, cuja presença é comum
em pomares de laranja. O uso de ’bol-
sas’ para carregar os frutos colhidos é
aceitável, mas, pela lei, mulheres não
podem carregar peso acima de 20 qui-
los e os empregados não podem car-
regar mais de 60 quilos por área mai-
or que 30 metros. ’Subir escadas com
bolsas também exige critério, para evi-
tar acidentes.’

Para a colheita de laranja, o audi-
tor diz que não há EPI padrão. Em
alguns casos, os empregadores fazem
acordo com os sindicatos rurais locais
e fornecem os equipamentos a partir
dos critérios definidos. ’O mais comum
é o produtor comprar os itens separa-
damente e montar o kit para dar aos
trabalhadores.’

VEÍCULO E MOTORISTA

 O transporte de trabalhadores é o
que dá mais problema. Foi o item que
mais apresentou irregularidades no ano
passado.

Entre as determinações da Norma
Regulamentadora de Segurança e
Saúde no Trabalho na Agricultura,
Pecuária, Silvicultura, Exploração Flo-
restal e Aqüicultura (NR 31), publicada
em março de 2005, o veículo deve ter
autorização emitida pela autoridade de
trânsito competente. Em São Paulo,
essa autorização é dada pelo Depar-
tamento de Estradas de Rodagem
(DER). O motorista deve ter as habili-
tações exigidas (categoria D) e curso
de capacitação de condutor de veículo
de transporte coletivo de passageiros.
As ferramentas devem ser transporta-
das em compartimento seguro e fixo,
separadas dos passageiros. ’Os pro-
blemas mais comuns são falta de habi-
litação, ônibus sem autorização do
DER, bancos quebrados e transporte
de ferramentas junto com os passagei-
ros’, diz o auditor.

P
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Parceria entre
Sindicato Rural e

Auto Posto Ipiranga
sorteiam óleo diesel

Sindicato Rural em
parceria com o AUTO POS-
TO IPIRANGA realiza todos
os meses o SORTEIO de
óleo diesel entre seus asso-
ciados. No dia 19 de maio
promovemos a 21ª edição do
sorteio, totalizando a entre-
ga de 2.400 litros de óleo di-
esel, cujo ganhador foi o Sr.
Luis Antonio Coleti.

O

NO MÊS DE JUNHO O SINDICATO RURAL COMPLETA 2.400 LITROS
DE ÓLEO DIESEL SORTEADOS.

O ganhador do mês, Sr. Luis Antonio Coleti

Abono salarial já foi pago a 94,67% dos
beneficiários em todo o país

Trabalhadores têm até 30 de junho para fazer o resgate no valor de um salário-mínimo
(R$ 415). Cerca de 757 mil ainda podem sacar valor do PIS/PASEP, ano-base 2006.

o dia 30 de junho para fazê-lo. Em 2 de maio deste ano, havia 756.567 cadastrados
nos Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor (PIS/Pasep)
que ainda não sacaram o abono de um salário-mínimo (R$ 415). Os pagamentos tiveram
início em julho de 2007. O Sudeste, com 6.507.827 abonos identificados, é a região que apre-
senta o maior número de trabalhadores que ainda não sacaram o abono. O abono salarial
do PIS/PASEP é devido ao trabalhador ou servidor que recebeu, em média, até dois salá-
rios mínimos mensais no ano-base, cadastrados no PIS/Pasep desde 2002 e que tenham
trabalhado, pelo menos, 30 dias em 2006. Os beneficiários do abono são identificados pela
RAIS, declarada anualmente pelas empresas/órgãos públicos. Por isso, é importante que o
trabalhador/servidor mantenha seu endereço atualizado junto a empresa/órgão em que tra-
balha para que seus dados sejam incluídos na declaração da Relação Anual de Informações
Sociais (RAIS), enviada anualmente ao Ministério do Trabalho e Emprego.

s pisos salariais mensais dos trabalhadores sem Sindicato representativo
ficaram fixados no mês de maio em:

  R$ 450,00 (quatrocentos e cinqüenta reais), para trabalhadores domés-
ticos, serventes, pescadores, mensageiros e trabalhadores de serviços de limpe-
za e conservação, trabalhadores de serviços de manutenção de áreas verdes e
de logradouros públicos, auxiliares de serviços gerais de escritório, empregados
não-especializados do comércio da indústria e de serviços administrativos,
“barboys”, lavadeiros, ascensoristas, “motoboys”, trabalhadores de movimenta-
ção e manipulação de mercadorias e materiais e trabalhadores não-especializados
de minas e pedreiras;

  R$ 475,00 (quatrocentos e setenta e cinco reais), para operadores de
máquinas e implementos agrícolas e florestais, de máquinas da construção civil,
de mineração e de cortar e lavar madeira, classificadores de correspondência e
carteiros, tintureiros, barbeiros, cabeleireiros, manicures e pedicures,
dedetizadores, vendedores, trabalhadores de costura e estofadores, pedreiros,
trabalhadores de preparação de alimentos e bebidas, trabalhadores em serviços
de segurança pessoal e patrimonial, garçons, cobradores de transportes coleti-
vos, pintores, secretários, digitadores, telefonistas, marceneiros; R$ 505,00 (qui-
nhentos e cinco reais), para os administradores agropecuários e florestais, traba-
lhadores de serviços de higiene e saúde, supervisores de compra e de venda,

O

Carteira Profissional com
Cartão Magnético é lançada

pelo ministro Lupi

Lei nº 12.967 revalorizou os
pisos salariais mensais do Estado

de São Paulo à partir de maio

Ministro do Trabalho e Empre-
go, Carlos Lupi, lançou a nova Cartei-
ra Profissional. Acompanhado pelo Car-
tão de Identidade do Trabalhador (CIT),
o documento tem valor de Carteira de
Identidade. Ele armazena informações
do trabalhador, desde o primeiro empre-
go até a aposentadoria. “Este Cartão
facilita consultas como o saldo do FGTS,
abono salarial e seguro-desemprego.
Conta também com um código de barras

com o número do PIS que permite con-
sultas na CEF ou no Portal do Traba-
lhador: www.mte.gov.br”, diz o ministro
Lupi. O presidente da Federação, Luiz
Carlos Motta, aprova a iniciativa.

“Caso o trabalhador perca a Cartei-
ra ficará mais fácil recuperar os dados”,
afirma Motta. Em 90 dias, pelo Correio,
serão enviados os Cartões para Cartei-
ras novas.

egundo o ministro da Agricultura, Reinhold Stephanes, o governo estuda
suspender a cobrança do tributo Adicional ao Frete para a Renovação da
Marinha Mercante (AFRMM), que é de 25%, para fertilizantes e defensivos
agrícolas. A medida, segundo o ministro, está sendo avaliada, mas depende de
acordo com outras áreas do governo. Ele admitiu que essa é uma antiga
reivindicação dos produtores rurais e é apontada como um dos fatores capazes
de reduzir os preços dos insumos no curto prazo. Stephanes salientou, no
entanto, que a medida, se adotada, pode ter poucos reflexos em termos de
preços no mercado interno, já que as cotações dos insumos estão em alta no
mercado internacional. Em relação ao mercado de fertilizantes, o ministro informou
que esse é um setor onde há maior estrangulamento, já que o Brasil é
dependente das importações e a oferta mundial está reduzida. Ele voltou a afirmar
que, no curto prazo, nenhuma medida poderá ser tomada para reduzir os
preços. No médio e longo prazo, no entanto, a idéia é firmar um acordo com
a Petrobras para elevar a oferta de nitrogenados. No caso do fosfato, o objetivo
é avaliar as concessões do governo para pesquisa e exploração de minas. O
ministro voltou a dizer que algumas empresas receberam autorização para
pesquisa de minas, mas que não fazem a exploração. No caso do potássio, ele
disse que questões ambientais impedem a exploração de minas, as quais estão
localizadas no Amazonas.

O

S

Insumos: governo pode
suspender tributo sobre fretes
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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.

O Sindicato Rural
parabeniza os

aniversariantes do mês de
Junho/2008

C U R I O S I D A D E

SINDICATO RURAL
A serviço do ProdutorA serviço do ProdutorA serviço do ProdutorA serviço do ProdutorA serviço do Produtor

Rural de Taquaritinga e RegiãoRural de Taquaritinga e RegiãoRural de Taquaritinga e RegiãoRural de Taquaritinga e RegiãoRural de Taquaritinga e Região

ROZENDO M.U. MARTINEZ

ROSEMEIRE DE FATIMA M RIZZO

JULIO PERRI

MILVE ANTONIO PERIA

GUMERCINDO BARELLI

ALBERTO GIBERTONI

ANTONIO LONGHITANO

MARIO KATSUYA OZAKI

WANDIR POLIZEL

ANTONIO NILVO PIVETTA

MARIA FUZILE MIQUELIM

MARLENE FIORAVENTE

ALBINO BOVERIO

ANTONIO J. B. GALLI

VERA JULIA FELIPE

SEVERINO CAVALINI

BENITO CONSTANTINI

ANTONIO CARLOS DAVOGLIO

EDUARDO MIRA

JOAO CARLOS BIGOLOTI

LUIZ AMADEU PIROCHETTI

VALCIR BORSARI

GERSON ZECHINELLI

HERMOGENES FERNANDES

JAMIL JOSE FILHO

CASEMIRO REGATIERI

MARIA ALICE M. DADA
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ESCONDIDINHO
INGREDIENTES:

700 gramas de mandioca (aipim)
300 gramas de batata
1 xícara de creme de leite
1 colher de sopa de manteiga
1 pitada de noz moscada
2 xícaras de queijo parmesão ralado
1 kg de carne seca dessalgada, cozida e desfiada
1/2 xícara de de azeite de oliva
1 cebola grande cortada em rodelas finas
1 xícara de caldo de carne
1 colher de sopa de extrato de tomate
4 colheres de sopa de cheiro verde
2 xícaras de requeijão
sal
pimenta vermelha a gosto
manteiga para untar

MODO DE PREPARO:

Em uma panela cozinhe a mandioca em água com sal, escorra, passe pelo
espremedor. Faça o mesmo com a batata. Junte os dois e faça um purê, adicione o
creme de leite, a manteiga, a noz moscada e uma xícara de queijo parmesão ralado.
Reserve. Numa frigideira, aqueça o azeite, refogue a cebola, junte a carne desfiada,
o extrato de tomate, o caldo de carne e mexa tudo muito bem por dois minutos.

Acrescente o cheiro verde e misture bem. Em uma travessa refratária untada, deite
o purê de mandioca com batata, distribua todo o refogado de carne seca, cubra com
o requeijão e polvilhe a outra xícara de queijo parmesão ralado. Leve ao forno bem
quente para derreter os queijos. Sirva com arroz branco.

- A receita serve bem 6 pessoas.

história da cenoura começa ainda na Antigüidade,
período em que era cultivada na região do Mar Mediterrâneo
e usada como planta medicinal. O vegetal, de origem
afeganistã, era cozido em ensopados para auxiliar na
recuperação de doentes. No século XIII ela se popularizou
na Europa, de onde mais tarde migrou para a América. O
consumo de cenoura crua, em forma de salada, ganhou as
mesas apenas no século XX. A inconfundível cor alaranjada
que o vegetal carrega deve-se à presença de grandes

quantidades de beta-caroteno, substância transformada em vitamina A pelo corpo
humano. A vitamina A previne a cegueira noturna e pode ajudar a diminuir os níveis
de colesterol no sangue. Além disso, o vegetal também possui fibras, potássio e é
fonte de vitamina C. Uma cenoura média tem mais de 200% da quantidade de
vitamina A que uma pessoa adulta necessita por dia.

Certo dia na roça, o pai mandou seu filho levar o boi para
a vila mais próxima para cruzá-lo com uma vaca. No meio do cami-
nho, o menino encontra um padre. O padre, vendo o menininho tão
pequeno levando um boi tão grande, comenta:

Mocinho, isso não é perigoso? Por que o seu pai não faz isso?
E o menino responde:
- Mas seu padre, pra cruzar tem que ser com o boi mesmo.

INSEMINAÇÃO

A
Vitamina A para dar e vender


