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O Informativo

Funcionários e diretoria do Sindicato Rural participam deFuncionários e diretoria do Sindicato Rural participam deFuncionários e diretoria do Sindicato Rural participam deFuncionários e diretoria do Sindicato Rural participam deFuncionários e diretoria do Sindicato Rural participam de
oficina de Poficina de Poficina de Poficina de Poficina de Panejamento Panejamento Panejamento Panejamento Panejamento Participativo do SEBRAEarticipativo do SEBRAEarticipativo do SEBRAEarticipativo do SEBRAEarticipativo do SEBRAE

os dias 11 e 12 de julho os funcionários, Presidente e Di-
retoria do Sindicato Rural participaram de uma Oficina de
Planejamento Participativo do SEBRAE. O Projeto foi

apresentado pela gestora do SEBRAE Sra. ISLEY GIANETTI , re-
presentando o ER - Centro Paulista Araraquara/São Carlos mos-
trando a importância da parceria do SEBRAE - SP junto aos Sin-
dicatos e a importância de  se  construir um plano estratégico
para gestão da instituição de forma participativa.

A Oficina foi ministrada pela moderadora GIANE SANTOS
enfatizando o enfoque participativo de todos no projeto de traçar
estratégias de melhoria no atendimento ao associado, buscando
atuar com transparência e competência na defesa dos produtores
rurais, prestando serviços de excelência de qualidade.

Adubos, ainda o Brasil depende das importações

alta nos preços internacionais
das matérias-primas utilizadas na
fabricação de ferti l izantes, como

fósforo, potássio e nitrogênio, tem-se refletido
em toda a cadeia agroindustrial do Brasil e
do mundo, derivando em uma preocupante
crise na produção de alimentos. Segundo o
secretário de Produção e Comércio
Internacional da Ferti l izer Industry
Association (Associação da Indústria de
Fertilizantes), dos Estados Unidos, Michael
Prud’homme, que participou de um
congresso realizado em maio pela Bunge
Fertilizantes, em São Paulo, as indústrias de
fertilizantes estão vivendo um momento de
forte pressão por parte do mercado
internacional, devido ao aumento nos
preços do petróleo e o crescimento da
demanda mundial por esses produtos.

A alta no preço do barril de petróleo,
que já chegou ao patamar de US$ 140,
tem afetado o custo de produtos como o
nitrogênio, extraído do gás natural. Já ou-
tros tipos de matérias-primas, como o fósforo
e potássio, enfrentam o problema de escas-
sez de oferta, devido à diminuição das re-
servas mundiais, sendo que as maiores
delas, localizadas na Ásia, estão em níveis
muito baixos.

Para tentar amenizar esse quadro, di-
versas empresas já começaram a investir
em extração e pesquisas de novas áreas
para aumentar a produção. Somente entre
2006 e 2007, o mercado mundial de fertili-
zantes cresceu 4,5%, segundo Michael
Prud’homme. Para este ano, a estimativa

AS EMPRESAS INVESTEM NA PROSPECÇÃO DE JAZIDAS EMPRESAS INVESTEM NA PROSPECÇÃO DE JAZIDAS EMPRESAS INVESTEM NA PROSPECÇÃO DE JAZIDAS EMPRESAS INVESTEM NA PROSPECÇÃO DE JAZIDAS EMPRESAS INVESTEM NA PROSPECÇÃO DE JAZIDAS DE INSUMOS PAS DE INSUMOS PAS DE INSUMOS PAS DE INSUMOS PAS DE INSUMOS PARA A PRODUÇÃO DE FERTILIZANTESARA A PRODUÇÃO DE FERTILIZANTESARA A PRODUÇÃO DE FERTILIZANTESARA A PRODUÇÃO DE FERTILIZANTESARA A PRODUÇÃO DE FERTILIZANTES
TENTTENTTENTTENTTENTANDO REDUZIR A DEPENDÊNCIA DO BRASIL EM RELAÇÃO AOS FORNECEDORES TRADICIONAISANDO REDUZIR A DEPENDÊNCIA DO BRASIL EM RELAÇÃO AOS FORNECEDORES TRADICIONAISANDO REDUZIR A DEPENDÊNCIA DO BRASIL EM RELAÇÃO AOS FORNECEDORES TRADICIONAISANDO REDUZIR A DEPENDÊNCIA DO BRASIL EM RELAÇÃO AOS FORNECEDORES TRADICIONAISANDO REDUZIR A DEPENDÊNCIA DO BRASIL EM RELAÇÃO AOS FORNECEDORES TRADICIONAIS.....

de ampliação do setor, com vistas a aten-
der à elevada procura pelo produto, é de
2,3%, atingindo um total de 162 milhões de
toneladas produzidas.

O mercado que mais influenciou o
aumento da demanda foi a China, que hoje
consome 30% dos ferti l izantes do mundo,
volume que surpreende ao ser comparado
com outros países, como o Brasil, que con-
some 6% do total mundial. No entanto, além
de ser um grande consumidor, a China é
também o maior exportador de uréia do
mundo, responsável por 16% do mercado
mundial, graças aos altos investimentos fei-
tos pelo governo chinês. Só em 2007, fo-
ram produzidas 44 milhões de toneladas de
uréia na China, volume 15% maior do que
o produzido no ano anterior.

REAÇÃO DA EMPRESAS

Para Michael Prud’homme, um dos
problemas que afetam o setor são os altos
subsídios praticados pelos países mais de-
senvolvidos, que inviabilizam o crescimento
dessa indústria nos países menos favoreci-
dos. “O mercado de ferti l izantes não é
competit ivo, por isso é necessário levar
mais investimentos aos lugares com maior
potencial de produção”, afirma.

Segundo sua análise, a indústria de
fertilizantes não terá condições de atender
todo o mercado se não forem feitos novos
investimentos na extração de matérias-pri-
mas. Mas ele revela que, em um futuro
próximo, o setor deverá receber novos in-

vestimentos dos países líderes na produção
desses insumos. A produção de fósforo,
por exemplo, deverá crescer 3,4% até
2012, com a ajuda da Arábia Saudita, cujo
potencial de produção deverá aumentar nos
próximos anos. Esse país tem uma das
maiores reservas de fósforo do mundo, e
também deverá investir intensamente na
produção de amônia. A produção de potás-
sio, outro insumo essencial para a agricultu-
ra, deverá crescer 3,7% e o enxofre por
volta de 7%, nesse mesmo período.

No Brasil, empresas como a Bunge
Ferti l izantes já começaram a investir na
extração de insumos. De acordo com o
presidente da empresa, Mário Barbosa, nos
últimos três anos foram investido R$3,2 bi-
lhões em toda a cadeia de extração, princi-
palmente nas minas localizadas na Região
Nordeste. Só na extração de potássio, os
investimentos da empresa chegaram a R$2
bilhões. “Estamos investindo pesado na ex-
tração de matérias-primas para fertilizantes,
mas o processo tem sido lento devido à
enorme burocracia que emperra a liberação
de novas áreas para exploração”, ressalva
Mário Barbosa.

MERCADO AQUECIDO

De acordo com Mário Barbosa, a
crescente demanda e produção de etanol
exige a realização de novos investimentos
na produção de fertilizantes. O problema é
que a disponibilidade de produtos como o
fósforo, retirado de rochas fosfáticas, conti-

nuará depen-
dendo do for-
necimento de
outros paí-
ses, devido
à baixa dis-
pon ib i l idade
desse produto no solo brasileiro.

Para o diretor executivo da Associa-
ção Nacional para Difusão de Adubos,
Eduardo Daher, uma das dificuldades  para
o crescimento do setor está nos altos im-
postos cobrados desde  a extração dos
insumos até a elaboração do produto final.
Ele argumenta que a cobrança excessiva
de impostos reduz a disponibilidade de re-
cursos das empresas para investir na
prospecção de novas jazidas de fósforo, po-
tássio e nitrogênio. “Precisamos de uma
atitude imediata por parte do governo para
resolver este problema, principalmente em
relação ao nitrogênio, cujo potencial de pro-
dução é extremamente baixo no Brasil”.

Segundo Daher, a desburocratização
ambiental voltada para o extrativismo de
matérias-primas, principalmente de fosfato,
também ajudaria a amenizar o problema.
Ele se mostra otimista para com o futuro
da produção de fertilizantes no Brasil, princi-
palmente depois da descoberta da bacia
petrolífera de Santos, que, apesar de demo-
rar anos para o início da extração desses
recursos, no longo prazo trará grandes bene-
fícios para o país.

PREOCUPAÇÃO AMBIENTAL

Responsabilidade ambiental tem sido
uma exigência cada vez mais severa por
parte dos órgãos governamentais em rela-
ção às indústrias de fertilizantes. De acordo
com Michael Prud’homme, as práticas de
extração e aplicação de fertilizantes preci-
sam ser mudadas, porque a retirada
desordenada do produto pode trazer sérios
riscos ao meio ambiente.

Outro problema apontado pelo espe-
cialista é quanto à correta aplicação dos fer-
ti l izantes no solo, já que não existe uma
legislação específica que obrigue o produtor
rural a aplicar doses corretas de defensivos.
O uso incorreto no manejo de produtos quí-
micos, desde o processo de extração até a
aplicação, pode trazer graves conseqüências
ambientais, como a esterilização da terra, a
poluição do lençol freático e a diminuição
da fauna e flora da região.
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Carta Circular BNDES nº 31/2008Carta Circular BNDES nº 31/2008Carta Circular BNDES nº 31/2008Carta Circular BNDES nº 31/2008Carta Circular BNDES nº 31/2008
dispõe sobre as Resoluções Bacendispõe sobre as Resoluções Bacendispõe sobre as Resoluções Bacendispõe sobre as Resoluções Bacendispõe sobre as Resoluções Bacen

N.ºN.ºN.ºN.ºN.ºSSSSS 3575, 3576 e 3578/2008 3575, 3576 e 3578/2008 3575, 3576 e 3578/2008 3575, 3576 e 3578/2008 3575, 3576 e 3578/2008

Carta-Circular do BNDES nº 31/2008 dispõe sobre a substituição
das taxas de juros prefixadas desde 15 de julho de 2008 pela Taxa
de Juros Longo Prazo (TJLP) mais taxa fixa de 4% ou 3,25% ao

ano, para operações contraídas no âmbito da Linha Especial de Financia-
mento Agrícola, do Programa de Modernização da Frota de Tratores Agrí-
colas e Implementos Associados e Colheitadeiras - MODERFROTA e do
Programa de Desenvolvimento Cooperativo para Agregação de Valor à
Produção Agropecuária – PRODECOOP.

Esta carta estabelece também as condições para concessão de bônus
de adimplência às taxas de juros das operações contratadas no âmbito do
Programa de Refinanciamento de Insumos – PROINSA e prorroga o prazo
de liquidação do saldo devedor dos financiamentos de investimento rural
contraídos no âmbito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agri-
cultura Familiar – PRONAF, conforme disposto na Medida Provisória nº
432/2008 e nas Resoluções Bacen nº 3575, 3576 e 3578.

Ministério da Previdência anunciou que
antecipará o pagamento de metade do 13º

salário de aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacio-
nal de Seguridade Social) para setembro. A previdência é que a
antecipação da parcela injete R$ 6,9 bilhões na economia.

O

INSS pagará metade doINSS pagará metade doINSS pagará metade doINSS pagará metade doINSS pagará metade do
13.º salário em Setembro13.º salário em Setembro13.º salário em Setembro13.º salário em Setembro13.º salário em Setembro
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Resultado da Campanha de vacinação contra aResultado da Campanha de vacinação contra aResultado da Campanha de vacinação contra aResultado da Campanha de vacinação contra aResultado da Campanha de vacinação contra a
Febre Aftosa, realizada no mês de maio emFebre Aftosa, realizada no mês de maio emFebre Aftosa, realizada no mês de maio emFebre Aftosa, realizada no mês de maio emFebre Aftosa, realizada no mês de maio em

TTTTTaquaritinga, Fernando Paquaritinga, Fernando Paquaritinga, Fernando Paquaritinga, Fernando Paquaritinga, Fernando Prestes,restes,restes,restes,restes,
Cândido Rodrigues e Santa ErnestinaCândido Rodrigues e Santa ErnestinaCândido Rodrigues e Santa ErnestinaCândido Rodrigues e Santa ErnestinaCândido Rodrigues e Santa Ernestina

COMUNICADO

Aos  Associados(as) que compraram propriedades a partir de
01 de outubro de 2007 aos dias atuais, compareçam com urgência

ao Sindicato Rural para solicitar à Receita Federal de Ibitinga o
cadastro da nova propriedade. Somente desta maneira poderá ser

feito o ITR 2008 em seu nome, e posteriormente fazer a DECA e
CNPJ. Compareçam com antecedência, pois se trata de documentos

obrigatórios e é necessário locomoção até Ibitinga.

Documentos necessários:
•   ITR 2007 e CCIR do vendedor
•   Escritura de compra
•   RG
•   CPF
•   Comprovante de endereço

GESTÃO DE PESSOAL
Os Associados(as) devem passar os pedidos para o Departa-

mento de Pessoal do Sindicato Rural até o dia 21 de cada mês.
Após esta data, não haverá mudança nos holerites. As horas ex-

tras e qualquer alteração que os Associados(as) queiram fazer nos pa-
gamentos de seus Funcionários, devem ser comunicados ao setor de
Gestão de Pessoal até o dia 21 de cada mês. Fora esta data, somente
casos excepcionais serão atendidos.

Para passar as informações entrar em contato com Andréia No-
gueira na sede do Sindicato ou pelo telefone (16) 3252-2175.

INSCRIÇÕES ABERTAS E VAGAS LIMITADAS
Durante os dias 25 de julho à 18 de agosto estarão abertas as

inscrições para o curso de  Operação e Manutenção de Tratores Agrí-
colas que será realizado de 25 à 29 de agosto.

De 08 de agosto à 01 de setembro estarão abertas as inscrições
para o curso de Aplicação de Agrotóxicos com Turbo Pulverizador que
será realizado entre os dias 08 e 10 de setembro.

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

DESPACHANTE
No mês de agosto os proprietários de veículos com final de placa

5 e 6 deverão fazer o licenciamento dos mesmos.

Fazemos o cadastro e licenciamento para porte e uso de
motoserras perante o IBAMA

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

AGENDA

07/08 - Vencimento do FGTS;
08/08 - Vencimento do INSS;
15/08- Vencimento do carnê de INSS para Contribuintes individuais,
domésticos e facultativos

e acordo com a Casa da Agricultura de Taquaritinga, registrou-se
no mês de maio deste ano que em Taquaritinga há 255 proprieda-
des com bovinos, em Fernando Prestes 129, em Cândido

Rodrigues 51 e em Santa Ernestina 31 propriedades, resultando um total
de 7.241 bovinos vacinados.

D

SINDICATO RURAL
Há 40 Anos servindo oHá 40 Anos servindo oHá 40 Anos servindo oHá 40 Anos servindo oHá 40 Anos servindo o

Produtor RuralProdutor RuralProdutor RuralProdutor RuralProdutor Rural
de Taquaritinga e Regiãode Taquaritinga e Regiãode Taquaritinga e Regiãode Taquaritinga e Regiãode Taquaritinga e Região
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ExpedienteExpedienteExpedienteExpedienteExpediente
Dr. Marco Antonio dos Santos
Luiz Ricardo Freire de Mattos Barreto
Gilmar de Azevedo
João Decio Romanholi
Edmilson Davóglio
Antonio Geraldo Bueno de Miranda
Orlando João Previdelli
Agnaldo Sebastião Bombarda
Francisco Osvaldo Hideo Ogata
Hermogenes Fernandes
Jaime Rissi
Telma Regina Gibertoni
Geni Constancio dos Santos Iria
Luis Carlos Ariolli
Nelson Petrulis Petrusiunas
José do Carmo Mazzini
Dorival Gibertoni
Dr. Marco Antonio dos Santos
José da Silva
Lindolfo Rodrigues Santos Filho
Shiromu Kawasaki
Roberto Ogata
Urbano Nogueira
Glaucio Gibertoni
Sebastião Flavio Agostinho
Francisco Carlos Aquaroni

Presidente:
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:

1º Secretário:
2º Secretário:
1º Tesoureiro:
2º Tesoureiro:

Suplentes:

Conselho Fiscal:

Suplente Conselho Fiscal:
Delegados Representantes:

Suplentes Del. Repres.:

Diretores Adjuntos:

Diagramação, impressão e arte-final:
Taquaritinga ArtesGraficas e Editora Ltda.

PABX (16) 3252-4768

Parceria entre
Sindicato Rural e

Auto Posto Ipiranga
sorteiam óleo diesel

O ganhador do mês, Sr. Claudenir Conte ao lado do
presidente Dr. Marco Antonio dos Santos

CURSOS e EVENTCURSOS e EVENTCURSOS e EVENTCURSOS e EVENTCURSOS e EVENTOSOSOSOSOS
Sindicato Rural

e Senar

Sindicato Rural em parceria com o AUTO POSTO IPIRANGA
realiza todos os meses o SORTEIO de óleo diesel entre
seus associados. No dia 22 de julho promovemos a 23ª edi-

ção do sorteio de 100 litros de óleo diesel, totalizando a entrega de
2.600 litros entregues, cujo ganhador foi o Sr. Claudenir Conte.

NO MÊS DE JULHO O SINDICATO RURAL COMPLETOU
2.600 LITROS DE ÓLEO DIESEL SORTEADOS

O

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural realizou no mês de
julho os Cursos de Processamento Artesanal de Soja, Aplica-
ção de Agrotóxicos com Turbo Pulverizador e Processamento
Artesanal de Pães.

Participantes
em aulas práticas

SOJA
Durante os dias 7 e 8 de julho
realizou-se o curso de
processamento artesanal de
soja o qual teve como
instrutora a Sra. Mirna Pikel.

AGROTÓXICO
Entre os dias 14 e 16

houve o curso de aplicação
de agrotóxicos com turbo

pulverizador com a
instrutora Fabiana de Azeve-

do Souza Martins

Alimentos preparados
pelos participantes

A instrutora explica aos
participantes

Sobre o uso correto dos
EPI’s

PÃES
O curso de processamento artesanal de pães iniciou-se dia 30 e teve

seu término dia 31. A instrutora foi a Sra. Neusa Vello.

Participantes do curso na
Fazenda Santa Maria,

onde foram realizadas as
aulas práticas
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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
Agosto/2008

REGINA AUREA L. D. AMBROSIO

HELIO BOMBARDA

JAIR PAULO AQUARONI

ADEMAR YOSHIO OGATA

TEREZA G. VALERETTO

VALENTIM OCIMAR GAVIOLI

JOAO CLAUDEONOR  ARIOLI

MIGUEL VICENTE

LAERTE  APARECIDO ESCOLA

CARLOS ALBERTO DIAN

EDER FRANCISCO BAGLIOTTI

FRANCISCO CARLOS MUZATTI

AGIDE GIBERTONI (JUCA)

JOSE  REYNALDO  LIBANORI

THEREZA  A. POLETTI GRIGOLLI

ADELINO MALAMAN

JUNICHI KAJITANI

ANTONIO MARTINEZ LOPES

JOSE DO CARMO MAZZINI

PAULO CESAR COLETI

ANTONIO MARUCCA DE CARVALHO

DIVA APARECIDA GIBERTONI RESTANI

IDALINA P. P. PINHEIRO

JOAO DA COSTA CARVALHO

LUIZ DE FRANÇA B. RIBEIRO

RENATO CESAR DAVOGLIO

WILSON JONAS PEREIRA PINTO

FRANCISCO NUCCI

01/08

01/08

01/08

01/08

02/08

04/08

05/08

07/08

08/08

08/08

09/08

10/08

11/08

12/08

12/08

12/08

15/08

16/08

16/08

17/08

19/08

19/08

20/08

24/08

27/08

28/08

30/08

30/08

Cação ao molho de
limão e parmesão

Peixe:
6 postas de cação
6 batatas grandes précozidas e

    cortadas ao meio (sentido vertical)
Sal a gosto
Pimenta do reino a gosto
Suco de 1 limão
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Um casal tinha dois filhos muito bagunceiros. Eles sabiam que se alguma coisa acon-
tecesse onde moravam, era culpa deles. Um dia, a mãe dos garotos ouviu falar de um padre que
sabia como acalmá-los. Ela foi até ele e pediu:

— Seu padre, você pode dar um jeito nesses meus filhos?
E o padre responde:
— Posso sim, mas quero vê-los em horários diferentes na minha igreja.

De manhã, o mais novo vai para a igreja. Chegando lá, senta num banco e aparece o padre, que
pergunta:

— Onde está DEUS?
O menino começa a suar. Olha para um lado, pro outro, e o padre repete a pergunta, só

que num tom mais severo:
— Onde ESTÁ DEUS?
O garoto começa a suar frio e o padre fala numa voz mais severa ainda:

— Onde ESTÁ DEUS?
O menino apavorado corre pra casa, passa direto pela mãe e se tranca no quarto. O

irmão mais velho pergunta pela porta:
— O que aconteceu lá na igreja?
E o mais novo:
— Estamos encrencados. Deus sumiu e acham que foi a gente!

DUAS PESTES

Molho:
2 latas de creme de leite

    (de preferência sem soro)
1/2 xícara de leite
50 g de manteiga amolecida
1 pacote grande de

    queijo parmesão ralado (100 g)
Suco de 2 e 1/2 limões
1 colher (chá) de sal

MODO DE PREPARO:

1. Tempere as postas de cação com sal, pimenta e o suco de limão, deixe curtir p/  20 minutos.
2. Distribua as batatas pré-cozidas em um refratário e as postas em cima.
3. Reserve.
4. Prepare o molho misturando todos os ingredientes (exceto o parmesão).
5. Despeje este molho sobre as postas e as batatas.

Polvilhe parmesão e leve ao forno pré-aquecido, a 200º, por 1 hora.

INGREDIENTES:

ELEIÇÕES SINDICAIS
onforme edital publicado no dia 03 de julho de 2008, ficaram convocados todos os
associados em pleno gozo de seus direitos para participar das Eleições sindicais
que  serão realizadas no dia 09 de setembro de 2008, ficando aberto o prazo de 15

dias para o registro das chapas, a contar da data de publicação do aviso resumido.
O prazo esgotou-se no dia 18 de julho de 2008 e apenas uma chapa foi apresentada

na secretaria do Sindicato Rural para concorrer as eleições, a Chapa determinada “CONTI-
NUANDO O TRABALHO”, na qual constam os membros com as respectivas indicações”:

C

MARCO ANTONIO DOS SANTOS
LUIZ RICARDO FREIRE DE MATTOS BARRETO
GILMAR DE AZEVEDO

JOSÉ DO CARMO MAZZINI
FRANCISCO OSVALDO H.OGATA

ANTONIO GERALDO BUENO DE MIRANDA
EDMILSON CESAR  DAVOGLIO

JOÃO DECIO ROMANHOLLI
JOSÉ CARLOS GAVIOLI
JAIR PAULO AQUARONI
LINDOLFO RODRIGUES SANTOS FILHO
TELMA REGINA GIBERTONI
GENI CONTANCIO DOS SANTOS IRIA
CARLOS ALBERTO GRIGOLLI

NELSON PETRULIS PETROSIUNAS
SHIROMU KAWASAKI
DORIVAL GIBERTONI

JOSÉ DA SILVA
ROBERTO KASUO OGATA
AGNALDO SEBASTIÃO BOMBARDA

MARCO ANTONIO DOS SANTOS
LUIS CARLOS ARIOLI

JAIME RISSI
ORLANDO JOÃO PREVIDELLI

Presidente.......................................:
1º Vice Presidente.............................:
2º Vice Presidente.............................:

1º Secretário....................................:
2º Secretário.....................................:

1º Tesoureiro....................................:
2º Tesoureiro....................................:

1º Suplente.....................................:
2º Suplente.......................................:
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