
SINDICATO RURAL DE TAQUARITINGA ANO XVII • Nº 173 • JULHO 2008 PÁG. 1

RUA DA REPÚBLICA, 1.197 - CEP 15900-000 - TAQUARITINGA - SP  •  FONES: (16) 3252-2190 / 3252-2175 / 3252-2463  • E-mail: srtaq@srtaq.com.br

SINDICATO RURAL DE TAQUARITINGA
ANO XVII  NO 173  JULHO 2008

Base Territorial: Santa Ernestina, Cândido Rodrigues, Fernando Prestes e TaquaritingaIM
P

R
E

S
S

O Informativo

Edifício do Sindicato Rural tem o nome do
Ex-Presidente José Antonio dos Santos

a última quarta-feira, dia 25 de
junho, aconteceu na sede do Sindi-
cato Rural, a solenidade que instituiu
o nome do ex-presidente Sr. José
Antonio dos Santos Netto no edifí-
cio sede da entidade.

A iniciativa partiu do prefeito
municipal José Paulo delgado Junior,
com aprovação unânime da Câmara
de Vereadores e apoio total da Dire-
toria do Sindicato Rural.

A cerimônia recebeu mais de
100 pessoas entre autoridades, asso-
ciados, diretoria do Sindicato e ami-
gos.

A emoção foi grande na opor-
tunidade em que fez uso da palavra
o prefeito  José Paulo Delgado Junior,
o presidente da Câmara Municipal
Gilmar de Azevedo, o vereador Luiz
Fernando da Rocha, o vereador Fran
Curti, o presidente da Associação
Comercial Antonio Cláudio Donato e
o atual presidente do Sindicato Ru-
ral, Dr. Marco Antonio dos Santos,
que falou em nome da família que se
sentiu honrada com as homenagens
prestadas.

Dr. José Antonio dos Santos
Netto nasceu em 25 de dezembro de
1930 no distrito de Tapinas da cida-

de de Itápolis, filho de Lazaro An-
tonio dos Santos e Cesariana
Alves dos Santos, casou-se com
Maria aparecida Previdelli dos San-
tos no dia 12 de setembro de 1954
no Distrito de Guariroba, da cida-
de de Taquaritinga. Deste casa-
mento teve dois filhos: Sandra He-
lena dos Santos (in memorian) e
Marco Antonio dos Santos, casa-
do com Andréia Paula Nucci San-
tos, e dois netos, Sofia Maria Nucci
e Santos e Lucas André Nucci e
Santos.

Residiu nas cidades de Itápolis
e Santo André-SP, vindo para
Taquaritinga nos anos 60 onde ad-
quiriu propriedades agrícolas, plan-
tando pomares de laranja. Nas déca-
das seguintes, investiu no setor imo-
biliário, indústria e comércio.

Ingressou no Rotary Club
de Taquaritinga em agosto 1972
onde foi presidente por dois man-
datos. Em 16 de agosto de 1978,
recebeu o título de cidadão
Taquaritinguense; foi vice-presi-
dente do Sindicato Rural de 1978
a 1988. Neste período pertenceu à
diretoria da Federação da Agricul-
tura do Estado de São Paulo; pre-

N sidiu o  Sindicato Rural de 1988
a 1990   e pertecendo como Di-
retor da entidade até 2007,
sempre dedicado ao trabalho
na área rural, defendendo os
interesses dos produtores e de
trabalhadores, gerando empre-
gos no município e prestando
trabalho social para a comuni-
dade, vindo a falecer no dia 25
de junho de 2007.

Proibição da queima da palha de cana
urante o período de 1º de junho a 30 de novembro de 2008, fica proibida a queima da palha

da cana-de-açúcar no Estado de São Paulo no período de 06h às 20h, conforme dispõe a Resolução
SMA-38, de 16/05/2008.

A medida advém da necessidade de se recuperar a qualidade de vida e saúde da população
quando da ocorrência de condições atmosféricas desfavoráveis. Sendo assim, sempre que a
Secretaria do Meio Ambiente (SMA) confirmar a baixa umidade relativa do ar, medida das 12h às
17h, a queima da palha da cana será suspensa nos demais horários do dia, além dos definidos
acima.

Portanto, sempre que o teor de umidade do ar for inferior a 20%, a queima da palha da cana
será suspensa a qualquer período do dia. A suspensão será declarada pela SMA às 18h no dia de
confirmação do estado de alerta, valendo a partir das 6h do dia seguinte, invalidando os comunica-
dos de queima previamente autorizados.

Sendo assim, sempre que a umidade relativa do ar atingir valores iguais ou maiores que
20%, a queima poderá ser retornada após a divulgação de interrupção da suspensão pela SMA,
tornando os comunicados de autorização de queima registrados válidos novamente.

Ademais, informamos que após 30 de novembro, verificado teor de umidade maior ou igual
a 20% e menor que 30%, por um período de dois dias consecutivos, a queima da palha também será
suspensa entre às 06 e 20h, observadas as considerações do parágrafo único do artigo 5º da
Resolução SMA-38.

Para maiores informações sobre a suspensão e a liberação da queima da palha da cana,
consulte o site da Secretaria do Meio Ambiente: www.ambiente.sp.gov.br.
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Erradicação da Falsa-Murta
alsa-Murta ou

Murta de Cheiro
(Murraya panicu-
lata),  planta, prove-
niente da China, Índia,
Austrália e ilhas do
Pacífico possui flores
singelas e suavemen-
te perfumadas, de co-
loração branca e ge-
ram pequenos frutos
vermelhos no verão e
outono que atraem
pássaros. Muita utili-
zada no paisagismo
em virtude da sombra
densa e folhagem orna-
mental, inclusive para arranjos florais.

Mas ultimamente tem se tornado
uma séria ameaça à citricultura
paulista e nacional, por ser esta ár-
vore hospedeira do inseto transmis-
sor conhecido como Psilídeo
(Diaphorina citri) e da doença co-
nhecida como “Greening”
(Huanglongbing), uma das piores
doenças já detectada em nossos po-
mares cítricos, não tem cura, tendo
como única opção a erradicação das
plantas doentes.

Mediante a ameaça constante
dessa doença que vem rondando
nossos pomares cítricos a 4 anos no
Brasil, o Sindicato Rural de
Taquaritinga, através de sua direto-
ria, tomou a decisão de contratar um
pessoal habilitado para cortar as
árvores(Falsa-murta) das áreas urba-
nas dos distritos onde já foram cor-
tadas:  Guariroba 140 árvores; Vila
Negri 90 árvores. A cortar no distrito
de Jurupema 150 árvores e 850 na ci-
dade de Taquaritinga. Essa atitude

Sr.(a) Associado(a), ao registrar um Funcionário verifique
antecipadamente se a carteira de vacinação está em dia.

UNIMED ARARAQUARA TEM PRAZO DETERMINADO PARA
PRESTAR SERVIÇO PRÓPRIO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

Foi assinado entre o Mi-
nistério Público de Taquaritinga
e a UNIMED de Araraquara (Co-
operativa de Trabalho Médico),
Termo de Compromisso de
Ajustamento de Conduta refe-
rente ao inquérito Civil nº 60/07,
instaurado em virtude de repre-
sentação apresentada pelo SIN-
DICATO RURAL DE
TAQUARITINGA para que fos-
se implantado no município e
distritos de Taquaritinga, servi-
ço de atendimento para urgên-
cias e emergências, haja visto
que os cooperados-consumido-

res não tinham este tipo de aten-
dimento na cidade.

Anteriormente, acaso os coo-
perados-necessitam de atendi-
mento de urgência e emergência,
eram obrigados a procurarem o
atendimento público (Pronto So-
corro Local) ou dirigirem-se à ou-
tras cidades da região, mesmo
pagando elevadas mensalidades
para a manutenção do plano de
saúde.

Para o caso de não instalação,
na cidade de Taquaritinga,  dos
serviços de atendimento urgência/
emergência, no prazo estabeleci-

do pelo termo de ajustamento de
conduta firmado com o Ministério
Público, a UNIMED estará sujeita
ap pagamento de multa diária, no
valor de R$1.000,00.

F

Certo de termos prestado re-
levante serviço aos usuários do
plano de saúde da UNIMED em
nosso Município, seguramente a
saúde agradece.

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 S
INSCRIÇÕES ABERTAS E VAGAS LIMITADAS

Até dia 17 de julho estarão abertas as inscrições para o curso de
PROCESSAMENTO ARTESANAL DE SOJA.  As inscrições para o
curso de APLICAÇÃO DE AGROTÓXICOS COM TURBO PULVERI-
ZADOR estarão abertas até dia 07/07. Interessados tratar com Adriana
pelo telefone (16) 3252-2175 ou ir à sede do Sindicato.

DESPACHANTE
Fazemos o cadastramento e licenciamento para porte e uso de moto

serras perante o IBAMA
No mês de julho os proprietários de veículos com final de placa 4 deve-
rão fazer o licenciamento dos mesmos. Interessados entrar em contato
com Fábio (16) 3252-2175 ou ir à sede do Sindicato.

AGENDA
07 - Vencimentos do FGTS;
10 - Vencimento do INSS;
15 - Vencimento do carnê de INSS para Contribuintes individuais,
        domésticos e facultativos.

não foi simplesmente tomada de for-
ma pessoal, mas embasada no Decre-
to Municipal de n° 3.226 de 25 de ou-
tubro de 2005 e no Projeto de Lei Es-
tadual n° 1.291, que determina a
erradicação e a proibição de plantio e
comercialização dessa espécie de
planta.

“Procuramos com essa prática di-
minuir o foco de infestação dessa ter-
rível doença, porque se nada fizer-
mos, em pouco tempo, teremos  nos-
sos pomares todos comprometidos”,
comentou o presidente.

Aos proprietários das casas onde
se encontravam as árvores cortadas,
estão às disposição nas
subprefeituras, mudas de outras ár-
vores. Procurando dessa forma não
alterar a arborização desses locais.

Pedimos portanto aos senhores
proprietários das residências onde
teve suas árvores erradicadas, a com-
preensão, pois trata-se de um motivo
de elevada importância para a econo-
mia de nossa cidade e região.

MANGA:
Atraso da safra africana

favorece exportação brasileira
As importações européias de

manga da Costa do Marfim e Senegal,
países africanos, que deveriam ter
iniciado no final de abril, começaram
apenas no fim de maio. O atraso na
safra desses países africanos (oca-
sionado por questões climáticas) re-
duziu a oferta da fruta na Europa, valorizando a manga naquele mercado
e abrindo mais espaço para a fruta brasileira. Em abril, exportadores bra-
sileiros enviaram 24,6 mil toneladas de manga para a Europa, segundo a
Secretaria de Comércio Exterior (Secex), aumento de 24,8% em relação a
abril de 2007. Até o fechamento desta edição não havia sido divulgado o
volume exportado em maio. No último mês, a tommy atkins brasileira
tamanho 10 foi comercializada a US$ 7,86/cx de 4 kg, no porto de Roterdã
(Holanda), de acordo com o Serviço de Comercialização Agrícola do
Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (AMS-USDA). A par-
tir da segunda quinzena de maio, parte das empresas brasileiras já havia
reduzido ou mesmo encerrado as exportações da manga, por conta do
receio de que o preço caia em junho, com o aumento da oferta africana.
Assim, a expectativa é que as exportações brasileiras, tanto para a Euro-
pa quanto para os Estados Unidos, aumentem significativamente ape-
nas a partir de agosto. De acordo com produtores, a oferta nas roças
nordestinas será maior a partir desse mês.
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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

Sindicato Rural em parceria com o AUTO POSTO
IPIRANGA realiza todos os meses o SORTEIO de óleo diesel
entre seus associados. No dia 23 de junho promovemos a 22ª
edição do sorteio, totalizando a entrega de 2.500 litros de óleo
diesel, cujo ganhador foi o Sr. Pedro Silas Lourenço.

OOOOO

NO MÊS DE JUNHO O SINDICATO RURAL COMPLETOU
2.500 LITROS DE ÓLEO DIESEL SORTEADOS.

O ganhador do mês, Sr. Pedro Silas Lourenço

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

e Senar

OPERAÇÃO E
MANUTENÇÃO DE
T R ATO R E S
Durante os dias 16 e 20 de
junho realizou-se o curso de
operação e manutenção de
tratores agrícolas com o
instrutor Hermes Souza dos
Anjos. Em parceria com o
Sindicato Rural, o Gerente da
Valtra, Edival do Amaral cedeu
espaço para a
realização de aula prática
nas instalações da
Coopercitrus, e o encarregado
da oficina, Rodinei Bonifácio
auxiliou os participantes junto
com o instrutor do curso na
manutenção do trator. As fotos
ao lado exibem a realização da
aula prática.

AGROTÓXICO
Entre os dias

23 e 25 de junho
 o instrutor Fabiana

de Azevedo
Souza Martins

ministrou-se
o curso de Aplicação

de agrotóxicos.

PROCESSAMENTO
DE CARNE

Entre os dias 03 e 05 de
junho ocorreu o

curso de processamento
artesanal de

carne suína com a
instrução de Neusa Vello.

Ao lado, fotos das
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
Julho/2008Costelinhas de Porco ao

Vinho Tinto
A combinação de carne de porco
com vinho tinto é das mais felizes,
não apenas como tempero, mas
também como acompanhamento,
desde que a carne não seja
encharcada de limão. Como guar-
nição, sirva arroz branco, purê de
batatas ou batatas coradas com

INGREDIENTES:  (para 4 pessoas)

• 2 1/2 kg de costelinha de porco partidas ao meio
• 3 copos de vinho tinto seco de grande qualidade
• 1 cebola cortadas em gomos
• 2 dentes de alho espremidos
• 1 maço pequeno de tomilho
• Sal e pimenta-do-reino moída na hora
• 4 colheres de sopa de óleo vegetal

PREPARO:
Tempere as costelinhas com o sal e a pimenta. esfregando bem. Junte a cebola,

o alho e o tomilho picado, misturando os
ingredientes.
Acrescente dois copos de vinho tinto e deixe na marinada por duas horas, no

mínimo.
Acenda o forno e deixe esquentar até uma temperatura de 150 graus.
Numa panela, frite as costelinhas em um pouco de oleo vegetal, até que

estejam macias.
Retire do fogo e passe para uma assadeira com um pouco de óleo vegetal.

Junte as costelinha e cubra com papel de alumínio.
Deixe por pelo menos 1 hora. Retire o papel alumínio e regue o restante do

vinho tinto, revirando os pedaços.
Deixe corar por mais quinze minutos, retire e sirva.

folhas frescas de alecrim. O arroz pode ser incrementado com amêndoas
sem pele e torradas, ou ervilhas frescas.

Os dois caipiras se encontraram para uma pescaria:
-Então, cumpadi, ta animado?
-eu to, homi! Mas, pra módequê ocê ta levando esses dois em-

bornal?
-É que to levando uma pingazinha.
-Pinga, cumpadi? Nóis num tinha acertado que num ia mais bebê?!
-É que pode aparecê uma cobra e picá a gente. Aí nóis desinfeta

com pinga e toma uns gole  que é pra móde num sinti dô.
-Ah... E na outra sacola, ta levano o que?
-é a cobra, cumpadi. Pode num tê lá...

CAIPIRA PREVINIDO

SHIROMU KAWASAKI

BENEDITO TROIANO

PALIMERCIO CARLOS REGATIERI

ENEAS JOSE BELODI

EDUARDO BONFANTE

ANTONIO CARLOS REGATIERI

LUIZ ANTONIO COLETTI

TAKAO SAKAGAMI

DOMINGOS FERRETI

CLAUDIO W. BRASSALI

SIRO INOUE

MARIA APARECIDA M. PAVARINA

MARIA DIRCE PREVIDELLI ZACHARIAS

MARIA PIVETTA

MARCELINO MUDELAO

CÂNDIDO DE MOURA GARCIA

MARCO ANTONIO DOS SANTOS
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AVISO RESUMIDO PARA REALIZAÇÃO
DE ELEIÇÕES SINDICAIS

O Sindicato Rural de Taquaritinga, com sede na Rua da República n.º
1.197, Centro, Taquaritinga/SP, comunica a todos os seus  associados de
Taquaritinga e de sua  base territorial que incorpora as cidades de Santa Ernestina/
SP, Cândido Rodrigues/SP e Fernando Prestes/SP,  que serão realizadas Elei-
ções Sindicais  para a composição da Diretoria, Conselho Fiscal e Delegados
Representantes para o próximo triênio. As eleições serão realizadas no dia 09 de
Setembro de 2.008 , na sede do Sindicato,  com inicio às 07h30 e término às
17h00.

O registro das chapas deverá ser apresentado à secretaria da Entidade
no horário das 07h30 às 11h00 e das 12h30 às 17h00, no período de 15 (quinze)
dias a contar da data de publicação deste aviso resumido.

O Edital Completo da Convocação das Eleições e a relação de docu-
mentos necessários para o registro das chapas,  encontra-se afixado na sede do
Sindicato Rural para conhecimento de todos os associados.

Taquaritinga, 03 de Julho de 2008.

MARCO ANTONIO DOS SANTOS
Presidente


