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O Informativo

Assembléia Geral Ordinária

Uma realização em parceria do
Sindicato Rural, Associação Comercial e

Prefeitura Municipal de Taquaritinga

este mês de maio
estará sendo realizada a  1ª
FACITA (Feira Agrocomer-
cial e Industrial de Taquari-
tinga), que acontecerá de 22 a
25 de Maio de 2008, no Recinto
Felipe Bianchi Neto.

A Comissão Organizadora
está preparando um grande
evento, que terá como objetivo
principal apresentar nossas
empresas, seus produtos e
serviços à população local e

regional, fazendo com que a
FACITA se torne um grande
evento de negócios.

Além de negócios,
queremos oferecer aos
visitantes entretenimentos,
apresentando atrações
musicais, área de alimentação,
palestras voltada ao produtor,
entre outras atrações.

Maiores informações, en-
trar em contato pelo telefone
(16) 3252-2175.

s proprietários rurais estão recebendo a CONTRIBUIÇAO
SINDICAL, exercício 2008, pelos Correios, com vencimento para
22 de maio.

Contribuição Sindical vence dia 22 de maio

SENHORES ASSOCIADOS,
PROCUREM A GERÊNCIA

PARA NEGOCIAÇÃO
CASO TENHAM

MENSALIDADES EM ATRASO

O

COSAN compra a Esso
no Brasil por US$ 826 mi

N

Cosan S.A. anunciou a compra da Esso Brasileira de Petróleo Ltda. e
suas afiliadas por US$ 826 milhões. A operação, fechada com a EXXONMOBIL
INTERNATIONAL HOLDINGS,  inclui ainda dívidas de US$ 163 milhões e US$
35 milhões em créditos com partes relacionadas existentes ao final de 2007.

“A aquisição garantirá à Cosan uma posição de liderança nos crescentes mer-
cados de etanol e de distribuição de combustíveis no Brasil, permitindo à empresa
aumentar o seu portfólio com produtos compatíveis com seus ativos produtivos e
logísticos”, informou a empresa, acrescentando que a operação assegura um ca-
nal de distribuição para o etanol no momento em que o volume comercializado do
combustível começa a superar o de gasolina no Brasil.

 A Cosan firmou contrato de longo prazo relativo ao direito de uso da marca
Esso no Brasil. A empresa espera integração nas áreas de logística e na otimização
da gestão de estoques, mas não mencionou o valor das economias que almeja
obter.

A Petrobras manifestou publicamente que estava na disputa pelos ativos da
Esso no Brasil. O grupo Ultra também tinha interesse no negócio.

A

Pelo presente edital ficam convocados os produtores rurais associa-
dos deste Sindicato Rural de Taquaritinga, que estejam quites com a te-
souraria e em pleno gozo de seus direitos, bem como os associados de
sua base territorial nas cidades de Cândido Rodrigues, Fernando Prestes,
Santa Ernestina, para participarem da Assembléia Geral Ordinária a ser
realizada na sede deste Sindicato, sito na Rua da República n.o 1.197, às
09:00 horas do dia 14 de Maio de 2.008 (Quarta-feira), em primeira convo-
cação com o número de associados estabelecido pelo Estatuto Social,
não havendo número suficiente para a instalação da Assembléia, será
realizada às 10:00 horas em segunda convocação, com número de as-
sociados determinado pelo Estatuto Social, para deliberarem sobre a leitu-
ra, discussão e aprovação dos seguintes itens:

1.o) Ata da Assembléia anterior;
2.o) Prestação de contas do exercício  de 2.007 e respectivo

parecer do Conselho Fiscal;
3.o) Ajustamento da  Proposta  Orçamentária  referente  o

exercício  de 2.008  e  respectivo  parecer  do
Conselho  Fiscal;

4.o) Outros assuntos do interesse da classe.

Taquaritinga, 29 de Abril de 2.008

Marco Antonio dos Santos
- Presidente -

EDITAL DE  CONVOCAÇÃO
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SENAR (inscrições encerradas)

Nos dia 12 a 14 de maio será realizado o curso de aplicação de agrotóxico
com turbo pulverizador.

No período de 26 a 28 de maio será ministrado o curso de operação de
colhedora automotriz cana-de-açúcar.

Entre os dias 29 a 31 de maio ocorrerá o curso de manutenção de colhedora
automotriz.

SENAR (inscrições abertas)
Dia 05 de maio estarão abertas as inscrições para o curso de processamento

artesanal de carne suína.
Dia 16 de maio à 09 de junho estarão abertas as inscrições para o curso de

operação e manutenção de tratores agrícolas.
Interessados tratar com Adriana pelo telefone (16) 3252-2175 ou ir à sede do

Sindicato.

DESPACHANTE
No mês de maio os proprietários de veículos com final de placa 2 deverão

fazer o licenciamento dos mesmos.

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

Fone: 9713-9983.

AGENDA
07/05 - Vencimentos do FGTS;
10/05 - Vencimento do INSS;
15/05 - Vencimento do carnê de INSS;

(Contribuintes individuais, domésticos e facultativos).

NOVO PISO PAULISTA VAI BENEFICIAR 1 MILHÃO

novo salário mínimo estadual seguiu dia 25 de março, para a
avaliação da Assembléia Legislativa. Se aprovado, ficará R$ 35,00 maior
que o piso nacional, de R$ 415,00. Os R$ 450,00 valem para trabalhado-
res sem sindicatos constituídos ou categorias que recebem o piso. A
data prevista para entrar em vigor é 1o Maio, Dia do Trabalho, benefici-
ando cerca de 1 milhão de pessoas. Caso a Assembléia atrase a aprecia-
ção do Projeto de Lei, a data para o pagamento será revista. Instalado
ano passado o mínimo paulista valia R$ 410,00. Subiu para R$ 415,00 com
a passagem do piso nacional de R$ 380,00 para este valor, neste mês. Pela
lei o salário estadual não pode ser menor que o nacional.

O

Governo de SP anuncia
mínimo de R$ 450,00

O

O ASSOCIADO SR. WALDOMIRO BERTHOLDO, ENCAMINHOU AO PRESIDENTE
DR. MARCO ANTONIO DOS SANTOS UM MANIFESTO DO SETOR CANAVIEIRO, O QUAL
O PRESIDENTE ENCAMINHOU PARA A FAESP E RESPECTIVOS ÓRGÃOS DO GOVERNO

Setor Produtivo Agrícola
do País, mais especificamente o
da Cana de Açúcar e Álcool, re-
presentado por Associações
SOCICANA, ORPLANA, FAESP e
SINDICATOS, vêem junto a essas
dignas autoridades Federativas do
Brasil, expor e sugerir o que abai-
xo se relata:

1º - diante da negatividade que

já começa atingir também esse
seguimento produtivo do País, que
não está mais refletindo as expec-
tativas otimistas que havia nesse
meio, e diante da importância que
esse produto (cana) representa
não só para o Brasil, como tam-
bém para o mundo; pedimos es-
tudos e providencias urgentes na
implantação de uma política ou um

sistema adequado a fim de que
todos possam sobreviver com dig-
nidade.

2º - queremos esclarecer que
além do preço ínfimo praticado na
última safra, esse início de caos
nesse seguimento produtivo (cana-
de-açúcar), se deve mais ao ridí-
culo sistema da “tal de ATR relati-
va” implantada pelo poderio eco-
nômico sucroalcooleiro sobre os
produtores (fornecedores) de cana,
quando da última safra, 2.007/
2.008; alegando se tratar de igual-
dade (justiça) entre os que entre-
gam suas colheitas (primeiro, meio
e últimos), no tocante ao rendi-
mento de “sacarose ou ATR-Kilos”
como é chamada. ... Discordamos
plenamente dessas alegações,
uma vez que, cada época de en-
trega da colheita da cana, têm
suas vantagens e desvantagens;
desde que a colheita seja feita no
seu tempo certo, que é de 12
meses (para o crescimento e
maturação da cana), aí é que en-
tra o X da questão. Aqueles pro-
dutores que entregam suas colhei-
tas no início ou meio da safra, cer-
tamente vão ter menos rendimen-
to de ATR-Kilo (sacarose), mas,
por outro lado, levam a vantagem
de melhor rendimento “peso”, uma
vez que esse período do ano “co-
meço e meio” de safra, as precipi-
tações pluviais, ainda são com
mais freqüência, dando portanto
um melhor peso no produto; en-
quanto que os produtores que fa-
zem suas colheitas do meio para
o fim da safra, correm com fre-
qüência o risco de estiagem do
tempo que é comum nessa épo-
ca do ano, tendo com isso, como
é lógico, no seu produto um me-
lhor rendimento de sacarose (ATR-
Kilo); mas por outro lado, uma
grande desvantagem no “peso”
devido às estiagens do tempo que
acontecem. Portanto essa igual-
dade que alegam fazer, repassan-
do ATR dos que entregam no final
de safra, para os que entregam no
início  e no meio, não procede, é
falsa. Discordamos plenamente,
uma vez que as situações se equi-
libram por si só, como
exemplificamos; portanto não é
necessário manipular.

Se essa situação perdurar,
será o aniquilamento de mais um
importante setor produtivo agríco-
la do País, como está acontecen-
do na citricultura.

Portanto para que isso não ve-
nha ocorrer, sugerimos que o me-
lhor caminho a seguir, “como já
existe nos países de primeiro
mundo”, para se dar total prote-
ção e garantias ao produtor rural,
e o de implantar, depois de estu-
dos aprofundados, a política eco-
nômica agrícola de “Preços Míni-
mos” com limitação de plantios,
que com certeza, sem causar
muito impacto na economia, viria
ser a maior justiça já praticada no
país, em favor desse tão sacrifi-
cado setor produtivo que é a agri-
cultura.

Esse preço mínimo a que nos
referimos seria unicamente para a
o mercado interno, “O externo é
outra coisa”, que acreditamos – a
economia suportaria perfeitamen-
te, ficando assim solucionado
esse sério problema.

Por exemplo: no caso da cana-
de-açúcar, depois de abolir o
esdrúxulo sistema de ATR-relati-
va, o preço mínimo a ser pratica-
do pelas Usinas seria:

Para o álcool combustível, o
mínimo de R$ 1,26;

Para o açúcar cristal, o míni-
mo de R$ 0,85 o quilo;

E para a tonelada de cana ao
produtor, um mínimo de R$ 40,00

Partindo, portanto, desse pa-
tamar, as variações do preço.

Acreditamos que isso implan-
tado, a economia, em pouco tem-
po, se ajustaria perfeitamente ao
novo sistema.

Uma vez confirmada a eficá-
cia, posteriormente, porque não,
implantar o mesmo sistema de
preços mínimo, para todo produ-
tor que provem da terra; valorizan-
do-se de vez o produtor rural.

Isso exposto, Dignas autorida-
des, a fim de que o setor possa
sobreviver ou viver com dignidade,
esperamos estudos e providênci-
as urgentes, para que já na próxi-
ma safra entre em vigor medidas
que forem adotadas.
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Parceria do
Sindicato Rural e

Auto Posto Ipiranga
sorteiam óleo diesel

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

e Senar

ASSOCIADO:
Quite suas mensalidades para

participar das promoções

o mês de abril o Sindicato Rural em parceria com o
SENAR realizou o curso de Laranja - inspeção de pragas e
doenças, ministrado pelo instrutor Plínio Nuti.

N

Participantes do curso após aula prática

SINDICATO RURAL JÁ DISTRIBUIU 2.300
LITROS DE ÓLEO DIESEL EM 20 EDIÇÕES

Sindicato Rural em parceria com o AUTO POSTO
IPIRANGA realiza todos os meses o SORTEIO de óleo diesel
entre seus associados.

No dia 24 de abril promovemos a 20ª edição do sorteio,
totalizando a entrega de 2.300 litros de óleo diesel, cujo ganha-
dor foi o Sr. Antonio Pirovani.

O

O ganhador do mês, Sr. Antonio Pirovani

1.

2.

3.

Agora em São Paulo é assim:
30% do ICMS recolhido pelo esta-
belecimento comercial será devol-
vido ao consumidor. O projeto da
Nota Fiscal Paulista devolve dinhei-
ro para os consumidores. Ele é um

incentivo para que os cidadãos que adquirem mercadorias exijam do
estabelecimento comercial o documento fiscal. Os consumidores identifi-
cados pelo CPF ou CNPJ no momento da compra vão receber créditos e
ainda vão se habilitar a concorrer a prêmios. Em cada compra, o consumi-
dor informa seu CPF/CNPJ e solicita sua Nota Fiscal/Cupom Fiscal ou
Nota Fiscal on-line.

O vendedor registra o CPF/CNPJ do comprador. Ele emite o Cupom
Fiscal, a Nota Fiscal tradicional ou gera, no site, a Nota on-line.
Após o recolhimento do ICMS pelo estabelecimento, a Secretaria
da Fazenda creditará ao consumidor a parcela do imposto a que ele
tem direito, proporcional ao valor da compra.
O crédito poderá, dentro de cinco anos, ser utilizado para reduzir o
valor do débito do IPVA, transferido para a conta corrente, pou-
pança, creditado em cartão de crédito, transferido para outra pes-
soa ou devolvido em prêmios.
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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
Maio/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

BENEDITO SANDER CHESTI

VANDERLEI NUCCI

NEUCLAIR ARIOLI

ORLANDO JOAO PREVIDELLI

SEDIVAL BOCHIO

VALDIR LUIS DE ALMEIDA

SERGIO N. MATOS BARRETTO

LINDOLFO R. SANTOS FILHO

ANTONIO RIBEIRO

BENEDITO MANOEL MACHADO

EDISON MORITA

ANTONIO AMERICO VOLANTE

ALTINO COLETTI

JOSE MARTINS

ONADIR AGOSTINHO

JOAO CARLOS BASILIO

KIOSHI OGATA

ANSELMO GUANDALINI

ANTONIO GIBERTONI

VALDECIR RIZZO

JOSE JORGE BOVERIO

NICOLA MARUCCA

OSCAR NUNES PEREIRA

GERMANO CARQUI

NOBOR MIURA

PEDRO SILAS LOURENÇO FILHO

JOAO DECIO ROMANHOLI
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27/05

30/05

31/05

CORDEIRO ASSADO NO FORNO

MODO DE PREPARO:

Bata no liquidificador todos os ingredientes do tempero até
dissolver bem e adquirir uma consistência líquida. Despeje-
o sobre a carne e deixe marinando por 24 horas na geladei-
ra. Em seguida, leve ao forno pré–aquecido o cordeiro numa
assadeira untada e coberta com papel alumínio, à tempe-
ratura de 210º por, aproximadamente, 1 hora. Retire o pa-
pel e deixe dourar por alguns minutos. Sirva com geléia de
hortelã ou molho de hortelã.

INGREDIENTES:  2 kg de pernil de cordeiro

Modo de preparo do molho

Bata no liquidificador até
ficar na consistência de
um creme.

Molho de hortelã:

½ maço de folhas de hortelã
1 colher (sopa) de suco de limão
1 pitada de sal

uitas pessoas desconhecem a diferença entre cordeiro e
carneiro. A resposta é simples: cordeiro é o nome dado ao car-
neiro até que ele complete oito meses de vida. Como é abatido
antes desse tempo, ele é reconhecido por proporcionar uma
carne bastante macia e nutritiva, com pouca gordura. Por isso, a
carne de cordeiro se tornou uma opção para aqueles que se
preocupam com a saúde, mas não dispensam um bom churras-
co. Com alto valor nutritivo, essa carne é uma fonte rica em
vitaminas do complexo B, ferro, fósforo, cálcio e potássio, além
de ter uma taxa pequena de gorduras. Uma dica importante no
preparo do cordeiro é que o cozinheiro deve sempre retirar toda
a pele para não endurecer a carne. Além disso, deve-se sempre
estar atento para não exagerar nos temperos: por ser uma carne
de gosto bastante suave, a quantidade de temperos pode facil-
mente se sobressair o sabor do prato.

TEMPERO:
1 litro de água
Sal a gosto
½ litro de vinho branco seco
2 ramos de alecrim
4 folhas de louro
1 cebola pequena cortada fina
1 colher (sopa) de orégano
5 folhas de manjerona
½ maço de hortelã

Elevador Mágico
caipira vai com a família passar uns dias na cidade.

Ao chegar a um hotel, parou estupefato em frente ao elevador
tentando entender para que servia uma porta com tanta luzinha
piscando.

De repente, uma senhora bem velhinha entra no eleva-
dor, a porta se fecha e ela desaparece.

Pouco depois a porta se abre novamente e o caipira dá
de cara com uma garota gostosíssima.

Entusiasmado, ele grita para o filho:
– Josias, vá correndo chamar a sua mãe!

M

O


