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O Informativo

Ocorrência de mormo no Estado de São Paulo

M
ormo é uma doença infecto-con-
tagiosa dos eqüídeos, causada
pelo Burkholdelia mallei, que
pode ser transmitida ao homem

e também a outros animais. O agente da
doença penetra por via digestiva, respiratória,
genital ou cutânea, sendo esta última só por
alguma lesão. Quando penetra no organismo,
em geral, o germe cai na circulação
sangüínea e depois alcança os órgãos, prin-
cipalmente os pulmões e o fígado, provocan-
do febre alta, fraqueza e prostração (abati-
mento extremo/grande debilidade)do animal.

As medidas de defesa sanitária que
devem ser adotadas em razão da descoberta
de Mormo, no Estado de São Paulo, estão
nas resoluções SAA-45 e 46/2008. Todas as
medidas constantes nestas resoluções de-
vem ser incondicionalmente cumpridas, pois
se trata de uma doença de saúde pública,
considerada incurável e letal.

Em caso de suspeita do mormo, os pro-
prietários devem notificar as autoridades sa-

liberação do exame sorológico pode levar até
7 dias úteis e a coleta de amostras deve ser
feita por profissional habilitado junto à CDA. O
resultado do exame terá validade de 60 dias.

Em função da tradição das cavalgadas
no Estado, que a realização desses eventos
está condicionada à apresentação do resulta-
do sorológico negativo para cada animal
participante.

São considerados eqüídeos o cavalo, o
asno (jumento ou jegue) e o muar (burro e
mula).

nitárias competentes e o veterinário respon-
sável. Outra medida é isolar a área onde foi
detectada a suspeita.

A Guia de Trânsito Animal (GTA) deve
ser requerida com antecedência mínima de 24
horas e será emitida pelo veterinário do
Serviço de Defesa mediante apresentação de
demais documentos exigidos. O prazo de

s produtores ou possuidores de áreas rurais de 1.000 até 2.000
hectares devem encaminhar à SMA(Secretaria do Meio Ambiente)
uma comunicação informando que as áreas ciliares em suas proprie-
dades ou posses encontram-se delimitadas e protegidas, de modo a

permitir a regeneração natural. O prazo estipulado vai até 30 de abril de 2009.

O

Prazo para declarar conformidade
de áreas ciliares é prorrogado

VACINAÇÃO
DO GADO

Durante todo o mês de
novembro, os produto-
res que possuem gado

estão obrigados a
revacinar seu rebanho
contra a febre aftosa.

Créditos de ICMS

T
odos já ouviram falar da utili-
zação dos créditos do ICMS
para pagamentos de diversos
itens da produção agrícola,

mas ainda são pouco utilizados.
Os créditos do ICMS podem ser trans-

feridos para aquisição de máquinas e
implementos agrícolas, insumos
agropecuários e embalagens, além de
combustível, energia elétrica, sacaria nova
e materiais de embalagem, entre outros.

No caso do Estado de São Paulo, o
produtor poderá adquirir bens ou insumos
destinados à sua produção agropastoril e
paga-los com seus créditos, porém não
há obrigatoriedade de as empresas
vendedoras aceitá-los em pagamento, o
que deverá ser negociado caso a caso.

Os bens que podem ser adquiridos
com o crédito são:

Tratores, máquinas e implementos
agrícolas, suas partes e peças em geral;

Sacaria nova e materiais de em-
balagem descartáveis;

Combustíveis – óleo diesel, gaso-
lina (para veículos e aviões de pulveriza-
ção), álcool, gás veicular e gás para aque-
cimento de aviário;

Energia elétrica utilizada na mo-

vimentação de máquinas e equipamentos
destinados à atividade agropastoril;

Insumos agropecuários: insetici-
da, fungicida, formicida, herbicida,
parasticida, germicida, germicida,
acaricida, nematicida, raticida, desfolhante,
dessecante, espalhante, adesivo,
estimulador ou inibidor de crescimento (re-
gulador), vacina, soro ou medicamento,
com destinação exclusiva a uso na agri-
cultura, pecuária, apicultura, avicultura,
cunicultura, ranicultura ou sericultura; ra-
ção animal, concentrado, suplemento,
aditivo, premix ou núcleo, sendo o fabri-
cante ou o importador devidamente regis-
trado nos Ministérios da Agricultura e Re-
forma Agrária e o seu número seja indica-
do no documento fiscal; calcário ou fabri-
cação de ração animal; esterco animal;
mudas de plantas; sêmen congelado ou

resfriado; enzimas preparadas para de-
composição de matéria orgânica anima,
uréia, sulfato de amônio; nitrato de amônio,
nitrocálcio, MAP (mono-amônio-fosfato),
DAP (di-amônio fosfato) ou cloreto de po-
tássio; adubo simples ou composto, ou fer-
tilizante; girino, alevino, ovo fértil e aves
de um dia, exceto as ornamentais; gipsita
britada destinada ao uso na agropecuária
ou à fabricação de sal mineralizado;
milheto, quando destinado a produtor e à
cooperativa de produtores.

Poderão se beneficiar dos crédi-
tos do ICMS todo e qualquer produtor
rural devidamente inscrito na Fazenda do
Estado de São Paulo, no Cadastro Na-
cional de Pessoas Jurídicas (CNPJ).

Para Maiores esclarecimentos, pro-
cure o Sindicato Rural.
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Coordenadoria
de Defesa
Agropecuár ia
(CDA) da Secre-

taria de Agricultura e Abasteci-
mento intensifica as ações de
combate ao greening no estado
de São Paulo. O greening é uma doença que
tem preocupado produtores e representantes
do setor produtivo devido à importância econô-
mica da citricultura no Estado.

No esforço desenvolvido pela CDA cons-
ta a conscientização dos produtores para que
façam as inspeções periódicas, erradiquem as
plantas contaminadas e combatam o vetor trans-
missor da doença. Já estão em atividade 77
novos engenheiros agrônomos que passaram
por um treinamento teórico para nivelar os con-
ceitos técnicos e legais e, na parte pratica,
foram treinados para a identificação da doença,
assim como os procedimentos corretos para
colheita e preparo das amostras para analise.
Com a parceria do Fundo de Defesa da
Citricultura (Fundecitrus) vem traçando estra-
tégias de ações de combate ao greening.

Segundo Geysa Josefina Pala Ruiz, res-
ponsável pelo projeto Greening da CDA, “o
estado de São Paulo tem 195 municípios com
diagnóstico positivo do greening. A inspeção
periódica do pomar exigida pela defesa
agropecuária é uma medida de extrema neces-
sidade pois o greening é uma doença controlada
pelo manejo”.

No primeiro semestre deste ano, 65% dos
citricultores com propriedades localizadas nos
municípios onde já foi constatada oficialmente
a presença da doença entregaram os relatórios
de vistoria de plantas. É dever do citricultor
fazer as inspeções e erradicar as plantas com
sintomas da doença e entregar, no prazo de
quinze dias, o relatório da inspeção ao Escritó-
rio de Defesa Agropecuária (Eda) da região
onde está situada a propriedade. Deixar de

A

Combate ao greening é
prioridade no estado de

São Paulo
entregar o relatório implica em
multa de 100 unidades fiscais do
estado de São Paulo – Ufesps
(R$ 14,88 cada unidade). A CDA
está autuando os citricultores que
deixaram de entregar o relatório,
mas a autuação não desobriga a

inspeção e a entrega do relatório.
CAMPANHA: Desde o mês de setembro

estão sendo realizados semanários e reuniões
com citricultores em todas as regionais do Es-
tado visando divulgar a campanha “Greening
– Quebra galho não funciona. Para resolver
tem que arrancar.” A campanha, realizada pelo
governo do estado é executada pela Secreta-
ria de Agricultura e Abastecimento, por suas
coordenadorias de Defesa Agropecuária e As-
sistência Técnica Integral (Cati), Centro de
Citricultura “Sylvio Moreira”/IAC/Apta e pelo
Fundecitrus para conscientizar os citricultores
da importância das ações coletivas.

A citricultura paulista tem despertado o inte-
resse de missões técnicas que vêem a São Pau-
lo conhecer o trabalho desenvolvido. Esse ano o
Estado recebeu missões da Europa e de Israel.
O Fórum Nacional dos Executores de Defesa
Agropecuária (Fonesa) com o objetivo de anteci-
par as providencias para evitar que a doença se
alastre, para outros importantes Estados produto-
res realizou no mês de julho passado, em Cam-
pinas, na sede da Defesa Agropecuária, uma reu-
nião técnica com representantes dos órgãos de
defesa sanitária vegetal dos Estados de Alagoas,
Sergipe, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo,
Goiás e Rio de Janeiro.

O estado de São Paulo é responsável
pelo maior parque citrícola do mundo e respon-
de por 40% da produção mundial de laranja;
59% do processamento de suco; gera 400 mil
empregos diretos; absorve 10% da mão de
obra rural; está presente em 330 municípios,
além de ser o maior consumidor mundial de
suco in natura.

Observar, mas não parar

uando o setor financeiro faz “arte”,
o lado real da economia paga o
pato. Entre nós, os agricultores
são convocados pelo governo a

se responsabilizar pela amortização dos im-
pactos da inflação; por manter níveis de em-
prego e investimento que outros não se atre-

vem a fazer. Poucos empresários ousam me-
xer-se num cenário de incertezas como o atu-
al. Mas o produtor rural, seja pela relação
atávica com a mãe terra; por medo de confis-
co; por não saber fazer outra coisa; pelas difi-
culdades de mudar de ramo; ou por causa de
danos permanentes à cultura a que se dedica,
não aceita comportar-se como capitalista “nor-
mal”, quer dizer, deixar de investir e produzir
num ano em que o prejuízo é certo.

Na citricultura, bom seria se as várias
esferas de governo, produtores e indústrias,
aproveitassem os baixos preços dentro da ca-
deia produtiva e se dispusessem a estimular,
organizar e ampliar a alternativa de mercado
interno, aproveitando o tão difundido incremen-
to de renda da sociedade brasileira. É uma
tarefa para todos com o objetivo de escapar um
pouco das oscilações de moeda estrangeira e

dos humores dos especuladores financeiros.
Depois do iogurte e da dentadura, nos primórdios
do plano real, poderíamos investir na era do
consumo do suco de laranja.

Por enquanto, sem impulsionar os custos, o
dólar dá alento a detentores de contrato de forneci-
mento de laranja cotada na moeda americana.

Nesta semana, o valor do FCOJ oscilou
em torno dos US$0,80/lb, conforme o dólar se
fortalecia ou enfraquecia. A força readquirida
pelo dólar tira o apetite dos investidores por
commodities. Porém, o suco subiu um pouco
na expectativa da divulgação, amanhã, 10/10,
da nova estimativa de safra americana que o
Departamento de Agricultura dos EUA realiza-
rá. É forçoso, porém, repetir o que se lê em
todas as análises: os estoques são altos, o
consumo é baixo, e a quantidade de substitu-
tos para o suco de laranja é enorme. A recessão

se faz realidade nos EUA, seu maior merca-
do mundial, e em outros países, importantes
para o suco brasileiro. Assim, qualquer nú-
mero previsto pelo USDA entre 150 e 160
milhões de caixas para a safra floridiana não
agitará o mercado.

Internamente, os problemas de colheita
que mencionei no post passado começam a
se resolver nesta terça feira. As turmas de
colheita já estão mais reforçadas. Não foi
fácil enfrentar a catação de frutas caídas no
chão em virtude da ventania que precedeu a
boa chuva da quinta feira passada, dispondo
de turmas reduzidas a 1/3 do pessoal!

Por enquanto a missão é reduzir custos,
colher as lições da crise e a safra do pé, já
olhando para o próximo ano, para “fazer do
limão uma limonada”, e não do produtor, suco!

Q

Sem horizontes claros

lgumas
indústri-
as in-
terrom-

peram na terceira
semana de outu-
bro as compras
de fruta no merca-
do spot. O argu-
mento, que tam-
bém tem sido
determinante na
movimentação de
preços na ICE
Futures, é a baixa
demanda por suco
no mercado exter-
no. Nas fábricas
que ainda compram, os preços osci-
lam entre os R$9,00 e R$10,00/cx. A
fruta de mercado teve negócios médi-
os de R$10,50/cx, na árvore.

As publicações relacionadas ao
comércio exterior do suco de laranja
relatam que a SECEX divulgou dados
em que a receita acumulada no ano,
deste ítem, até setembro, foi 12,7%
menor que o apurado no mesmo pe-
ríodo do ano passado. O suco con-
centrado continua perdendo
faturamento: foram menos 8,23% em
setembro/08 comparado ao mesmo
mês de 2007. Enquanto isso, o suco
não concentrado e não congelado,
NFC, aumentou o faturamento, nas
mesmas bases, em 38%.
O Estado de Minas Gerais reforça a
segurança de seus viveiros e poma-
res, com relação ao greening, pela im-

posição de novas e
mais rigorosas re-
gras, inclusive com
a proibição de
comercialização e
transporte de murta.

Voltando ao
âmbito externo, a
previsão do USDA
para a safra da
Flórida, de 166 mi-
lhões de caixas,
como previsto, não
abalou o mercado
sujeito, por ora,
apenas às oscila-
ções do humor fi-
nanceiro mundial.

Não resta outra alternativa, portanto, se-
não olhar o médio prazo: acompanha-
mento da safra paulista; as possibilida-
des de furacão ainda nesta temporada
americana; e eventuais geadas no in-
verno da Flórida. Tudo muito incerto,
como de resto, têm sido a maioria dos
negócios, neste ano.

Alguns produtores, pensando nos
investimentos que devem fazer para ter
uma safra próxima melhor que a atual,
já andam “se” e “me” questionando
sobre o preço a que se comercializará
a caixa de laranja em 2009…ocorre
que este é apenas um blog e não um
oráculo; o autor um mero citricultor e
não discípulo da Mãe Dináh; os exem-
plos recentes de previsões têm sido
desastrosos; então, qualquer prognós-
tico não passaria de chute.

Q
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Parceria entre
Sindicato Rural

e Auto Posto Ipiranga
sorteiam óleo diesel

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

e Senar

NO MÊS DE OUTUBRO O SINDICATO RURAL COMPLETOU
2.900 LITROS DE ÓLEO DIESEL SORTEADOS.

S E R V I Ç O S

O Sindicato Rural em parceria com o AUTO POSTO IPIRANGA realiza todos os
meses o SORTEIO de óleo diesel entre seus associados. No dia 21 de novembro
a 26ª edição do sorteio de 100 litros de óleo diesel, totalizando a entrega de 2.900

litros entregues, cujo ganhador foi o Senhor Cândido de Moura Garcia

DEPARTAMENTO DE PESSOAL
Os associados têm até o dia 21 de novembro para passarem a
quantidade de horas extras trabalhadas por seus funcionários ou
qualquer mudança que tenha ocorrido durante o mês. Após esta

data somente casos excepcionais serão atendidos.

13º Salário
A primeira parcela do 13º Salário deverá ser pago até o dia 30 de

novembro.

AGENDA
07/11 - Vencimento do FGTS;
10/11 - Vencimento do INSS;
15/11 - Vencimento do carnê de INSS

para Contribuintes individuais, domésticos e facultativos.

DESPACHANTE
No mês de novembro todos os proprietários de veículos com

final de placas 9, e caminhões com final 6, 7 e 8 deverão fazer

o licenciamento dos mesmos.

Até dia 31 de dezembro deverá ser feito o
registro obrigatório de armas

Fazemos o cadastro e licenciamento para porte e uso de
motoserras perante o IBAMA. Cadastro este obrigatório, pois

o equipamento será apreendido e o proprietário multado
caso o imóvel seja fiscalizado e não esteja com a documen-

tação da motosserra em ordem.

INTERESSADOS TRATAR COM FÁBIO PELO
TELEFONE (16) 3252-2175 OU IR À SEDE DO SINDICATO.

Cândido de Moura Garcia, ganhador do mês,
ao lado da esposa Marina

Entre os dias 06 e 10 de outubro o
Sindicato Rural de Taquaritinga, em
parceria com o SENAR e a
Coopercitrus, promoveu o último
CURSO DE OPERAÇÃO E MA-
NUTENÇÃO DE TRATORES
AGRÍCOLAS do ano. As aulas
foram ministradas pelo instrutor
Hermes Souza dos Anjos.

Curso de Frutas
Foi realizado no período de

21 à 23 de outubro o
CURSO DE PROCESSAMENTO

ARTESANAL DE FRUTAS.

Participantes
em aula prática

Produtos confeccionados

O curso foi ministrado pela
instrutora Neusa Vello.

PRÓXIMOS CURSOS

Em novembro serão realizados os
dois últimos cursos deste ano:

Operação e Manutenção de Colhedora
Automotriz de Cana-de-açúcar, com

inscrições até dia 10/11; e também o
curso de Processamento Artesanal de
Leite, com inscrições até o dia 18/11.

VAGAS LIMITADAS
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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
Novembro/2008

CARLOS ALBERTO MANSUR ZAQUIA

NILDE L. PEREIRA MARQUES

MATSUNO KUROIWA

IRINEU FRARE

DOMINGOS VICENTE RESTANI

TERCILIA MICALI MONTEIRO

ADAIL BENEDITO REGATIERI

RONDINO MAZZINI

ERNESTO PEDRASSOLLI

LAERTE STEFANO

TERUO TESUJIMOTO

FERNANDO MANAIA ESCAROUPA

DUVILIO SCARDOELLI

DORIVAL GIBERTONI

GERALDO CLEMENTE ANGELO

ESPERANDINA PONGELUPPI BERTOLDO

GILMAR AZEVEDO

01/11

02/11

02/11

07/11

10/11

10/11

10/11

12/11

15/11

17/11

21/11

22/11

22/11

23/11

23/11

28/11

30/11

INGREDIENTES:
  1 Kg de peito de frango cozido e
  desfiado
  Salsinha picadinha a gosto
  Sal e pimenta do reino a gosto

CREME:
  1 litro de leite
  2 colheres (sopa) de margarina
  3 colheres (sopa) de
  farinha de trigo
  1 cebola picadinha
  Sal a gosto
  1 lata de milho verde cozido
  Caldo de galinha em pó a gosto

COBERTURA:
  300g de requeijão cremoso
  100g de queijo mussarela ralada

MODO DE PREPARO:
Em um refratário unte com um fio de azeite e coloque o peito de frango

desfiado a salsinha e coloque o sal e a pimenta do reino
a gosto para temperar.

Em uma panela aquecida coloque todos os ingredientes para o creme e deixe
engrossar, colocando o creme no refratário junto com o peito de frango

cobrindo com o requeijão e a mussarela ralada,
levando para gratinar no forno.

Doença do mau humor acomete três vezes mais mulheres do que homens
Se de uma hora para a outra,

sem motivo aparente, você se pega
reclamando de tudo e passa a maior
parte do tempo de mau humor, com
dificuldades em sentir prazer em
atividades de rotina, sempre com
cansaço e falta de energia, fique
atento, você pode estar sofrendo de
uma doença chamada distimia.

A distimia é um transtorno de
humor, considerado um tipo de
depressão leve que ocorre em
cerca de 5% da população geral e
acomete três vezes mais mulheres
do que homens.

Para Ricardo Moreno, do
Instituto de Psiquiatria do Hospital
das Clínicas, ficamos mal-
humorados quando passamos por
uma situação desagradável no
trânsito, quando sentimos frio ou
calor demais ou quando nos
sentimos incomodados por alguma

dor física. “O distímico é diferente,
ele sente o mau humor, além de
outros sintomas, sem motivo
aparente e durante a maior parte do
dia.”

SINTOMAS

- Mau humor que dura a maior
parte do dia

- Cansaço ou sensação de falta
de energia

- Preocupação excessiva
- Alteração no sono e no apetite
- Baixa auto-estima,

irritabilidade, negativismo desânimo
e melancolia

- Mesmo as atividades mais
simples passam a exigir muito
esforço

- Dificuldade de sentir prazer com
o dia-a-dia

- Dificuldade para se concentrar,
tomar decisões e acompanhar o ritmo
dos colegas de trabalho

- Insatisfação constante e
tendência a supervalorizar
acontecimentos negativos

 QUEM PODE TER

- Pessoas de todas as idades
- Acomete de duas a três vezes

mais mulheres do que homens
- É mais comum entre jovens

adultos (entre 25 e 35 anos)

PODE PROVOCAR

- Isolamento social
- Problemas conjugais e

familiares
- Queda no desempenho

profissional e escolar
- Abuso de drogas e alcoolismo

 TRATAMENTO

Na maioria dos casos o
tratamento é feito com o uso de
medicamentos antidepressivos e
com psicoterapia.

FRICASSÊ DE FRANGO


