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O Informativo

INSEMINAÇÃO ARTIFICIALINSEMINAÇÃO ARTIFICIALINSEMINAÇÃO ARTIFICIALINSEMINAÇÃO ARTIFICIALINSEMINAÇÃO ARTIFICIAL
om a valorização do leite, de bezerros e
garrotes, muitos pecuaristas passaram
a investir na Inseminação Artificial para
aumentar seus ganhos.

A técnica da Inseminação Artificial tem co-
lhido bons resultados, deixando os produtores
otimistas, pois proporciona menores custos por
concepção em relação à monta natural, melhora-
mento genético e produtivo, redução das dificul-
dades em partos, assim como acasalamento cor-
retivo, cruzamento entre raças, prevenção de aci-
dentes com as fêmeas e com o ser humano. São
obtidos também o aumento do número de des-
cendentes de um bom reprodutor, padronização
do rebanho, uso de touros após a morte e melhor
controle sanitário da reprodução.

Há dois tipos de inseminação artificial: a
natural e por tempo fixo.

Para realizar a Inseminação Artificial natural, o produtor precisa esperar que o animal entre em seu período de
cio, o que geralmente leva em torno de 40 à 60 dias após o parto .

Já com a IATF (Inseminação Artificial por Tempo Fixo) pode-se programar o nascimento dos bezerros para o
período apropriado, pois 50 dias após o parto o animal já pode ser inseminado. Neste tipo de inseminação há
benefícios como redução de custos, tempo de espera, maior controle do rebanho, e consegue-se aproximadamente
o nascimento de 1(um) bezerro ao ano. Para utilização desta técnica não há nenhum tipo de restrição, ou seja, pode
ser utilizada tanto para gado de corte quanto para gado de leite independentemente das raças.

Há outro grande benefício para os produtores quanto ao uso da Inseminação Artificial, a escolha entre
bezerros ou bezerras por meio da utilização do sêmen sexado.

O Sindicato Rural já disponibiliza esses serviços aos seus associados em parceria com o profissional
Marco Aurélio Ferraro, capacitado pela Lagoa da Serra, empresa que atua neste setor há 37 anos e é fornecedora
dos produtos utilizados por ele. O contato pode ser feito pelo telefone (16) 3252-3388 ou (16)9703-2702.
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onhecida como Esta-
ção das Flores, a pri-
mavera marca a tran-
sição entre a estação

seca e a temporada de chuvas
nas Regiões Centro-Oeste e Su-
deste. O aumento do calor e da
umidade provoca o início das
pancadas de chuva no fim da tar-
de ou à noite. O CPTEC alerta,
inclusive, para a possibilidade de
raios, ventos fortes e queda de

Início da primavera muda incidência de chuvas na maior parte do país

Permissão de
Trânsi-to de
Vegetais - PTV -
documento emitido

para acompanhar a partida
de plantas, partes de
vegetais ou produtos de
origem vegetal de acordo
com as normas de defesa
sanitária vegetal no trânsito,
está sendo emitida pela
Engenheira Agrônoma
Andréia Juliana Pires, da
Inspetoria de Defesa
Agropecuária, situada na
Casa da Agricultura de
Taquaritinga, as terças e
quintas-feiras, das 8:00 às
11:00 e das 13:00 às 16:30.
O serviço voltou a ser
oferecido no município após
a contratação de
engenheiros agrônomos pela
Secretaria da Agricultura e
Abastecimento, através de
concurso público.

PERMISSÃO DE
TRÂNSITO DE

VEGETAIS - PTV

A

granizo. Na Região Sul, a altera-
ção nos totais mensais de chu-
vas será menor. No entanto, se-
gundo o CPTEC, a mudança de
estação aumenta a ocorrência de
raios e de “complexos
convectivos”, que provocam gran-
de quantidade de chuva em perío-
dos relativamente curtos.

Durante os meses da primave-
ra, a maior parte da Região Nor-
deste encontra-se na estação

seca, exceto no sul dos estados
do Piauí, Maranhão e no oeste
da Bahia. Já no centro-sul da Re-
gião Norte, o período chuvoso co-
meça nos meses de outubro e
novembro, com o aumento
gradativo das pancadas de chu-
va e trovoadas.

De acordo com o CPTEC, na
primavera as temperaturas aumen-
tam gradativamente nas Regiões
Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Na

região central do país, as tempe-
raturas máximas podem atingir
números muito elevados por cau-
sa da forte radiação solar e da
maior freqüência de dias com céu
claro. O Norte e o Nordeste sofrerão
pouca variação de temperatura.

A primavera se estenderá até
o dia 21 de dezembro, quando
começa o verão no hemisfério.

FONTE :Agência Brasil
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ROMBO  GIGANTEROMBO  GIGANTEROMBO  GIGANTEROMBO  GIGANTEROMBO  GIGANTE

o Nor-
deste,
as e-
quipes
de tra-

balhadores contro-
lam manualmente o
inseto causador da
infestação, que
causa prejuízos
anuais da ordem
de R$ 35 milhões,

numa área de aproximadamente 320 mil
hectares.

O pesquisador Enrico De Beni
Arrigoni, coordenador de Pesquisa e De-
senvolvimento do CTC na área de
Fitossanidade, vai mais além: “Não se
acredita que a broca gigante possa ser
erradicada de São Paulo, em função da
área já ocupada e pela diversidade de
hospedeiros e condições de ocorrên-
cia. É uma praga que causa prejuízos

ROMBO  GIGANTEROMBO  GIGANTEROMBO  GIGANTEROMBO  GIGANTEROMBO  GIGANTE
Começa a ganhar espaço nos canaviais de São Paulo a broca gigante, uma larva de mariposa

que pode chegar a 8 centímetros de comprimento e esburacar toda a cana.

significativos para a cana-de-açúcar e
os danos dependerão das populações
que poderão se desenvolver nos cana-
viais infestados. Medidas preventivas e
curativas poderão auxiliar na redução
das populações da praga e dos seus
danos”, afirma.

O vetor é uma mariposa originária
das Regiões Norte e Nordeste do Brasil,
onde infestava plantas de matas, como
bananeiras, orquídeas e bromélias, e que
coloca de 50 a 100 ovos por geração
nos canaviais. Depois que eclodem, os
ovos dão origem a larvas que podem al-
cançar até 8 centímetros e, ao cavar
buracos na cana, reduzem a produtivi-
dade da lavoura significativamente. Um
agravante, segundo Andrade, é o longo
ciclo da praga, que chega em média a
120 dias.

CONVIVÊNCIA

Como a presença da praga na re-
gião, assim como sua constatação, são
muito recentes, não há ainda uma defini-
ção das práticas de controle. Estudos
abordando as diferentes técnicas já es-
tão em andamento no CTC, no entanto
podem ainda levar de um a três anos
para serem apresentados. Mas, de qual-
quer forma, a solução mais provável é
mesmo a da convivência. “Estima-se que
o manejo adequado e a adoção de medi-
das de controle possam manter as po-
pulações da praga em níveis
populacionais baixos, o que resultaria
em perdas toleráveis. No Nordeste, os
produtores convivem com a broca gi-
gante e realizam o controle por meio da
coleta de formas biológicas nos canavi-
ais infestados. Quando não se realiza
esse controle, ocorrem perdas mais sig-
nificativas”, explica Arrigoni.

Em termos de ações efetivas, os pri-
meiros passos e esforços devem ser

direcionados para o conhecimento da
situação nas próprias áreas, que servi-
rão como base de decisão sobre a elimi-
nação dos focos iniciais ou a necessi-
dade de adoção de medidas adicionais
de controle. A fim de prevenir e informar
as empresas do setor quanto aos ris-
cos da broca gigante, o CTC está
implementando um programa específico
de monitoramento dos canaviais e de trei-
namento de equipes técnicas das em-
presas associadas, visando a auxiliá-
las no reconhecimento da ocorrência da
praga. “No momento, uma das principais
linhas de frente do CTC no combate à
praga é a divulgação de informações e
de fotos, o que será muito útil para sua
identificação e de seus danos, favore-
cendo a adoção de medidas de contro-
le.

FONTE: Revista Panorama Rural
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Inseticida biológico é certificado para
uso em agricultura orgânica

Embrapa Recursos Gené-
ticos e Biotecnologia, uni-
dade da Empresa Brasilei-
ra de Pesquisa Agrope-

cuária (Embrapa), vai colocar um
“ponto final” nos ataques de lagar-
tas às culturas agrícolas no Brasil.
No dia 23 de setembro,  durante a
abertura oficial da VI Ciência para a
Vida, será lançado o Ponto.Final.,
um inseticida totalmente biológico
capaz de controlar essas pragas,
sem fazer mal à saúde humana, de
animais e ao meio ambiente.

O bioinseticida foi desenvol-
vido em parceria entre a Embrapa
Recursos Genéticos e Biotecnologia
e a empresa Bthek Biotecnologia
(DF) e é capaz de controlar diver-
sas lagartas que atacam culturas
agrícolas, entre as quais, destacam-
se: a lagarta da soja (Anticarsia
gemmatalis); lagarta das hortaliças
(Plutella xylostella), também conhe-
cida como traça das crucíferas; e a

lagarta do cartucho do milho (Spodoptera
frugiperda).

O Ponto.Final. foi desenvolvido a
partir de uma bactéria denominada
Bacillus thuringiensis (Bt), amplamente
utilizada em programas de controle bio-
lógico de pragas em todo o mundo, que é
específica contra as lagartas e, portan-
to, inofensiva à saúde humana e ao meio
ambiente. Com apenas um litro por hec-
tare, o produto é capaz de matar as la-
gartas-alvo, preservando insetos bené-
ficos ao ambiente, como as “joaninhas”
e as “tesourinhas”, que também são efi-
cientes como predadoras de lagartas e
pulgões.

Além disso, o novo inseticida bio-
lógico traz ainda uma característica bas-
tante interessante, como explica a pes-
quisadora da Embrapa Recursos Gené-
ticos e Biotecnologia Rose Monnerat, a
certificação para uso em agricultura or-
gânica.

BANCO CONSERVA
BACTÉRIAS BENÉFICAS

As estirpes da bactéria utilizadas
no desenvolvimento do produto fazem
parte do Banco de Bacilos
Entomopatogênicos (bactérias especí-
ficas para insetos) da Embrapa Recur-
sos Genéticos e Biotecnologia, que
contém mais de 2.300 variedades de
bactérias benéficas usadas como
agentes de controle biológico.
Essas bactérias ocorrem naturalmente
no solo e produzem uma proteína, co-
nhecida como cristal, que mata muitos
insetos, principalmente lagartas e be-
souros. A proteína age no intestino das
larvas dos insetos que comem as fo-
lhas tratadas com Bt. Os esporos da
bactéria penetram no corpo, germinam
e matam a larva por infecção generali-
zada.

Fonte : agencia Brasil

De acordo com o site do Ministério da
Agricultura, a unidade de Informática da
EMBRAPA desenvolveu a Agência de Infor-
mação sobre a Cana -de-açúcar, com mais
de 150 documentos eletrônicos  de  várias
instituições  de pesquisa disponíveis no site
www.agencia.cnptia.embrapa.br.

Agência de Informação da Cana-de-açú-
car apresenta informações sobre a cadeia
produtiva da cana, como aspectos
socioeconômicos e ambientais, planejamen-
to, manejo, colheita, processamento e ges-
tão industrial. O trabalho envolve mais de
30 pessoas e de vários centros de pesqui-
sa da Embrapa.

Para os estados de São Paulo e Paraná,
há uma planilha sobre custo de produção,
que permite calcular os custos individuais a
partir da realidade do empreendimento. Es-
tão disponíveis também artigos, tabelas, grá-
ficos, fotografias e vídeos sobre a cultura,
cedidos por pesquisadores de institutos na-
cionais.  Para o editor de conteúdo da agên-
cia, Fábio Marin, o objetivo da iniciativa é
difundir conhecimento em cana-de- açúcar.
Ele destacou que o Brasil é o maior produtor
mundial de cana, com sete milhões de hec-
tares plantados. A produção de mais de 480
milhões de toneladas coloca o País na lide-
rança mundial em tecnologia de etanol.

Cana-de-açúcar terá
Agência de Informação
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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
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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

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

e Senar

NO MÊS DE AGOSTO O SINDICATO RURAL COMPLETOU
2.800 LITROS DE ÓLEO DIESEL SORTEADOS.

Sindicato Rural
em parceria com
o AUTO POSTO
IPIRANGA reali-

za todos os meses o SOR-
TEIO de óleo diesel entre
seus associados. No dia 20
de setembro a 25ª edição do
sorteio de 100 litros de óleo
diesel, totalizando a entre-
ga de 2.800 litros entregues,
cujo ganhador foi a Senho-
ra Izaura Fernandes
Bellentani

O

Ganhadora do mês:
Izaura Fernandes Bellentani

S E R V I Ç O S
COMUNICADO

A partir de 13 de outubro de 2008 o horário de expediente do
Sindicato será de Segunda a Sexta-feira das 08:00 as 11:30 h

e das 13:00 as 17:30 h.

DEPARTAMENTO DE PESSOAL
Os associados têm até o dia 23 de outubro para passarem a
quantidade de horas extras trabalhadas por seus funcionári-
os ou qualquer mudança que tenha ocorrido durante o mês.

Após esta data somente casos excepcionais
serão atendidos.

AGENDA

03/10 - Vencimento do FGTS;
10/10 - Vencimento do INSS;
15/10 - Vencimento do carnê de INSS para Contribuintes

individuais, domésticos e facultativos

DESPACHANTE

No mês de setembro todos os proprietários de veículos
com final de placas 8, e caminhões com final 3, 4 e 5 deverão
fazer o licenciamento dos mesmos.

Até o mês de dezembro deverá ser feito o registro de armas

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.

O Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural

realizou entre os dias
25 e 29 de agosto, em

parceria com a
Coopercitrus, o curso

de Operação e
Manutenção de

Tratores Agrícolas,
ministrado pelo

Instrutor Hermes
Souza dos Anjos.

O último curso de Aplicação de
Agrotóxicos a ser realizado este ano,
ocorreu do dia 08 ao dia 10 de
setembro, cuja instrução ficou a
cargo de Fabiana Azevedo.

No dia 27 de setembro
realizou-se mais um

Torneio de Pesca, com o
instrutor Eduardo Luiz Peres.

INSCRIÇÕES ABERTAS E VAGAS LIMITADAS
Até o dia 14 de outubro estarão abertas as inscrições para o curso de Processamento

Artesanal de Frutas, que ocorrerá entre os dias 21 e 23 de outubro, sob instrução de Neusa Vello.

À partir do dia 17 deste mês até o dia 10 de novembro, estarão abertas as inscrições para o
curso de Operação e Manutenção de Colhedora Automotriz de Cana-de-açúcar, a ser
realizado nos entre os dias17 e 19 de novembro.

De 27 de outubro à 18 de novembro,  estarão abertas as inscrições para o curso de
Processamento Artesanal de Leite.

Interessados tratar somente com a Adriana pelo telefone
(16) 3252-2175 ou ir à sede do Sindicato.
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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
Outubro/2008

DELÍCIA DE BATATAS COM PRESUNTO
Ingredientes
200g de Presunto, em fatias
1 colher (sopa) de manteiga
8 batatas grandes
200g de queijo
tipo mussarela, em fatias
300g de creme de leite
1 pacote de batata palha (100g)
1 copo de requeijão cremoso (250g)

Modo de Preparo
Cozinhe as batatas em água e sal e passe-as pelo espremedor.
Unte um recipiente refratário com a manteiga e distribua os ingredientes alternan-
do a batata, as fatias de queijo, de presunto e o creme de leite. Repita as cama-
das, finalizando com uma cobertura de batata palha.
Decore com o requeijão cremosos e leve ao forno médio por (180ºC) por cerca de
15 minutos. Sirva a seguir.

Dica
Se preferir, substitua o Presunto por Peito de Peru

Colheita da laranja é
retomada em São Paulo

A colheita da laranja ganha ritmo em São Paulo. As principais indústrias de
suco, que tinham paralisado as compras, retomaram as operações depois de
uma determinação da Justiça.
Em fazendas no município de Taquaritinga saem em média de dois a três cami-
nhões de laranja por dia para as indústrias. Mas nas últimas semanas, com a
diminuição na colheita, mal saia um caminhão. É um quadro que começa a mudar.

”Voltando tudo à normalidade, volta para os trabalhadores, acerta a situação
dos produtores também”,Comentou  Marco Antônio Santos, presidente do sindi-
cato rural e representante da Federação da Agricultura de São Paulo.

Durante a crise no setor, a unidade de uma das maiores indústrias de suco
do país parou totalmente, segundo a Federação de Agricultura do Estado de São
Paulo. Mas agora já é possível perceber que a fábrica retomou as atividades.

Uma liminar da Justiça determinou que as quatro indústrias instaladas na
região de Araraquara voltassem a receber toda laranja contratada. Na maior
indústria de suco do país, em Araraquara, o ritmo com que os caminhões chegam
para entregar a fruta aumentou. No pátio é preciso aguardar a hora de descar-
regar a laranja que vai abastecer as moendas.

Fonte :http://video.globo.com/Videos/Player/Noticias

PREÇOS DOS ÚLTIMOS 13 MESES (*)

PREÇO DO LEITE
A FAESP, em parceria com a AEX Consultoria, pesquisa men-

salmente em 100 municípios e empresas/plataformas captadoras
os preços pagos aos produtores de leite. Os resultados de tal
pesquisa são atualizados no primeiro dia de cada mês. Segue
abaixo os preços pagos nos últimos 13 meses.

NELSON GARDEZANI

JULIO CAMILO

MITSUNARI OGATA

LEONIDIO PIVETTA

JANDOVIR JOSE OLMOS

FRANCISCO LUIZ FERREIRA

ALTAIR FERREIRA DE MIRANDA

PRIMO PINSETTA

CARLOS GIROTTO

FRANCISCO CARLOS AQUARONI

GIUSEPPE BUFALINO

LEONEL DO AMARAL

ANTONIO BORTOLANI

JOSE SIMAO

VANDERLEI  J. MARSICO

LEOPOLDO AQUARONI

JOSCELINO APARECIDO BIANCHI

OSVALDO BIONDI

AKIRA HISAMATSU

VLADECIR BRACIALI

01/10

02/10

03/10

10/10

11/10

11/10

16/10

18/10

19/10

19/10

20/10

21/10

24/10

25/10

25/10

26/10

28/10

28/10

30/10

24/10


