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Produtores e trabalhadores se unem em manifestação

contecerá no próximo dia 09 de setem-
bro, no horário  das 7h30 as 17h00 a Elei-
ção da diretoria para a próxima gestão do

Sindicato Rural de Taquaritinga. Houve somente
uma chapa inscrita, encabeçada pelo atual presi-
dente Dr. Marco Antonio dos Santos. Há necessidade que os as-
sociados venham votar neste dia, pois a presença de todos é muito
importante.

ELEIÇÃO DO SINDICATO RURAL

s 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. So-

mente desta maneira poderá ser feito o ITR 2008 em seu nome, e
posteriormente fazer a DECA e CNPJ. Compareçam com antece-
dência, 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
Àqueles que não compraram ou venderam tanto a área par-

cial quanto a total devem trazer cópia dos seguintes documentos:
♣  Escritura da propriedade;
♣  ITR -2007;
♣  CCIR – ano 2003, 2004 e 2005;
♣  CPF da esposa(o);
♣  Declaração do Imposto de Renda do ano de 2008.

ITR 2008

O
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oi organizado pelo Sin-
dicato Rural de Taquari-
tinga,  no último dia 9 de

agosto um manifesto de protes-
to pelos baixos preços da caixa
de laranja,  alto preço dos fertili-
zantes e paralisação da colheita.

Alcançou-se o objetivo es-
perado, unindo produtores e tra-
balhadores defendendo seus in-
teresses. O setor não agüenta
mais esse descaso que está
ocorrendo tanto do Governo Es-
tadual como Federal e principal-
mente por parte das indústrias de
suco. Está ocorrendo grande pre-
juízo para os produtores pois o
custo de produção juntamente
com a colheita e transporte ela-
borado pela CONAB (Órgão do
Ministério da agricultura) está em
mais de R$14,00 por caixa de
laranja.Os produtores gastam
R$2,00 de colheita e mais R$1,00

de transporte e estão recebendo
em média nesta safra R$7,00 por
caixa, ou seja, estão tomando um
prejuízo de R$7,00 por caixa de
laranja.

O aumento abusivo do pre-
ço do adubo também inviabiliza o
setor. Com o aumento de 100%
na tonelada do adubo certamente
muitos produtores não consegui-
rão adubar seus pomares. Outro
problema que está sendo enfren-
tado é o greening, aumentando
muito o custo para o produtor,  pois
há necessidade de contratação de
trabalhadores para fazer a alta
inspeção nos pomares, sendo que
nossa região é   a mais infectada
pela doença.

A desvalorização do dólar
frente ao real também está cau-
sando prejuízo sendo que os con-
tratos são dolarizados e as indús-
trias dificultam qualquer tipo de

entendimento, e quando elas en-
tendem exigem mais anos de con-
trato.

Há necessidade de um gran-
de entendimento com as indústri-
as, produtores, trabalhadores e
Governo para que esse setor não
acabe em nossa região. Como
muitos municípios dependem da
laranja, temos que ter uma regu-
lamentação no setor envolvendo
toda a cadeia citrícula, como ocor-
re em outras culturas.

O Sindicato Rural agrade-
ce a participação dos Presiden-
tes do Sindicato Rural de Matão,
Itápolis, Ibitinga, Araraquara, Fe-
deração dos Trabalhadores e
Associtrus por terem participa-
do deste evento que repercutiu
nacionalmente em todo órgão de
imprensa , mostrando o descon-
tentamento do produtor de laranja
e dos trabalhadores em um setor
que gera bilhões de dólares em
exportação.
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INDÚSTRIA IGNORA SITUAÇÃO DE PRODUTORES E COLHEDORES DE LARANJA E NÃO COMPARECE NA
AUDIÊNCIA NA SUPERINTENDÊNCIA DO TRABALHO, EM ARARAQUARA. REPRESENTANTES DOS

PRODUTORES E DOS TRABALHADORES DENUNCIAM EXISTÊNCIA DE CARTEL NO SETOR INDUSTRIAL

Indústria não comparece à audiência em Araraquara

s propostas feitas pelo
mediador do Ministério
Público do Trabalho dia

11 de agosto - elaboração de
um cronograma de colheita e
avaliação, junto aos produtores,
da retomada da colheita e do
pagamento dos colhedores pelos
dias parados - foram rejeitadas
pelas indústrias Citrovita e
Fischer, em manifestação por
escrito, enviada à Superinten-
dência Regional do Trabalho e
Emprego de Araraquara. Na
segunda audiência, no dia 14/8,
os representantes do setor in-
dustrial ausentaram-se de forma
injustificada da discussão do
problema. A chefe do Setor de
Relações de Trabalho, Miriam
Gisela Vaccari, informa o rece-
bimento de reclamação de
colhedor de laranja contratado
pela Louis-Dreyfus
Commodities, afirmando a para-
lisação da colheita e a demissão
de uma turma de 40
colhedores, em função dos bai-
xos salários. A denúncia tam-
bém dá conta da não devolução
das carteiras de trabalho dos
colhedores e do pagamento das
verbas rescisórias, fato também

A
relatado pelo Condomínio Décio
Torelli, de Araraquara, que a
partir do dia 18 de agosto redu-
ziria o número de trabalhadores
na colheita por conta do fecha-
mento da unidade da Fischer,
em Matão.

Os produtores, representa-
dos pela Associtrus, Sindicatos
Rurais e Faesp, reafirmaram a
situação difícil em que se encon-
tram e informarão que, segundo
a indústria, a paralisação da co-
lheita deverá se estender por 30
dias. Os representantes da
Associtrus, Flávio Viegas e Re-
nato Queiroz, reforçaram que a
indústria é oligopolista, fato com-
provado com a ausência coletiva
à audiência. “Estes aconteci-
mentos devem ser levados ao
Cade como forma de combater
o cartel existente no setor”, frisa
Viegas.

A Feraesp (Federação dos
Empregados Rurais Assalariados
de São Paulo), representada por
seu presidente, Élio Neves, fez
um retrospecto histórico do se-
tor, da utilização de falsas coo-
perativas à situação atual dos
condomínios; afirmou a subordi-
nação dos produtores às indústri-

as, que são quem determi-
na o período da colheita e
o preço pago pela fruta; e
reforçou que a falta coleti-
va comprova a força e o
desprezo que o setor in-
dustrial tem pelos trabalha-
dores, produtores e o pró-
prio Estado, reafirmando a
existência de cartel pelas in-
dústrias de suco de laranja.

O Ministério Público
do Trabalho da 15ª Região
acenou a possibilidade de
busca da tutela judicial
para a solução do proble-
ma e para a necessidade de se-
rem apurados os fatos e trazidos
os elementos comprobatórios,
através de depoimentos e pro-
vas documentais. Representan-
tes da Associtrus, da Faesp, da
Feraesp e de Sindicatos Rurais
consultarão suas bases e delibe-

rarão com o objetivo de buscar
solução política, administrativa e
jurídica. A Feraesp acionará os
órgãos estatais (MTE e MPT)
em busca da aplicação das leis
nos casos relatados.

FONTE: ASSOCITRUS

AGENDA
05/09 - Vencimento do FGTS;
10/09 - Vencimento do INSS;
15/09 - Vencimento do carnê de INSS para Contribuintes individuais,

domésticos e facultativos

RESCISÕES DE CONTRATO DE TRABALHO
O Departamento Pessoal do Sindicato Rural informa os associados

que neste mês a demissão de trabalhadores rurais sem justa causa terá o
acréscimo de uma multa no valor de um salário mínimo rural na Rescisão
de Contrato de Trabalho, pelo motivo que o mês de setembro é o mês que
antecede o Acordo Coletivo dos Trabalhadores Rurais mensalistas (data-
base 1º de outubro a 30 de setembro do ano subseqüente), tendo o
trabalhador rural estabilidade de trabalho no mês que antecede o Acordo
Coletivo de sua categoria.

DESPACHANTE
No mês de setembro todos os proprietários de veículos com

final de placa 7, e caminhões com final 1 e 2 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.

om a descober-
ta do psilídeo
transmissor do

greening perto de
Tijuana, no México, bem
próximo de San Diego,
produtores de citros da
Califórnia temem que a
doença também chegue
ao estado. É a primeira vez que o inseto surge na costa oeste dos
Estados Unidos. Mesmo a Califórnia sendo um pequeno produtor
– a safra 2007/08 está estimada em 65,5 milhões de caixas – e
tendo sua oferta direcionada para o consumo in natura, a desco-
berta do inseto perto do estado já refletiu em fortes ganhos na
bolsa de Nova York (ICE Futures). Antes da descoberta do psilídeo,
os preços do suco permaneciam estáveis, no patamar de US$
1.500,00/t. Logo após a descoberta, a cotação do suco saltou para
a casa dos US$ 1.900,00/t.

Greening pode chegar à Califórnia

C
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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 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

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

e Senar

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

Sindicato Rural em parceria com o AUTO POSTO IPIRANGA
realiza todos os meses o SORTEIO de óleo diesel entre seus
associados. No dia 13 de agosto promovemos a 24ª edição do
sorteio de 100 litros de óleo diesel, totalizando a entrega de

2.700 litros entregues, cujo ganhador foi o Sr. Laércio Valentim Bortolani
e sua esposa Maria Zilda Brugnolli Bortolani.

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural realizou entre
os dias 04 e 09 de agosto o curso de Operação e Manu-
tenção de Colhedora Automotriz de cana-de-açúcar,

ministrado pelo Sr. Reinaldo Alves Junqueira.

O

stão abertas as inscrições para o curso de aplicação de
Agrotóxicos com Turboatomizador até 01 de setembro.
De 01 à 09 de setembro estarão abertas as inscrições para o
Torneio de Pesca, a ser realizado dia 27 de setembro.

O período de inscrição para o curso de Operação e Manutenção
de Tratores Agrícolas vai de 08 à 29 de setembro.
Para o curso de Processamento Artesanal de Frutas as inscri-
ções serão efetuadas de 22 de setembro à 14 de outubro.

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

E

nformamos aos Srs.(as) Associados(as) que tor-
nou-se obrigatório, de acordo com a NR 31, a es-
pecialização em um curso de aplicação de

agrotóxicos para aqueles funcionários que realizem tais ati-
vidades. O Sindicato Rural em parceria com o SENAR ofe-
rece gratuitamente esse curso.

Inscrições Abertas e Vagas Limitadas

COMUN ICADO

I

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

Sr. Laércio Valentim
Bortolani ladeado
pela esposa Maria
Zilda Brugnolli
Bortolani e do
presidente Marco
Antonio

FALECIMENTOFALECIMENTOFALECIMENTOFALECIMENTOFALECIMENTO
É com imenso pesar que o Sindicato Rural publica a

nota de falecimento de seu associado Joacir Gratieri
(Cirinho) ocorrido no dia 21 de agosto de 2008. Pessoa ami-
ga e de fácil relacionamento, agricultor destacado, tendo por
vários anos dedicado-se também no ramo da construção ci-
vil, onde conseguiu demonstrar seu talento realizando obras
admiradas por muitos.    O extinto era casado com Célia
Tereza de Pacce Gratieri. O presidente, diretores, funcio-
nários e associados deste Sindicato Rural, consternados, la-
mentam imensamente essa irreparável e repentina perda. A
família inlutada nossas cinceras condolências.
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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
Setembro/2008

F
O

T
O

 I
L

U
ST

R
A

T
IV

A

CARLOS LUIZ RESTANI

ANTONIO COSTA DIAS

JOSE VALLERIO

AIRTON JOSE PAVARINI

JOSE ALVES BERNARDINO

JOSE VAGNER CARQUI

LUIZ NUNES

ANTONIO OSVALDO NARDUCCI

JOSE DA SILVA

ANTONIO GIBERTONI (PILO)

MARIA RUGERO DE MIRANDA

LUIS ROBERTO APARECIDO MICHELONI

ANTONIO CAVALINI

ODILON GUEDES BARRETO

OSCAR DELAIRES PAVARINA

CARLOS ARMANDO CAZARI

WALTER VALERIO

ANTONIO TENORIO FILHO

OLGA BUSSADORI ARIOLI

01/09

01/09

01/09

02/09

02/09

05/09

08/09

08/09

09/09

09/09

11/09

12/09

16/09

17/09

17/09

23/09

25/09

26/09

28/09

Fricassê
de Frango

INGREDIENTES

MODO DE PREPARO

Coloque os peitos de frango em uma panela de pressão, cubra com água, coloque
sal, pimenta e o louro. Tampe e cozinhe por 20 minutos após o início do chiado.
Desligue o fogo, tire a pressão, escorra os peitos e deixe esfriar. Desfie e reserve.
Derreta a manteiga em uma panela, adicione o alho, a cebola e refogue até ficar
transparente. Junte o frango cozido desfiado e refogue por 5 minutos. Dissolva a
maisena no leite e junte à panela, mexendo bem, até engrossar. Cozinhe por 5
minutos. Junte o creme de leite, sal, pimenta, o cheiro-verde, misture bem e
desligue. Transfira o creme para uma travessa, distribua as fatias de queijo e leve
ao forno médio, preaquecido, por 15 minutos ou até o queijo derreter. Retire do
forno, espalhe a batata palha e sirva com arroz branco e salada de folhas.

Rendimento 6 Porções

 2 peitos de frango
 Sal e pimenta-do-reino a gosto
 1 folha de louro
 2 colheres (sopa) de manteiga
 2 dentes de alho espremido
 1 cebola grande picada

 2 colheres (sopa) rasas de maisena
 1/2 xícara (chá) de leite
 1 lata de creme de leite com soro
 1/3 de xícara (chá) de cheiro-verde picado
 100g de queijo mussarela em fatias
 1 e 1/2 xícara (chá) de batata palha

A MELHOR DESCULPA
sujeito finalmente conseguiu realizar o seu sonho de com-
prar um Audi A4 , 1.8T, automático, conversível e blá, blá,
blá ... Então, numa bela tarde, se mandou para uma auto-
estrada para testar toda a capacidade da “belezura”.

Capota abaixada, o vento na cara, o cabelo voando, resolveu ir
fundo!

Quando o ponteiro estava chegando aos 120, ele viu que um
carro da Polícia Rodoviária o perseguia com a sirene a mil e as luzes
piscando.

Ah, mas não vão alcançar este Audi de jeito nenhum”, pensou
ele e atolou o pé no acelerador.

O ponteiro foi pros 140, 160, 200... e a patrulha atrás.
“Que loucura”, ele pensou e, então, resolveu encostar.
O guarda veio, pediu os documentos, examinou o carro e disse:
– “Eu tive um dia muito duro e já passou do horário do meu

turno. Se me der uma boa desculpa, que eu nunca tenha ouvido para
dirigir desta maneira, deixo você ir embora”.

E o sujeito emendou:
– “Na semana passada, minha mulher fugiu com um policial

rodoviário e eu tive medo de que fosse ele querendo devolvê-la”.
– “Boa noite”, disse o guarda.

UNIMED e Santa Casa celebram
Convênio de Pronto Atendimento

de Urgência e Emergência

A

O

Santa Casa de Taquaritinga e a UNIMED firmaram
contrato de prestação de serviços, com vigência a par-
tir de 1º de agosto do corrente ano, que prevê a

obrigatoriedade do atendimento de urgências e emergências para
os usuários do plano de saúde da UNIMED.

Como se sabe, a UNIMED não mantinha, em Taquaritinga,
um local apropriado para o atendimento de seus associados, em
casos de urgência e emergência. Nesses casos, os inúmeros
conveniados eram obrigados a procurarem esse tipo de serviço
na unidade do SUS do município ou em outras cidades da região
que presta esse atendimento.

Segundo o administrador da Santa Casa, José Davóglio, o
contrato agora firmado, tem a duração de um ano, e os conveniados
da UNIMED serão atendidos no novo pronto socorro em casos
de urgência e emergência.

Esta conquista para os usuários do plano de saúde da
UNIMED só ocorreu em decorrência de uma denuncia elabora-
da pelo presidente do Sindicato Rural Marco Antonio dos San-
tos ao ministério publico em setembro de 2007 para que o mes-
mo tomasse providência para que a UNIMED instalasse uma
unidade de urgência e emergência em nosso município, sendo
que mais de três mil usuários estavam dependendo da rede SUS
de saúde e pagando altos valores deste plano de saúde.


