
Depois de três anos difíceis 
para os produtores de laranja, 
2014 tudo indica que será um 
ano bom para citricultura brasi-
leira, em vários fatores, setor que 
movimenta mais de 14 bilhões 
de dólares, gera mais de 240 mil 
empregos em toda a sua cadeia, 
só em exportações, mais de 2 
bilhões de dólares entraram no 
País em 2013 com a venda desta  
commodities que é o suco de la-
ranja. 

Além da pujança econômica, 
outro fato marcante na citricul-
tura é o histórico de desentendi-
mentos entre indústrias e produ-
tores. Em todo agronegócio essa 
disputa existe. Mas na laranja é 
diferente de outros segmentos 
da agropecuária, enquanto a in-
dústria é organizada os produto-
res, nunca tiveram uma represen-
tação plena. 

Para tentar superar essa ques-
tão, o Conselho Administrativo 
de Defesa Econômica, o Cade 
analisa a criação do Consecitrus, 
um novo Conselho que visa o en-
tendimento entre fornecedores 
de laranja e indústrias processa-
doras. A ideia é a elaboração de 

um sistema que dê referências de 
preços para ser paga ao produtor 
levando em consideração a dis-
tribuição da receita do produto. 

Já existe no agronegócio bra-
sileiro este sistema, como o Con-
secana do setor sucroalcooleiro o 
Conseleite dos produtores de lei-
te, embora não sejam perfeitos, 
tem parâmetros. Mas o da Laran-
ja, entendendo que é inovador é 
o único que o produtor participa 
de toda a distribuição dos sub-
produtos, sendo que já existe o 
contrato de participação na ven-
da do suco, pela primeira vez as 
indústrias mostraram boa vonta-
de e transparência abrindo suas 
planilhas de custos. Existe a ne-
cessidade de ajustes e entendi-
mentos, para que todos possam 
obterem lucro e se programarem 
neste mercado de bebida que se 
tornou muito competitivo. 

Em tese, bastaria que os con-
selheiros do Cade olhassem o 
assunto com o máximo critério 
técnico e econômico e estabe-
lecessem regras para garantir o 
funcionamento ordenado e cor-
reto. Mas essa história tomou um 
rumo diferente.

Nos últimos dois anos, o Cade 
se transformou numa verdadei-
ra trincheira de guerra em que 
representações travam uma luta 
em busca da hegemonia dos ci-
tricultores. Ou seja, a política de 
quem é “Maior ou mais Importan-
te”. Cada uma à sua maneira tem 
pressionando os Conselheiros, 
que numa situação extremamen-
te incomum, terão que decidir 
não sobre os critérios, mas so-
bre quem representa os produ-
tores de laranja. Nesta pressão 
ao que pude constatar, envolve-
rão senadores, deputados, ex-
-conselheiros e etc. no que seria 
a construção de um modelo de 
negociação coletiva, vemos, in-
felizmente, disputas individuais 
tomarem conta da pauta. 

 A indústria está organizada e 
trabalhando sempre com o mes-
mo discurso, enquanto as entida-
des que dizem que representam 
os produtores batem cabeça nes-
se jogo político. Nem é preciso 
dizer que nesse ambiente, quem 
perde são os mais fracos, os pro-
dutores, que desconhecem essa 
confusão. Hoje, são quatro enti-
dades que se dizem representan-

tes dos produtores. Recentemen-
te entrou em cena uma nova e 
grande agremiação de citriculto-
res, que foi criada em função do 
descontentamento com o rumo 
das discussões.  

Estamos esperançosos de 
que os conselheiros façam o que 
sabem, e garantam o pleno fun-
cionamento do Consecitrus, não 
cedendo as pressões exercidas. 
O setor tem muito trabalho pela 
frente, desafios e compromissos, 
tanto no mercado interno como 
no externo e a pauta esta prati-
camente travada. Cabe lembrar 
que são mais de 8 mil famílias de 
citricultores que aguardam, esta 
decisão para que possam fazer o 
que sabem : “Produzir laranjas”. 
Ao Cade, desejamos que Deus 
ilumine suas decisões porque no 
fim das contas somos nós, produ-
tores, que arcaremos com as con-
sequências delas.                                

Marco Antonio dos Santos
Presidente da Câmara Seto-

rial da Cadeia Produtiva de Citri-
cultura e do Sindicato Rural de 
Taquaritinga.

Que Deus ilumine os Conselheiros Do CADe

CAlor intenso forçA A ColheitA AnteCipADA DA goiAbA
O calorão das últimas se-

manas antecipou a colheita da 
goiaba, em São Paulo. Com a 
temperatura mais alta, a fruta 
amadureceu mais cedo.

O associado Agnaldo Rogério 
Ré tem pouco mais de 2 mil pés 
de goiaba plantados em 10 hec-
tares em Taquaritinga.

Nesta safra, a expectativa era 
colher oito caixas de 20 quilos 
por planta, mas esta previsão não 
vai se concretizar. “Vai ser menor 
por causa do clima, choveu mui-
to e depois o sol veio forte. Deve-
mos colher apenas seis caixas por 
planta”, conta Agnaldo.

Desde o começo do ano, uma 
onda de calor atinge a região. As 
temperaturas máximas em Ta-
quaritinga têm ultrapassado os 

30ºC todos os dias e chegaram a 
36ºC. O resultado é que a goiaba 
está amadurecendo mais rápido 
e com menos peso.

Os 250 agricultores da região 
vendem a produção para a indús-
tria. Eles esperavam colher 50 mil 
toneladas neste ano, mas a safra 
deve ter uma quebra. “Do que foi 
previsto para a colheita vai dimi-
nuir em torno de 10 a 15%, em 
decorrência do clima”, diz Marco 
Antônio Santos, presidente do 
Sindicato Rural.

A colheita da goiaba na re-
gião de Taquaritinga vai até mar-
ço.

Apesar da queda na produ-
ção, os preços pagos ao agricul-
tor ainda não reagiram como o 
esperado porque a indústria tem 

estoque. “O ano passado, os pre-
ços estavam R$ 0,28 o quilo, este 
ano foi para R$ 0,30 enquanto 

nós esperávamos até R$ 0,40”, diz 
Marco Antônio.
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No acumulado desde o iní-
cio da safra 2013/2014 até 1º de 
janeiro de 2014, a moagem das 
unidades produtoras da região 
Centro-Sul do Brasil alcançou o re-
corde histórico de 594,10 milhões 
de toneladas de cana-de-açúcar. 
Este volume é 11,82% maior com-
parativamente aquele observa-
do no mesmo período da safra 
2012/2013. 

Em dezembro, a quantidade 
moída somou 23,99 milhões de 
toneladas (dos quais 18,05 mi-
lhões de toneladas processadas 
na primeira metade do mês e 5,94 
milhões de toneladas na quinzena 
seguinte), crescimento de 15,79% 
sobre aquela verificada no mesmo 
mês de 2012.

– A safra atual está praticamen-
te concluída, já que poucas unida-
des permanecerão em atividade 
nas próximas quinzenas, com pro-
dução marginal – afirma o diretor 
técnico da União da Indústria de 
Cana-de-Açúcar (Unica), Antonio 
de Padua Rodrigues. 

Nos últimos 15 dias de dezem-
bro, 115 usinas registraram mo-
agem, contra 70 computadas na 
mesma quinzena do ano anterior. 
Destas 115 unidades, 12 devem 
continuar em operação em janeiro.

 Em relação à produtividade 
agrícola, essa totalizou 73 tonela-
das de cana-de-açúcar por hectare 
em dezembro, segundo dados do 
Centro de Tecnologia Canavieira 
(CTC). No acumulado desde o iní-
cio da safra 2013/2014 até o final 
daquele mês, o rendimento médio 
do canavial colhido atingiu 79,80 
toneladas por hectare, alta de 
7,4% quando comparado a idênti-
co período de 2012. Este aumento 
percentual é praticamente igual ao 

apurado para o Estado de São Pau-
lo, onde a produtividade agrícola 
acumulada alcançou 83,40 tonela-
das por hectare.

Matéria-prima
No acumulado desde o início 

da atual safra até 1º de janeiro de 
2014, a quantidade de Açúcares 
Totais Recuperáveis (ATR) somou 
133,44 quilos por tonelada de 
cana-de-açúcar, abaixo daquela 
registrada na mesma data do ano 
passado (135,66 kg de ATR por to-
nelada).

 Já nos últimos 15 dias de de-
zembro, o teor de açúcares na 
planta totalizou 132,38 kg por 
tonelada, 7,07% superior compa-
rativamente aquele verificado em 
igual quinzena de 2012.  

Contudo este valor quinze-
nal deve ser analisado com mui-
ta cautela. Isso por que o cálculo 
deste indicador de ATR, chamado 
“ATR produto”, se dá a partir do 
volume de cana processada e das 
produções de etanol e de açúcar, 
tomando-se certas premissas re-
lativas às perdas industriais e às 
eficiências de fermentação e de 
destilação. Diante desta metodo-
logia de cálculo e considerando 
que várias unidades encerraram 
esta safra no decorrer da segun-
da quinzena de dezembro, houve 
um descompasso entre a quanti-
dade de matéria-prima moída e o 
respectivo montante de produtos 
fabricados. Especificamente, este 
montante de produtos (etanol e 
açúcar) em fabricação não obteve 
sua respectiva contrapartida em 
cana-de-açúcar já processada, ele-
vando artificialmente o índice cal-
culado pela Unica.

moAgem De CAnA Atinge 594 milhÕes De 
tonelADAs no Centro-sul e CresCe QuAse 12%

rua dos Domingues, 591
taquaritinga - sp

fone: (16) 

3252-2862

Açúcar
Da quantidade total de cana-

-de-açúcar processada em dezem-
bro, 38,43% destinou-se à produ-
ção de açúcar, abaixo dos 44,08% 
verificados no mesmo mês da safra 
passada. No acumulado desde o 
início da safra 2013/2014 até 1º de 
janeiro, esse percentual totalizou 
45,36%.  

Como resultado, a produção de 
açúcar acumulada nesse período 
somou 34,27 milhões de tonela-
das, ligeiro crescimento de 0,58% 
relativamente à safra anterior. No 
último mês, a quantidade produ-
zida atingiu 1,13 milhão de tone-
ladas.

Etanol 
Em relação ao etanol, o volume 

fabricado alcançou 25,37 bilhões 
de litros no acumulado do início 
da corrente safra até o final de de-
zembro, aumento de 19,20% sobre 
igual período de 2012. Deste mon-
tante, 11,02 bilhões de litros refe-
rem-se ao etanol anidro e 14,36 bi-
lhões de litros ao etanol hidratado.

 – Importante destacar que es-
ses volumes agregam a produção 
de etanol a partir de milho, reali-
zada por unidades do Estado de 

Mato Grosso – comentou o execu-
tivo.

Especificamente, foram fabri-
cados no período 3,93 milhões de 
litros de etanol anidro e 7,34 mi-
lhões de litros de etanol hidratado, 
utilizando o milho como matéria-
-prima.

– Porém, no cálculo do indica-
dor “ATR produto”, estes volumes 
não foram considerados – acres-
centou Rodrigues. 

 Em dezembro, a produção de 
etanol somou 1,12 bilhão de litros 
(806,19 milhões de litros fabrica-
dos na primeira quinzena), sendo 
432,77 milhões de litros de etanol 
anidro e 686,20 milhões de litros 
de etanol hidratado. 

O diretor da Unica destaca que 
todo o crescimento da moagem 
registrado na safra 2013/2014 des-
tinou-se à produção do biocom-
bustível. 

– Essa situação trouxe benefí-
cios enormes para o abastecimen-
to doméstico, não somente em 
termos ambientais, como também 
econômicos aos consumidores, à 
Petrobras - com a redução da im-
portação de gasolina e à balança 
comercial do país – concluiu o exe-
cutivo.
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ENTREGA DA DIPAM-A
PRAZO 10/01/2014  A 21/03/2014

A Prefeitura Municipal de Taquaritinga, terá até o dia 21/03/2014, 
para enviar a DIPAM-A (declaração para o índice de participação dos 
municípios) de todos os produtores rurais, que venderam suas mercado-
rias. Portanto deverão levar os talões de nota (se tiver notas referente ao 
ano de 2013), as Notas Fiscais. de entrada, e extratos das vendas para as 
Usinas (ano base 2013), para ser feito o preenchimento,  no horário das 
10:00 às 16:00 horas, com Patrícia ou Marília na Tributação. De acordo 
com o artigo 6, da lei complementar nº 63 de 11/01/1990, caso não for 
entregue, o produtor será autuado pelo  Posto Fiscal.

A insalubridade segundo a CLT (consolidação das leis do trabalho) 
contempla as operações insalubres, os riscos físicos, químicos e biológi-
cos existentes no ambiente de trabalho acima dos limites de tolerância, 
que são agentes nocivos à saúde capazes de causar doenças crônicas 
devido ao tempo de exposição, por exemplo venenos, bactérias, insetos, 
fungos, estercos, locais como estábulos e currais.

A periculosidade, por sua vez, se aplica quando há um risco imediato 
de vida, por exemplo as atividades associadas a explosivos e inflamáveis, 
atividade dos eletricitários, as atividades em proximidade de radiação 
ionizante, frentista de posto de combustível, o operador de gás, nas pro-
priedades rurais o abastecimento de combustível das máquinas agríco-
las entre outros.

A caracterização da insalubridade e da periculosidade é diagnostica-
da através de perícia realizada pelo Médico do trabalho e o Engenheiro 
de segurança, segundo as normas do Ministério do Trabalho e Emprego 
MTE, onde nessas perícias, o perito indicará o adicional devido, podendo 
ser de 10%, 20% ou de 40%, lembrando que o SINDICATO RURAL DE TA-
QUARITINGA, continua orientando os produtores rurais da obrigatorie-
dade dos laudos realizados com seus funcionários e exigidos pelo INSS, e 
caso não possuam e houver fiscalização serão autuados e multados, por 
isso a obrigação do PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) 
PCMSO (Programa de Controle Médico em Saúde Ocupacional) PPP (Per-
fil Profissiográfico Previdenciário) e os exames periódicos, e a exigência 
aos funcionários do uso dos EPIS. Outra questão é que o empregado não 
pode receber simultaneamente os dois adicionais, ele tem que optar por 
um ou por outro, mesmo que os dois se apliquem ao seu ofício, definidos 
através das perícias.

 As atividades insalubres são classificadas como de grau máximo, mé-
dio ou mínimo e o adicional é de 40%, 20% e 10%, respectivamente. 

O adicional de periculosidade para quem trabalha com inflamáveis e 
explosivos é de 30% sobre o salário básico, excluídas gratificações, prê-
mios e participação nos lucros. 

Portanto, se em determinada atividade o perito indicar que há insa-
lubridade em grau médio (20%) e periculosidade (30%), o empregado 
não terá direito a receber, cumulativamente, (50%) de adicional, já que a 
legislação trabalhista faculta ao empregado o direito de optar pelo mais 
favorável, ou seja, o de periculosidade.

pool De lArAnjA

listAgem Dos Cursos 2014 
(feVereiro A junho)

O Sindicato Rural esta organizando pool de laranja entre seus as-
sociados, para a comercialização da próxima safra, os interessados 
deverão procurar o gerente do Sindicato até o dia 10/02/14, com a 
quantidade de área, pés e variedades das plantas. Para maiores infor-
mações na sede do Sindicato.

D.M.G - DEMONsTRATIvO 
DE MOvIMENTO DO GADO

Informamos a todos os produtores rurais que possuem gado, 
deverão fazer o preenchimento do D.M.G. (Demonstrativo de Movi-
mento de Gado), referente ao ano de 2013, contudo a sua apresen-
tação ao Posto Fiscal deixa de ser obrigatória. O produtor deverá 
apresentar o DMG, quando solicitada pelo Posto Fiscal e caso haja 
uma fiscalização. Quem deverá fazer o preenchimento e arquivar, 
são os produtores rurais que tiveram acima de 100 cabeças no ano, 
ou quando as saídas ultrapassarem a 10 cabeças (movimentação). 

Lembrando também a obrigatoriedade do preenchimento da 
vacinação do gado entregue nos meses de Maio (rebanho até 02 
anos ou saldo) e Novembro (todo o rebanho) na Casa da Agricul-
tura.

DIFERENÇAs ENTRE INsALUBRIDADE 
E PERICULOsIDADE

SINDICATO RURAL DE TAQUARITINGA  
& SENAR  

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL 
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MÊS CURSO 2014 DATA CURSO INSCRIÇÃO CURSO 

FEVEREIRO 
 
 

 
PROCESSAMENTO ARTESANAL DE PÃES 
Idade mínima de 16 anos, limite de 15 a 20 pessoas, 02 dias. 
 

20/02/14 a 21/02/2014 
 
 

27/01/14 a 14/02/14 
 

 
MARÇO PROCESSAMENTO ARTESANAL DE LEITE 18/03/14 a 21/03/14 18/02/14 a 11/03/14 

 
 
MARÇO 
 
 
 
 

Idade mínima de 16 anos, limite de 15 a 20 pessoas, 04 dias. 
OBS: Este curso será realizado em parceria com Rotary Clube, participantes do 
Jardim São Sebastião. 
OBS: Cada participante deverá ir com seu veículo 
 
TORNEIO DE PESCA 
Idade mínima de 18 anos, limite de 15 a 30 pessoas, 01 dia. 
OBS: Sábado de Lazer 
OBS: Cada participante deverá ir com seu veículo, e seus equipamentos.  
 

22/03/14 
 
 
 

 
 

18/02/14 a 14/03/14 
  
 
 

ABRIL 
 
 
 
 
ABRIL 
 
 
ABRIL 
 
 
 

AQUAPONIA EM VIVEIRO ESCAVADO 
(Produzir peixes e olerícolas em viveiro escavado, abastecimento artificial) 
Idade mínima de 16 anos, limite de 12 a 20 pessoas, 03 dias.  
OBS: Aula prática, cada participante deverá ir com seu veículo.  
 
ORQUÍDEA 
Idade mínima de 16 anos, limite de 12 a 20 pessoas, 04 dias.  
 
APLICAÇÃO DE AGROTÓXICOS COM TURBO PULVERIZADOR 
Idade mínima de 18 a 60 anos, limite de 10 a 15 pessoas, 03 dias.  
OBS: Aula Prática, cada participante deverá ir com seu veículo.    
OBS: Este curso será realizado em parceria com CRAS Fernando Prestes 

14/04/14 a 16/04/14 
 
 
 
 

22/04/14 a 25/04/14 
 
 

28/04/14 a 30/04/14 
 
 
 

14/03/14 a 07/04/14 
 
 
 
 

17/03/14 a 15/04/14 
 
 

28/03/14 a 22/04/14 
 
 
 

MAIO 
 
 
 
 
MAIO 
 
 
 
MAIO 
 
 
 
MAIO 
 
 

OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRATORES AGRICOLAS. 
Idade mínima de 18 anos, limite de 10 a 15 pessoas, 05 dias,  
RG, CPF e Xérox CNH. 
OBS: Aula Prática, cada participante deverá ir com seu veículo. 
 
JARDINEIRO, IMPLATANÇÃO DO JARDIM 
Idade mínima de 18 anos, limite de 12 a 20 pessoas, 04 dias. 
OBS: Aula Prática, cada participante deverá ir com seu veículo.    
 
PROCESSAMENTO ARTESANAL DE PÃES 
Idade mínima de 16 anos, limite de 15 a 20 pessoas, 02 dias. 
OBS: Este curso será realizado em parceria com CRAS Fernando Prestes 
 
OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO POR ASPERSÃO  
Idade mínima de 16 anos, limite de 10 a 15 pessoas, 03 dias 
OBS: Aula Prática, cada participante deverá ir com seu veículo.    

05/05/14 a 09/05/14 
 
 
 
 

12/05/14 a 15/05/14 
 
 
 

22/05/14 a 23/05/14 
 
 
 

26/05/14 a 28/05/14 
 
 

04/04/14 a 28/04/14 
 
 
 
 

11/04/14 a 05/05/14 
 
 
 

17/04/14 a 15/05/14 
 
 
 

25/04/14 a 19/05/14 
 
 

JUNHO 
 
 
 
JUNHO 
 
 
 
 

ARTEFATOS EM FOLHAS ESQUELETIZADAS, DECORATIVOS. 
(Artesanato com folhas, decorações rosas, arranjos, pastas, abajur) 
Idade mínima de 14 anos, limite de 15 a 18 pessoas, 04 dias 
 
APLICAÇÃO DE AGROTÓXICOS COM PULVERIZADOR DE BARRAS 
Idade mínima de 18 a 60 anos, limite de 10 a 15 pessoas, 03 dias. 
OBS: Aula Prática, cada participante deverá ir com seu veículo.    
OBS: Curso extra, parceria e inscrições com a Empresa Coopercitrus 
 

02/06/14 e 05/06/14 
 
 
 

09/06/14 a 11/06/14 
 
 
 
 

02/05/14 a 26/05/14 
 
 
 

09/05/14 a 02/06/14 
 
 
 
 

JUNHO 
 
 
 

ARTESANATO EM MADEIRA MACIÇA RECICLAVEL, MARCHETARIA 
(Confeccionar artefatos com madeira reciclável, técnicas da marchetaria) 
Idade mínima de 18 anos, limite de 12 a 15 pessoas, 04 dias. 
 

24/06/14 a 27/06/14 
 
 
 

21/05/14 a 17/06/14 
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O Sindicato Rural parabeniza os 
aniversariantes do mês de Fevereiro 2014

SINDICATO RURAL DE TAQUARITINGA

Loira teve uma grande ideia
Passeando de carro pelo interior do nordeste brasileiro, num calor do cão, es-
tavam três amigas. Uma loira, uma morena e uma ruiva. De repente, o carro 
que elas estavam dirigindo para de funcionar e a ruiva fala:
— Tive uma ideia, vamos cada uma pegar uma parte do carro. Eu vou levar os 
bancos, que se der canseira eu me sento.
— Eu vou levar a água, se me der sede eu bebo! — diz a morena.
A loira pensativa diz:
— Eu vou levar o vidro!
Não entendendo nada, a ruiva pergunta:
— Mas por que você vai levar o vidro?
— Dã! Porque nesse calor, eu posso abrir o vidro!
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Receita
COSTELINHA AO CREME 

DE ALHO

1 ½ kg costelinha magra de porco, 
limpa e cortada de 2 em 2 ripas e 
temperadas com sal
12 dentes de alho amassados com 1 
colher de café de sal
1 litro de creme de leite fresco
 Alho frito: 
1 cabeça de alho sem casca

modo de preparo
Em uma panela de pressão 

com fi o de azeite doure a costeli-
nha magra de porco, limpa, corta-
da de 2 em 2 ripas e temperadas 
com sal, por aprox. 25 minutos.
Adicione os dentes de alho amas-
sados com sal e creme de leite 
fresco. Tampe a panela e após 
pegar pressão conte 30 minutos.
Desligue o fogo e retire a pressão. 
Abra a panela, transfi ra o molho 
que sobrou para o liquidifi cador 
e bata até formar uma mistura 
homogênea. Sirva a costelinha 
em seguida com o molho de alho 
batido e batatas rústicas.
Observação: Se o molho estiver 
fi no, deixe reduzir um pouco em 
fogo médio. Se o molho fi car 
grosso, coloque um pouco de 
água para reduzir.
Alho Frito:
Com uma faca afi ada fatie os den-
tes de alho fi namente.
Coloque as fatias de alho numa 
frigideira com óleo frio e leve ao 
fogo baixo, mexendo sempre até 
dourar (aprox. 15 minutos). Retire 
do fogo e escorra o imediatamen-
te o alho numa peneira. Sirva em 
seguida com a costelinha, espa-
guete.

Enfeite a travessa com rodelas de 
abacaxi, uvas e cerejas

ingredientes:

O que se colhe no mês de Fevereiro

ACELGA, BANANA, CHICÓRIA, 
ESCAROLA, LIMÃO, PÊRA, REPOLHO.

CLODIA M. DI PIETRO DA SILVA
LOURDES GESSOLO FORMICI
CLEUZA T. DI PIETRO RAMPAZO
PAULO CEZAR DA ROCHA TRINDADE
GILBERTO FELIPE
AUTA TRAMONTI FORMICE
EDSON GONDIN
ARNALDO MODELLI
ADAIR VIEIRA RIBEIRO
GILSON JOSE FORMICI
ELVIDE MICHELIN MONTEIRO
NEUSA HELENA LEMOS PARISE
JOSE ORLANDO GARAVELLO
ITARU OGATA
ODISSIR GAVIOLI
OSMAR MARIA CALANCA
MARIA AP. PREVIDELLI DOS SANTOS                
FRANCISCO MORCELLI
ALBERTO SADALLA
LUIS CARLOS ARIOLI
ADAO APARECIDO MADURO
ARVELINO A VINCENZZI
NICOLAU JULIANI
FRANCISCO CARLOS PAULA FERREIRA
JAIME RISSI
ORACIO VELLO

01/02
02/02
04/02
04/02
04/02
05/02
05/02
07/02
07/02
08/02
09/02
14/02
14/02
15/02
15/02
16/02
16/02
17/02
21/02
21/02
25/02
27/02
27/02
28/02
28/02
28/02

Sindicato Rural Completa 9.100 
Litros de Óleo Diesel sorteados

sr. odissir gavioli

A 88ª edi-
ção do sorteio 
de 100 litros 
de óleo diesel 
ocorreu dia 21 
de Janeiro de 
2014, cujo ga-
nhador foi o Sr. 
Odissir Gavio-
li, totalizando 
9.100 litros em 
parceria com 
ENERGIA AUTO 
POSTO.


