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SINDICATO RURAL DE TAQUARITINGA

Citricultor preste bastante
atenção nesta mensagem

O Greening está acabando com os pomares de laranja de
nossa região.  Essa doença gerou um grande prejuízo

financeiro não só aos produtores bem como aos
trabalhadores rurais e aos municípios citrículas.

O Sindicato Rural de Taquaritinga esta promovendo uma
campanha, onde solicita urgentemente para que os

proprietários de chácaras, sítios e fazendas, para que em
conjunto efetuem pulverizações de inseticidas próprios em

seus pomares de qualquer idade ou variedade,
visando o controle do “psilideo” inseto vetor que

transmite o greening.

Não adianta pulverizar o seu pomar e seu vizinho não
pulverizar o dele, ou fazer em épocas diferentes.

Para tanto recomendamos que as pulverizações sejam
efetuadas nos períodos entre os dias 20 a 30 de cada mês,

para que o controle tenha resultado.

É hora de unimos forças contra esse inimigo pois só assim
poderemos ter pomares sadios e de qualidade.

Esta é uma campanha do Sindicato Rural de Taquaritinga.

O Sindicato Rural de Taquaritinga está organizando um
pool de laranja entre seus associados para comercialização
junta as indústrias de suco, os produtores interessados em
participar, poderá fazer sua adesão junto ao Engenheiro
Agronômico do Sindicato, o mais breve possível sendo
que os entendimentos com as industrias já começaram.

Pool de Laranja

O

Aprovação no novo Código Florestal
movimenta Brasília

Presidente do Sin-
dicato Rural Dr.
Marco Antonio
dos Santos, acom-

panhado do Diretor Dr.
Carlos Alberto Grigolli e ou-
tros associados do Sindicato
estiveram em Brasília no ul-
timo dia 05/04 onde partici-
param de um grande encontro
de produtores rurais. O obje-
tivo dessa manifestação foi
de sensibilizar os deputados
federais a colocarem em vo-
tação com a maior rapidez
possível a proposta do novo
Código Florestal Brasileiro,
de autoria do relator Aldo
Rebelo, aprovado em julho de
2010 por uma comissão es-
pecial da Câmara. Na opinião
do presidente e do diretor do
Sindicato Rural, o encontro
foi bastante positivo onde
além do encontro com o de-
putado Aldo Rebelo estivaram
reunidos também com outros
deputados que participam da

base de apoio do novo Códi-
go Florestal como Noguei-
rinha, Rodrigo Garcia, Vaz de
Lima alem do Senador Aloíso
Nunes e do Ministro da Agri-
cultura Wagner Rossi.

O grande encontro mobi-
lizou cerca de 20 mil produ-
tores rurais e lideranças do
setor de praticamente todo
Brasil, que entendem serem
necessárias e urgentes as
mudanças propostas no texto
do Novo Código Florestal,
como a única maneira de re-
gularizar milhares de propri-
edades agrícolas e viabilizar
a manutenção da agricultura
como fonte de renda a milha-
res de produtores rurais.

A manifestação terminou
com a promessa por parte dos
parlamentares já comprome-
tidos com a causa, de conse-
guirem apoio de novos depu-
tados federais.

Na capital do país, o presidente do Sindicato Rural
Dr. Marco Antonio dos Santos, ladeado pelo Dr. Carlos Grigolli
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Ministério Públi-
co do Trabalho
(MPT) informou
no dia 04 de Mar-

ço ter firmado, acordos com
a Citrosuco/Fischer e com a
Louis Dreyfus Commodities
(LDC) para a melhoria das
condições de trabalho de
colhedores de laranja. Ambas,
ao lado de Cutrale e Citrovita,
produzem quase todo o suco
de laranja exportado pelo
País, líder mundial na
commodity.

A Citrosuco assinou um
Termo de Ajustamento de
Conduta (TAC) com o MPT
de Araraquara (SP) no qual se
comprometeu a não compu-
tar o tempo gasto no deslo-
camento do trabalhador de
casa aos pomares para efeito
de complementação dos sa-
lários. A partir da próxima
safra, a Citrosuco deverá pa-
gar ainda adicional de 50%
dos minutos dos horários que
antecedem ou sucedem a jor-
nada, como verba salarial,
para todos os empregados. Se
descumprir o acordo, a em-

CITROSUCO/FISCHER E LDC FIRMAM
ACORDO TRABALHISTA COM MP

presa pagará multa diária de
R$ 200 por trabalhador que
esteja em situação irregular
e por item descumprido.

Já o TAC firmado com a
LDC pelo Ministério Públi-
co do Trabalho, em Ribeirão
Preto (SP), obriga a empresa
a regularizar falhas apontadas
pelo Grupo Móvel de Fisca-
lização Rural do Ministério
do Trabalho em relação ao
ambiente de trabalho. A com-

panhia deve providenciar o
transporte de trabalhadores
em veículos que ofereçam
condições adequadas de se-
gurança. Nas frentes de tra-
balho, a LDC deve providen-
ciar aos trabalhadores água
potável e fresca, em quanti-
dade suficiente, locais para
refeição com mesas, cujos
tampos sejam lisos e laváveis,
e assentos em número sufi-
ciente para que todos os em-

pregados possam se alimen-
tar. As falhas em relação a es-
ses itens foram apontadas em
relatórios feitos pelos fiscais
do Ministério do Trabalho,
em agosto de 2010, geraram
um inquérito e, posterior-
mente, o acordo com o MPT.
Se descumprir o TAC, a Louis
Dreyfus pagará multa diária
de R$ 1 mil por infração, re-
versível ao Fundo de Amparo
ao Trabalhador (FAT).

I M P O S T O  D E  R E N D AI M P O S T O  D E  R E N D AI M P O S T O  D E  R E N D AI M P O S T O  D E  R E N D AI M P O S T O  D E  R E N D A
PRAZO: 01/03/2011 A 30/04/2011

O

- Imposto de Renda 2010,
- Notas Fiscais de Compra e Venda 2010,
- Veículo, se comprou ou vendeu no ano de 2010, trazer
nome, CPF, data e valor,
- Escritura, se comprou ou vendeu no ano de 2010,
- Carnes de INSS, Extratos Bancários base 31/12/2010,
Plano de Saúde
- Escola Particular ou Faculdade dos filhos,
- Despesas e Receitas, e Talões de Nota
- Trazer a ultima declaração ou disquete e recibo

Pedimos a colaboração, para não deixarem para os últimos dias.
OBS: Informamos também que a declaração será preenchida neste Sindicato, com o nosso Contador Valmir.

Informamos aos associados
para providenciarem a docu-
mentação necessária para o
IRPF - 2011 (Imposto de Renda
de Pessoa Física), ano base
2010. Já estamos recebendo os
documentos com antecedência,
pois o prazo para transmitir
para receita federal termina no
dia 30/04/2011. Os documentos
necessários são:A SERVIÇO DO

PRODUTOR RURAL DE
TAQUARITINGA E REGIÃO!

Informativo

SINDICATO RURAL DE
TAQUARITINGA



SINDICATO RURAL DE TAQUARITINGA ANO XX • Nº 206 • ABRIL/2011 PÁG. 3

S E R V I Ç O S

Dr. Marco Antonio dos Santos
Luiz Ricardo Freire de Mattos Barretto
Gilmar de Azevedo
José do Carmo Mazzini
Francisco Osvaldo Hideo Ogata
Antonio Geraldo Bueno de Miranda
Edmilson Cesar Davóglio
João Décio Romanholli
Carlos José Gavioli
Jair Paulo Aquaroni
Lindolfo Rodrigues Santos Filho
Telma Regina Gibertoni
Geni Constancio dos Santos Iria
Carlos Alberto Grigolli
Nelson Petrulis Petrusiunas
Shiromu Kawasaki
Dorival Gibertoni
José da Silva
Roberto Kasuo Ogata
Agnaldo Sebastião Bombarda
Dr. Marco Antonio dos Santos
Luis Carlos Arioli
Jaime Rissi
Orlando João Previdelli

Walter Valério Neto
Sebastião Flávio Agostinho
Luis Fernando Cazari
Nildo Fernando Davóglio
Marco Aurélio Ferraro

Presidente:
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:

1º Secretário:
2º Secretário:
1º Tesoureiro:
2º Tesoureiro:

1º Suplente:
2º Suplente:
3º Suplente:
4º Suplente:
5º Suplente:
6º Suplente:
7º Suplente:

1º Conselheiro Fiscal:
2º Conselheiro Fiscal:
3º Conselheiro Fiscal:

1º Suplente Conselho Fiscal:
2º Suplente Conselho Fiscal:
3º Suplente Conselho Fiscal:

1º Delegado Representante:
2º Delegado Representante:

1º Suplente Delegado Representante:
2º Suplente Delegado Representante:

DIRETORES ADJUNTOS:

Taquaritinga ArtesGraficas e Editora Ltda.
PABX (16) 3252-4768

ExpedienteExpedienteExpedienteExpedienteExpediente

Diagramação,  impressão e  ar te- f ina l :

CURSOS e EVENTOS
Sindicato Rural
e Senar - 2011

O que se colhe
em ABRIL:

DEPARTAMENTO PESSOAL
Solicitamos aos Associados que compareçam ao Departamento Pessoal
munidos das Carteiras de Trabalho de seus respectivos funcionários para
que sejam feitas as atualizações.

Todos os funcionários que trabalham com agrotóxicos
devem fazer os exames periódicos a cada seis meses.

O prazo para passar ao Departamento Pessoal a quantidade de horas ex-
tras dos funcionários, ou qualquer alteração, encerra-se no dia 25 de cada
mês.

AVISO IMPORTANTE
O Sindicato Rural informa aos associados que possuem funcionários
registrados nas propriedades rurais e possuem mais de um ano de registro,
que quando for fazer a rescisão desses funcionários, que comuniquem ao
Departamento Pessoal para poder agendar a rescisão junto aos Sindicatos
dos Trabalhadores Rurais das respectivas cidades.

ACIDENTE DE TRABALHO
Por mais simples que seja o ocorrido dentro da propriedade rural, deve ser
informado IMEDIATAMENTE ao DEPARTAMENTO PESSOAL para que
sejam tomadas as devidas providências, informando assim, ao INSS sobre
o fato. Esta informação é obrigatória e deve ser feita em até 24 horas após
o acidente.
A Lei n° 8.213/91 determina no seu artigo 22 que todo acidente de trabalho
deverá ser comunicado pela empresa, SOB PENA DE MULTA EM CASO
DE OMISSÃO.

AGENDA DE PAGAMENTOS:

07/04 - Vencimentos do FGTS.
15/04-Vencimentos do carnê de INSS (Contribuintes individuais, domésti-
cos e facultativos).
20/04-Vencimentos do INSS.

DATA: 28/03/2011 Á 31/03/2011
INSTRUTOR: JOÃO MANOEL DOS SANTOS REIS

PROCESSAMENTO ARTESANAL DE LEITE:

DATA: 21/03/2011 Á 24/03/2011
INSTRUTORA: NEUZA GEROTTO VELLO

HIDRAULICA I – REDE DE ÁGUA

Aipim, amendoim,
arroz, banana,

batata-inglesa, feijão,
figo, laranja, mandioca,
manga, milho, pêssego

e uva.
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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.

SINDICATO RURAL DE
TAQUARITINGA

COMPLETA 5.700 LITROS
DE ÓLEO DIESEL ENTRE

SEUS ASSOCIADOS.

A 54ª edição do sorteio de
100 litros de óleo diesel

ocorreu dia 20 de Março de
2011, cujo ganhador foi a

Sra. Thereza Antonia
Poletti Grigolli, totalizando

5.700 litros em parceria
com o AUTO POSTO

IPIRANGA.

Sra. Thereza Antonia
Poletti Grigolli

Ao adentrar em uma residência alheia o ladão escuta uma voz: “Jesus
tá te olhando”. O ladrão todo assustado continua o seu trabalho quando a
voz fala de novo: “Jesus tá te olhando”. Apavorado o ladrão busca com sua
lanterna, e, lá no fundo da sala vê a gaiola de um papagaio que diz:

”Você não está ouvindo eu te falar que Jesus tá te olhando não?
Aliviado o ladrão diz ao papagaio:

Ah, é voce que está falando.
Diz o papagaio ao ladrão: É claro que sou eu, Claudionor, O Papagaio.
Neste momento, achando engraçado o nome do Papagaio, diz o ladrão:
”Claudionor, eu nunca vi um papagaio com o nome de Claudionor”.
Puto da vida o papagaio pergunta ao ladrão:
“ E pitbull com nome de Jesus você já viu”

O ladrão e o papagaio

Bacalhau Gratinado
INGREDIENTES:

½ kg de bacalhau desfiado
2 cebolas em rodelas
5 colheres (sopa) de azeite
3 tomates picados
3 colheres (sopa) de manteiga
3 colheres (sopa) de farinha de trigo
1 xícara (chá) de leite
1 ½ xícara (chá) de creme de leite fresco
1 pitada de noz moscada
½ kg de batatas cozidas e em rodelas
50g de queijo parmesão ralado
pimenta do reino e sal a gosto
1 xícara (chá) de farelos de pão francês

MODO DE PREPARO:

DESSALGAR O BACALHAU: Em uma vasilha, deixe o bacalhau de molho em
água fria por 48hs na geladeira, trocando a água de vez em quando para dessalgar
Depois deste processo, desfie o bacalhau.

BACALHAU: Em uma panela, aqueça o azeite e refogue a cebola, os tomates e o
bacalhau
Reserve.
CREME BRANCO: Em uma panela, derreta a manteiga e doure a farinha de trigo
Acrescente o leite, e depois o creme de leite, mexendo até engrossar e formar um
creme consistente
Coloque uma pitada de noz moscada, misture e reserve.

MONTAGEM: Em um refratário, coloque as batatas no fundo da travessa, por
cima uma camada com o bacalhau e cubra com o creme
Polvilhe farelos de pão e queijo ralado
Leve para gratinar por aproximadamente 20 minutos em forno a 180ºC.

ARMANDO PASTRELO
FRANCISCO JOSMAR AQUARONI
JOAO FERMINO TURRA
GENI CONSTANCIO IRIA
JANDYRA EIKO MORI KAWASAKI
MARCO AURELIO FERRARO
JOSE ZEPHERINO LOTTI
MARIA DO CARMO PINSETTA
NECLETO ZANIBONI
EDUARDO MOUTINHO
DOLAR ANTONIO GIBERTONI
IRACEMA BORGES LOTTI
IRMA CHIAROTTI MICALI
ANTONIO G. BUENO DE MIRANDA
MARCO ANTONIO PREVIDELLI ORRICO
NOEMIA PIRES MORAES
ANTENOR DOLCI
WANDERLEI MILSONI
ZEPHERINO PEDRASSOLI
WALDOMIRO BERTOLDO
MARIA APARECIDA ROMANO
NELSON MARTINS
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA
MARIO WILLIAN LEMOS
IZAURA FERNANDES BELLENTANI
JOSE MARIA MARTINELLI

06/04
06/04
09/04
10/04
10/04
10/04
10/04
11/04
11/04
13/04
13/04
13/04
15/04
17/04
18/04
18/04
21/04
21/04
22/04
25/04
25/04
25/04
26/04
29/04
29/04
30/04


