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SINDICATO RURAL DE TAQUARITINGA

N
o primeiro semes-
tre deste ano fo-
ram geradas 1,4
milhões de vagas
de emprego no

Brasil, das quais pelo menos
um sexto ou 235,3 mil vagas
foram provenientes do setor
agropecuário, sendo o tercei-
ro setor que mais gerou em-
pregos neste período depois
do setor de serviços e indús-
tria de transformação.

A agropecuária registrou a mai-
or taxa de crescimento entre os
setores no primeiro semestre de
2011 em relação a 2010 com vari-
ação de 15,81%, enquanto o setor
de serviços registrou taxa de
3,92% e indústria de transforma-
ção 3,27%.

O número de vagas criadas
até junho de 235,3 mil é o se-
gundo melhor saldo do semes-
tre nos últimos nove anos,
sendo superado apenas pelo
saldo de 2007 quando a criação

ITR-2011
IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA: 22/08/2011 A 30/09/
2011

Nos meses de Agosto e Setembro, terá que ser feita a de-
claração do ITR (Imposto Territorial Rural) de todas as proprie-
dades rurais. Os proprietários deverão trazer cópia dos seguin-
tes documentos:

- ITR -2010
Para os proprietários que adquiriram propriedades rurais,

ou fizeram retificação de área, inventário, formal de partilha,
ou doação, a partir de 01 de outubro de 2010 aos dias atuais,
deverão fazer o preenchimento dos formulários no Sindicato
Rural, e na Receita Federal de Ibitinga, para transferir o imóvel
em seu nome, e fazer as alterações necessárias. Para o preen-
chimento deverão trazer os seguintes documentos:

- Cópia da declaração do ITR 2010 do ex-proprietário,
Escritura da propriedade ou certidão de matrícula, CCIR ano
2006, 2007, 2008 e 2009, CPF da esposa(o).

 A não entrega da declaração implica em vários problemas
ao proprietário, desde o pagamento de multa de R$ 50,00, por
envio em atraso, e mais multa e juros do valor a pagar, até a não
emissão de Certidões Negativas de Débito. Para que não ocorra
nenhum problema é importante que o associado não deixe para
fazer esta declaração nos últimos dias do mês.

EMPREGO RURAL:
Agropecuária tem maior

taxa de crescimento

de empregos foi de 238,4 mil
vagas. Neste setor tiveram
destaque as regiões Sudeste,
Centro Oeste e Nordeste com
a criação de 187,2; 32,3; 11,4 mil
vagas respectivamente.

Até o final do ano o Minis-
tério do Trabalho e Emprego –
MTE estima que sejam criadas
3 milhões de vagas de empre-
go e atribui este resultado à ex-
pansão da economia brasileira
e a maior renda do trabalhador
com salários médios que apre-
sentam crescimento real de
3,04% em relação ao ano pas-
sado, passando de R$ 874,14
para R$ 900,70 em 2011.

Acontecerá no dia 09 de Setembro a partir da
07:00 com termino ás 17:00 as eleições do Sindicato
Rural onde os associados  elegeram a diretoria, con-
selho fiscal e delegados representantes para próxi-
mos três anos. Só uma chapa se inscreveu encabeçada
pelo atual presidente o Dr. Marco Antonio dos San-
tos. Mesmo tendo uma única chapa há necessidade
de ter as eleições. Poderão votar todos os associados
estiverem em dia com as suas mensalidades. A com-
posição da chapa escrita esta fixada no quadro de
avisos da entidade.

ELEIÇÕES SINDICATO
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A recuperação de crédito de ICMS é um direito amparado
por lei, que possibilita a você produtor, creditar-se do imposto
que geralmente encontra-se destacado na Nota Fiscal e que
está incluso no preço de insumos, tais como: óleo diesel utiliza-
do em trator e bomba de irrigação, e em outros equipamentos
agrícolas.

O Governo do Estado de São Paulo oferece aos produtores
rurais a possibilidade de transferir seus créditos de ICMS para
aquisição de máquinas e implementos agrícolas, entre outros.

Portanto produtor rural, procurar o Sindicato Rural de
Taquaritinga, falar com Contador Valmir Appis.

RECUPERAMOS CRÉDITO DE ICMS SOBRE CONSUMO DE
ÓLEO DIESEL CONSUMIDO NA PROPRIEDADE

Preços pagos aos produtores de
leite aumentam em 2011

s produtores de lei-
te estão sendo mais
bem pagos este
ano, segundo levan-
tamento do Centro

de Pesquisa em Economia Aplicada
(Cepea). Em junho, a média dos pre-
ços foi 5% maior que no ano passa-
do nos estados de São Paulo, Mi-
nas Gerais, Rio Grande do Sul, San-
ta Catarina, Paraná, Goiás e Bahia.

Com base em dados sobre a pro-
dução de leite nos estados em que
o preço pago foi maior, o Cepea con-
cluiu que a valorização do produto
é, em parte, devido à quantidade
produzida nos cinco primeiros me-
ses de 2011 ter sido ligeiramente
menor que no mesmo período de
2010. A redução foi de 1,5%.

Entre os motivos para a menor
produção, o Cepea aponta o enca-
recimento dos insumos usados pe-
los produtores para reforçar a ali-
mentação das vacas. O gasto extra
com insumos apertou a margem de

O

lucro dos produtores, pois o preço
do leite subiu bem menos que pro-
dutos como o milho, que teve alta
de quase 50% entre junho deste ano
e de 2010, e o farelo de soja.

 Ainda conforme a pesquisa do
Cepea, os preços pagos aos produ-
tores subiram também por causa da
demanda interna, que é fundamen-
tal que tenha aumentado para os
valores estarem nos patamares em
que estão.

consumo de abacate
cresceu no país. A fru-
ta volta a ganhar es-
paço na mesa do bra-
sileiro, que desco-

briu seus benefícios. Os produtores
estão animados com os novos va-
lores. Atualmente o preço da caixa
chega a R$11,00, aumento
significante em relação aos R$3,00
pagos nos anos anteriores.

A contra propaganda e os bai-
xos preços desestimularam muitos
produtores de abacate a plantar.
Quem resistiu agora comemora os
bons preços que compensam a pro-
dutividade ainda longe do ideal.

O engenheiro agrônomo da Casa
de Agricultura do Cordeirópolis
(CATI), Carlos Barbieri, explica que
o mercado do abacate está tão
aquecido na região que muitos pro-
dutores de laranja aderiram à nova
cultura. “O pequeno citricultor hoje,
infelizmente, não consegue mais
sobreviver com um número de pés
pequenos. Ele viu a possibilidade
de um rendimento maior na a
abacaticultura”, afirma o engenhei-
ro.

CONSUMO DE ABACATE AUMENTA E
ANIMA PRODUTORES

Apesar dos bons preços é preci-
so cuidado na produção do abacate.
A cultura da fruta é perene e exige
espaço para o desenvolvimento das
raízes. Além disso, é preciso aten-
ção no trabalho persistente de com-
bate as pragas.

MUDAS:

Um termômetro do mercado de
abacates é o setor de mudas. Em
Cordeirópolis, são cinco produto-
res de mudas, a comercialização é
feitas nos pés com seis meses de
idade e já enxertados. O proprietá-
rio de uma dessas empresas, iniciou
o ano com 30 mil mudas. Agora, res-
tam 10 mil. “Se mantiver esses pre-
ços pela fruta, nós vamos conseguir
vender o que produzimos”, diz.

O

FOLHA DE PAGAMENTO - CERTIFICAÇÃO DIGITAL
CONECTIVIDADE SOCIAL-ICP

Informamos a todos ASSOCIADOS que possuem empregados com
carteira assinada (trabalhadores rurais que recolhem o FGTS), que a
CAIXA ECONOMICA FEDERAL, está realizando uma série de mudanças,
nos recolhimentos dos encargos trabalhistas (FGTS, SEFIP, GRRF, resci-
sões contratuais, extratos) que partir de 02/05/2011 já está em vigor a
NOVA NORMA DO CONECTIVIDADE SOCIAL- ICP- BRASIL, circular 547,
publicado no Diário Oficial da União no dia 20/04/2001. Informamos
que o Sindicato Rural irá intermediar todo esse processo que se tornou
obrigatório, sendo que os valores dos cartões magnéticos estão com os
valores muito elevados.

Informamos que serão necessários os seguintes documentos para
obtenção do cartão: RG, CPF, Título de Eleitor, Comprovante de Endereço
e CNH ou foto atualizada. As informações complementares referentes
aos custos deste procedimento, bem como demais dúvidas, poderão
serem esclarecidas no Departamento Pessoal do Sindicato Rural até o
final do mês de agosto de 2.011.

N
esta safra, a Linha
Especial de Crédito
(LEC) será mantida
para apoiar a
comercialização de

Abacaxi, Banana, Goiaba, Maçã,
Mamão, Manga, Maracujá e Pês-
sego. O limite é de R$ 500 mil
por fruticultor e R$ 40 milhões
para cooperativas, beneficiado-
res e agroindústrias, com uma
taxa de juros de 6,75% ao ano,
prazo de contratação até 30 de
Junho de 2012 e reembolso em

LINHA ESPECIAL DE CREDITO PARA FRUTAS
até 180 dias. As regras da LEC
estalecem que a contratação do
financiamento condiciona-se á
comprovação do pagamento de
um valor mínimo de referência
pelo produto objeto do crédito.
Os valores vigentes para esta
safra estão listados na tabela a
baixo.

Além de apoiar a comer-
cialização dessas frutas e susten-
tar o preços pago aos produto-
res, outro benefício da LEC é o

incentivo á agroindustrilização,
por possibilitar a armazenagem
de sucos, doces e demais deri-

vados das frutas, facilitando,
também, o acesso a novos mer-
cados.



SINDICATO RURAL DE TAQUARITINGA ANO XX • Nº 210 • AGOSTO/2011 PÁG. 3

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 AGOSTO:

JÁ FORAM QUALIFICADOS MAIS DE 7.204 PARTICIPANTES ENTRE PRODUTORES E TRABALHADORES RURAIS

PROCESSAMENTO ARTESANAL
DE FRUTAS

25/07, 26/07, 27/07
INSTRUTORA: VANIA ARAÚJO LOURENÇON

COM 20 PARTICIPANTES, COM AULAS TEORICAS E PRATICAS, COM
APOSTILA E MATERIAL ESPECÍFICO, REALIZADAS NO SINDICATO.

APLICAÇÃO DE AGROTÓXICOS COM
TURBO PULVERIZADOR

DATA: 27/07 Á 29/07
INSTRUTORA: FABIANA DE AZEVEDO SOUZA MARTINS

15 PARTICIPANTES.
PARCERIA COM COOPERCITRUS E AULAS PRATICAS NA PROPRIE-

DADE DE ADEMAR YOSHIO OGATA E PATRICIA OGATA.

Tangerina, banana,
cana-de-açúcar, laranja,

milho, uva, jiló,
rabanete, chuchu.

Volume de cana processada cai
quase 15% em 2011

volume de cana-de-
açúcar processado
no Centro-Sul caiu
14,81% do início des-

te ano até 16 de julho, em relação
ao mesmo período do ano passado.
Segundo a União da Indústria de
Cada-de-Açúcar (Unica), em 2010
foram processadas 255,19 milhões
de toneladas, contra 217,4 milhões
em 2011.
Apesar da diminuição de quase 40
milhões de toneladas na moagem,
a produção de etanol anidro cres-
ceu de 14,32% até 16 de julho e so-
mou 3,16 bilhões de litros. Na safra
passada, foram 2,77 bilhões de li-
tros produzidos.

 O diretor técnico da União da
Indústria de Cana-de-Açúcar
(Unica), Antonio de Padua
Rodrigues, afirma que o setor está

comprometido em atender a deman-
da do mercado por etanol anidro.
“Apesar do menor volume de cana
processado e da baixa concentra-
ção de sacarose na planta, a pro-
dução de anidro segue em forte ex-
pansão e o crescimento médio da
produção nas últimas cinco quin-
zenas supera 20%.”

Já a produção de açúcar da sa-
fra 2011/2012 atingiu 11,93 mi-
lhões de toneladas, queda de
14,87% em relação ao ano passa-
do, o que equivale a mais de dois
milhões de toneladas. Segundo
Rodrigues, dependendo da evolução
da produtividade agrícola do cana-
vial e da concentração de Açúcares
Totais Recuperáveis (ATR) na planta
nas próximas quinzenas, é possível
que não se recupere essa diferença
na produção até o final do ano.

O
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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 6.100 LITROS
DE ÓLEO DIESEL ENTRE

SEUS ASSOCIADOS.

A 58ª edição do
sorteio de 100
litros de óleo
diesel ocorreu dia
20 de Julho de
2011, cujo ganha-
dor foi a Sr. José
Zeferino Lotti,
totalizando 6.100
litros em parceria
com o AUTO
POSTO IPIRANGA.

CURIOSIDADES

O nome do mês foi criado pelos antigos romanos para homenagear
Augusto, César Augusto, filho adotivo de Júlio César, a partir do qual o
nome Augusto passou a designar todos os imperadores romanos. Co-
incidência ou não, ao longo da História vários fatos ruins marcaram o
mês de agosto:

- O episódio conhecido como a Noite de São Bartolomeu, 24/8/1572,
em que a rainha católica Catarina de Médicis ordena o assassinato de
mais de 3 mil protestantes em Paris, sem poupar mulheres ou crian-
ças.

- O estopim da I Guerra Mundial se deu nos primeiros dias do mês
de agosto em 1914. - As duas bombas atômicas lançadas na II Guerra
Mundial pelos Estados Unidos em Hiroshima e Nagasaki, no Japão,
datam 6/8 e 9/8/1945.

- O presidente Getúlio Vargas suicida-se, com um tiro no peito, na
madrugada de 24/8/1954.

- Jânio Quadros renuncia à Presidência da República em 25/8/1961,
num gesto nunca explicado, alegando sofrer pressões de “forças ocul-
tas”.

Por que o mês de Agosto é
considerado o mês de desgosto

REGINA AUREA L. D. AMBROSIO
HELIO BOMBARDA
JAIR PAULO AQUARONI
ADEMAR YOSHIO OGATA
VALENTIM OCIMAR GAVIOLI
JOAO CLAUDEONOR  ARIOLI
MIGUEL VICENTE
LAERTE APARECIDO ESCOLA
CARLOS ALBERTO DIAN
FRANCISCO CARLOS MUZATTI
AGIDE GIBERTONI (JUCA)
JOSE REYNALDO LIBANORI
THEREZA A. POLETTI GRIGOLLI
ADELINO MALAMAN
JUNICHI KAJITANI
DEVAIR APARECIDO RESTANI
ANTONIO MARTINEZ LOPES
JOSE DO CARMO MAZZINI
PAULO CESAR COLETI
ANTONIO MARUCCA DE CARVALHO
IDALINA P. P. PINHEIRO
JOAO DA COSTA CARVALHO
RENATO CESAR DAVOGLIO
FRANCISCO NUCCI

01/08
01/08
01/08
01/08
04/08
05/08
07/08
08/08
08/08
10/08
11/08
12/08
12/08
12/08
15/08
15/08
16/08
16/08
17/08
19/08
20/08
24/08
28/08
30/08

TORTA CREMOSA
DE ATUM

INGREDIENTES:

2 colheres (sopa) de azeite de oliva
3 dentes de alho amassados
1 cebola média picada
2 latas de atum sólido
4 ovos
2 xícaras (chá) de leite
2 colheres (sopa) de requeijão cremoso
1 xícara (chá) de farinha de trigo
2 cubos de caldo de legumes
3 colheres (sopa) de mistura

para creme de cebola
1 xícara (chá) de azeitona verde picada
½ xícara (chá) de cebolinha picada
½ xícara (chá) de salsinha picada
2 colheres (sopa) de fermento em pó

MODO DE PREPARO:
Aqueça o azeite em uma panela e refogue o alho e a cebola. Acrescente o atum e

refogue por mais 10 minutos no fogo médio. Deixe esfriar.
Em seguida, bata no liquidificador o refogado, os ovos, o leite, o requeijão, a farinha de

trigo, o caldo de legumes e a mistura para creme de cebola até que fique homogêneo.
Despeje em uma tigela, acrescente a azeitona, a cebolinha, a salsinha, o fermento e

misture.
Coloque a mistura em uma assadeira untada e enfarinhada. Leve para assar no forno

médio (180 ºC) preaquecido por cerca de 45 minutos ou até que esteja dourada.

Sr. José Zeferino Lotti,
ganhador do mês


