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SINDICATO RURAL DE TAQUARITINGA

Encerramento da safra de laranja 2010 / 2011
estimativa final da
safra de laranja 2010/
11 apresenta produ-
ção comercial de 297
milhões de caixas de

40,8kg de laranja, para o Estado de
São Paulo, não considerando 22,6
milhões de caixas perdidas e 2,1 mi-
lhões de caixas produzidas para con-
sumo doméstico (não passam pelos
meios de comercialização e não ge-
ram atividade econômica para o
produtor). Assim, o total obtido foi

cenário para a safra
agrícola 2011/12 não
está definido, por
não ser possível pre-

ver, com segurança, a disponibi-
lidade de frutos. A florada ocor-
rida no segundo semestre de
2010 foi boa devido ao stress que
as plantas sofreram pela falta de
chuva, sendo que a mesma estia-
gem colaborou para que não
houvesse a ocorrência de
“estrelinha” (causa da queda de
produção na safra anterior). En-
tretanto o “pegamento” dos fru-
tos ficou condicionado ás chuvas
de Dezembro e início de Janei-
ro, período após o levantamen-
to de campo desta pesquisa,

de 322,2 milhões de caixas de 40,8
kg. A área total plantada com laran-
ja no Estado foi de 608.6 mil hecta-
res, sendo que desse montante 555,1
correspon-dem a pomares produti-
vos, com uma produção final de
1,75cx 40,8kg por planta, considera-
da baixa para os padrões estaduais.
Do total comercializado, estimou-
se que 82,7% tiveram como destino
a indústria processadora de suco,
equivalendo a 246,1 milhões de cai-
xas de 40,8kg.

A

PRIMEIRA ESTIMATIVA DA SAFRA DE LARANJA 2011/2012

principalmente para as varieda-
des precoces. Ainda há expecta-
tivas em relação á florada de Fe-
vereiro que poderá alterar os va-
lores da previsão da safra 2011/
12 e fatores como o La Nina que
podem influenciar no volume
da safra até o momento da co-
lheita. Apesar dessa incerteza
contatos realizados com produ-
tores indicam positivas, sugerin-
do que a produção será maior
em relação á passada.

As primeiras estimativas sina-
lizam um volume a ser produ-
zido de aproximadamente 353
milhões de caixas. Ressalta-se que
a produção ora divulgada inclui
laranja destinada á indústria, á

mesa e a fruta oriunda de poma-
res domésticos, como também a
quantidade perdida que, por ven-
tura, venha a ocorrer nos poma-
res, durante a colheita e nos pa-
cking houses. Ainda é cedo para
se obter as estimativas de perda
de safra e os percentuais relati-
vos ao destino da produção tam-
bém não puderam ser estimados,
por conta dos contratos firma-
dos entre produtores e indústria
ainda não estarem finalizados.

O A área total ocupada com la-
ranja, no Estado, poderá ser de
573,2 mil hectares, sendo 514,6
mil hectares em produção e a
produtividade média esperada de
1,9 cx./planta.

O próximo levantamento a
ser realizado em março deverá
resultar em informações mais
precisas sobre produção e pro-
dutividades para o ano agrícola
2011/12.
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ENTREGA DA DIPAM

A Prefeitura Municipal de Taquaritinga, terá até o dia 31/03/2011, para
enviar a DIPAM 2010, de acordo com o artigo 6, da Lei Complementar
LC-63/90, declaração para o índice de participação dos municípios, de
todos os produtores rurais, que venderam suas mercadorias. Portanto
deverão levar os talões de nota (se tiver notas ref. ao ano de 2010), as
N.F. de venda, e extratos das vendas para as Usinas (ano base 2010),
para ser feito o preenchimento na Prefeitura Municipal, na praça Dr.
Horácio Ramalho, 160, com o Elias no Setor de Planejamento, no horá-
rio das 12:00 às 18:00 horas. Caso não for entregue, o produtor será
autuado pelo Posto Fiscal.

PRAZO ATÉ 31/03/2011

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 documen-
tos necessários são:

- 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 últi-
mos dias.

OBS: Informamos também que a declaração será preenchida
neste Sindicato, com o nosso Contador Valmir.

IMPOSTO DE RENDA
PRAZO 01/03/2011 A 30/04/2011

Informamos a todos os produtores rurais que a partir de 01 de Feve-
reiro a 30 de Novembro de 2011 ,  o SENAR (Serviço Nacional de Aprendiza-
gem Rural) em parceria com o Sindicato Rural de Taquaritinga, irá pro-
mover novamente os cursos de APLICAÇÃO DE AGROTÓXICOS COM TURBO
E PULVERIZADOR DE BARRAS e OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRATORES
AGRÍCOLAS. De acordo com a NR 31, é obrigatório o treinamento para
todos os funcionários, trabalhadores rurais e tratoristas, sendo a principal
atenção com a saúde e a segurança no trabalho, e sendo que o não
cumprimento dessa lei, ocorrerá em multa para o produtor rural. Portan-
to pedimos o agendamento desses cursos com a Coordenadora, para
os funcionários que ainda não fizeram e de acordo com a disponibili-
dade dos mesmos para esse ano. Segue abaixo a lista de cursos de
2011 e suas datas.

TREINAMENTO APLICAÇÃO DE AGROTÓXICOS E OPERAÇÃO
E MANUTENÇÃO DE TRATORES AGRÍCOLAS

Brasil no mesmo período.
A participação do agronegócio

nas exportações totais brasileiras
caiu de 42,5%, em 2009, para 37,9%,
em 2010. A explicação para essa di-
minuição é a crise financeira inter-
nacional, que teve seu auge justa-
mente há dois anos. Em 2009, as ex-
portações do agronegócio tiveram
queda inferior à registrada pelos de-

Brasi l  registrou,  em
2010, exportações recor-
des no setor agropecuá-
rio com US$ 76,4 bi-

lhões. Na comparação com 2009
(US$ 64,7 bilhões), o valor é 18%
maior e supera em US$ 4,6 bilhões
os US$ 71,8 bilhões registrados, em
2008, até então o melhor ano para as
vendas externas do agronegócio. O
resultado da balança comercial, di-
vulgado pelo ministro da Agricul-
tura, Wagner Rossi, no último dia
12 de janeiro, mostra também que
houve crescimento de 35,2% nas
importações, que passaram de US$
9,9 bilhões, em 2009, para US$ 13,4
bilhões em 2010.

Com isso, o superávit da balan-
ça comercial do agronegócio alcan-
çou US$ 63 bilhões ou US$ 8,1 bi-
lhões superior ao registrado em 2009.
Esse saldo foi três vezes maior que
os US$ 20 bilhões observados no
superávit do comércio global do

A participação do agronegócio nas exportações totais brasileiras
caiu de 42,5%, em 2009, para 37,9%, em 2010

Produtos:

A soja mantém a liderança nos
itens mais exportados pelo país,
apesar da queda na participação
das vendas internacionais (de
26,6% para 22%). A redução deve-
se à ligeira queda (- 0,8%) no valor
exportado no último ano.

O açúcar foi o grande destaque
de 2010. A forte expansão das re-
ceitas de exportação do produto,
de 52%, tornou o complexo sucro-
alcooleiro (com predominância de
açúcar e etanol) responsável por
18% das exportações do agronegó-
cio. Com isso, esse setor tornou-se
o segundo no ranking exportador,
ocupando o lugar das carnes, que
atualmente respondem por 17,8%
das vendas externas.

Destinos:

No que se refere aos mercados
compradores, a Ásia se consolidou
como principal destino em 2010,
registrando crescimento de 16,8%
e sendo responsável por 30,1% de
todas as exportações de produtos
brasileiros. Embora a taxa de par-
ticipação da União Europeia tenha
caído de 29,3% para 26,7%, o blo-
co ainda é o segundo mercado de
destino, com crescimento de 7,5%
no último ano.

Exportações batem US$ 76 bi e
alcançam maior valor da história

O

mais setores, uma vez que a deman-
da por produtos agropecuários é
menos influenciada pela renda. Esse
fator contribuiu para que o setor sus-
tentasse o superávit naquele ano.
Passada a crise, em 2010, a recupera-
ção das exportações dos demais pro-
dutos foi superior ao incremento das
vendas agropecuárias, o que resul-
tou na queda de participação.
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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 :

DEPARTAMENTO PESSOAL

Solicitamos aos Associados que compareçam ao Departamento Pes-
soal munidos das Carteiras de Trabalho de seus respectivos funcioná-
rios para que sejam feitas as atualizações.

Todos os funcionários que trabalham com agrotóxicos devem fa-
zer os exames periódicos a cada seis meses.

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

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, infor-
mando 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.

AVISO IMPORTANTE

Informamos a todos os associados, que está funcionando o consultório
dentário do Sindicato Rural, com o Dr. Ângelo Marcelo Okada. Por-
tanto todos poderão agendar suas consultas pelo telefone (016) 3252-
2175 ou na sede do Sindicato Rural.

AGENDA DE PAGAMENTOS:

07/02 - Vencimentos do FGTS.
15/02-Vencimentos do carnê de INSS (Contribuintes individuais, do-
mésticos e facultativos).
18/02-Vencimentos do INSS.

CURSOS e EVENTOS
Sindicato Rural

e Senar
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO  DE TRATORES AGRICOLAS

DATA CURSO: 07/02/11 a 11/02/11 INSCRIÇÃO CURSO: 17/01/11 a 02/02/11
idade acima de 18 anos, limite ate 15 pessoas, 05 dias, xérox CNH

PROCESSAMENTO ARTESANAL DE PÃES
DATA CURSO: 23/02/11 a 24/02/11 INSCRIÇÃO CURSO: 01/02/11 a 18/02/11

idade acima de 16 anos, limite ate 20 pessoas, 02 dias

PROCESSAMENTO ARTESANAL DE LEITE
DATA CURSO: 21/03/11 a 24/03/11 INSCRIÇÃO CURSO: 21/02/11 a 14/03/11

idade acima de 16 anos, limite ate 20 pessoas, 04 dias

HIDRÁULICA I - REDE DE ÁGUA
DATA CURSO: 28/03/11 a 31/03/11 INSCRIÇÃO CURSO: 28/02/11 a 21/03/11

idade  acima de 18 anos, limite até 16 pessoas, 04 dias
(Continuação desse curso e certificação no dia 11/04/11 a 14/04/11)

HIDRÁULICA II - REDE DE ESGOTO
DATA CURSO: 11/04/11 a 14/04/11 INSCRIÇÃO CURSO: 28/02/11 a 21/03/11

idade acima de 18 anos, limite até 16 pessoas, 04 dias
OBS: Só poderá fazer este, se tiver feito o curso de Hidráulica I

APLICAÇÃO DE AGROTÓXICOS COM TURBO PULVERIZADOR
DATA CURSO: 27/04/11 a 29/04/11 INSCRIÇÃO CURSO: 25/03/11 a 20/04/11

idade acima de 18 anos, limite ate 15 pessoas, 03 dias

OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO  DE TRATORES AGRICOLAS
DATA CURSO: 09/05/11 a 13/05/11 INSCRIÇÃO CURSO: 08/04/11 a 02/05/11

idade acima de 18 anos, limite ate 15 pessoas, 05 dias, xérox CNH

PROCESSAMENTO ARTESANAL DE PEIXE
DATA CURSO: 25/05/11 a 26/05/11 INSCRIÇÃO CURSO: 25/04/11 a 18/05/11

idade acima de 16 anos, limite ate 20 pessoas, 02 dias

LARANJA, INSPEÇÃO DE PRAGAS E DOENÇAS
DATA CURSO: 14/06/11 a 17/06/11 INSCRIÇÃO CURSO: 16/05/11 a 07/06/11

idade acima de 16 anos, limite ate 20 pessoas, 04 dias

ARTESANATO EM FIBRAS VEGETAIS BUCHAS/UTILIT. E DECORATIVOS
DATA CURSO: 27/06/11 a 30/06/11 INSCRIÇÃO CURSO: 27/05/11 a 20/06/11

idade acima de 16 anos, limite ate 20 pessoas, 04 dias

PROCESSAMENTO ARTESANAL DE FRUTAS
DATA CURSO: 13/07/11 a 15/07/11 INSCRIÇÃO CURSO: 13/06/11 a 06/07/11

idade acima de 16 anos, limite ate 20 pessoas, 03 dias

APLICAÇÃO DE AGROTÓXICOS COM TURBO PULVERIZADOR
DATA CURSO: 27/07/11 a 29/07/11 INSCRIÇÃO CURSO: 20/06/11 a 20/07/11

idade acima de 18 anos, limite ate 15 pessoas, 03 dias

OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO  DE TRATORES AGRICOLAS
DATA CURSO: 01/08/11 a 05/08/11 INSCRIÇÃO CURSO: 04/07/11 a 25/07/11

idade acima de 18 anos, limite ate 15 pessoas, 05 dias. xérox CNH

PROCESSAMENTO ARTESANAL DE CARNE BOVINA
DATA CURSO: 24/08/11 a 26/08/11 INSCRIÇÃO CURSO: 25/07/11 a 17/08/11

idade acima de 16 anos, limite até 20 pessoas, 03 dias

LARANJA, INSPEÇÃO DE PRAGAS E DOENÇAS
DATA CURSO: 27/09/11 a 30/09/11 INSCRIÇÃO CURSO: 29/08/11 a 20/09/11

idade acima de 16 anos, limite ate 20 pessoas, 04 dias

APROVEITAMENTO DE ALIMENTOS
DATA CURSO: 06/10/11 a 07/10/11 INSCRIÇÃO CURSO: 05/09/11 a 29/09/11

idade acima de 16 anos, limite ate 20 pessoas, 02 dias

ARTESANATO EM FIBRAS VEGETAIS ARRANJO/DAT.COMEMORATIVAS
DATA CURSO: 17/10/11 a 21/10/11 INSCRIÇÃO CURSO: 19/09/11 a 10/10/11

idade acima de 16 anos, limite até 20 pessoas, 05 dias

OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO  DE TRATORES AGRICOLAS
DATA CURSO: 24/10/11 a 28/10/11 INSCRIÇÃO CURSO: 26/09/11 a 17/10/11

idade acima de 18 anos, limite ate 15 pessoas, 05 dias, xérox CNH

ELETRICISTA I - instalações elétricas em baixa tensão
DATA CURSO: 07/11/11 a 11/11/11 INSCRIÇÃO CURSO: 10/10/11 a 31/10/11

idade acima de 18 anos, limite ate 16 pessoas, 05 dias
(Continuação desse curso e certificação no dia 21/11/11 a 25/11/11)

ELETRICISTA II - acionamento de motores elétricos/baixa tensão
DATA CURSO: 21/11/11 a 25/11/11 INSCRIÇÃO CURSO: 10/10/11 a 31/10/11

idade acima de 18 anos, limite ate 16 pessoas, 05 dias
OBS: Só poderá fazer este, se tiver feito o curso de Eletricista I

APLICAÇÃO DE AGROTÓXICOS COM PULVERIZADOR DE BARRAS
DATA CURSO: 28/11/11 a 30/11/11 INSCRIÇÃO CURSO: 31/10/11 a 21/11/11

idade acima de 18 anos, limite ate 15 pessoas, 03 dias
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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 5.500 LITROS
DE ÓLEO DIESEL ENTRE

SEUS ASSOCIADOS.

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
MAMOLU KOBA
NEUSA HELENA LEMOS PARISE
JOSE ORLANDO GARAVELLO
ITARU OGATA
ODISSIR GAVIOLI
OSMAR MARIA CALANCA
FRANCISCO MORCELLI
ALBERTO SADALLA
LUIS CARLOS ARIOLI
ADAO APARECIDO MADURO
ARVELINO A VINCENZZI
NICOLAU JULIANI
FRANCISCO CARLOS PAULA FERREIRA
ORACIO VELLO

A 52ª edição do
sorteio de 100

litros de óleo
diesel ocorreu

dia 19 de
Janeiro de 2011,

cujo ganhador
foi o Sr. Marco

Aurélio Ferraro,
totalizando 5.500

litros em
parceria com o

AUTO POSTO
IPIRANGA. Sr. Marco Aurélio Ferraro, ganhador do mês.

Caipira Prevenido
Os dois caipiras se encontram no ponto de ônibus para
uma pescaria.
- Então cumpade, tá animado? - pergunta o primeiro.
- Eu tô, home! Ô cumpade, pro mode quê tá levando esses
 dois embornal?
- É que tô levando uma pingazinha, cumpade.
- Pinga, cumpade? Nóis num tinha acertado que num ia
bebê mais?!
- Cumpade, é que pode aparecê uma cobra e pica a gente.
Aí nóis desinfeta com a pinga e toma uns gole que é pra
mode num senti a dor.
- É... e na outra sacola, o que qui tá levando?
- É a cobra, cumpade. Pode num tê lá...

01/02
02/02
04/02
04/02
04/02
05/02
05/02
07/02
07/02
08/02
09/02
11/02
14/02
14/02
15/02
15/02
16/02
17/02
21/02
21/02
25/02
27/02
27/02
28/02
28/02

CURIOSIDADES

 expressão veio do latim vox populi, vox Dei. Há
milênios o povo simples considera que o julgamento
popular é a voz de Deus. A origem desta crença tem
raízes em diversas culturas. Começou em Acaia, no

Peloponeso, onde o deus Hermes se manifestava em seu templo.
O consulente entrava, fazia a pergunta ao oráculo, depois, tapa-
va as orelhas com as mãos e saía do recinto. Perguntava-se a um
deus, mas era o povo quem respondia. No Brasil, um instituto
de pesquisa de opinião pública chama-se Vox Populi e prevê vi-
tórias e derrotas em eleições municipais, estaduais e federais.

A voz do povo é a voz de Deus

A

O que se colhe
em FEVEREIRO:

acelga, banana,
chicória, limão,
pêra, repolho


