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G R A N D E   F E S T A

O Presidente Dr. Marco Antonio dos Santos fala aos presentes, ladeado por Gilmar Azevedo e pelo Prefeito Paulo Delgado

Os associados e seus familiares durante a festa

Em clima de muita paz e alegria transcorreu-se a confraternização

O

Custo de produção
da pecuária de

corte sobe 20,39%
em 2010

s custos de produ-
ção da pecuária de
corte  de a l ta
tecnologia do país

subiram 20,39% em 2010, segun-
do levantamento da Scot
Consultoria. De acordo com a
analista Maria Gabriela Tonini,
a variação foi impulsionada
pelo aumento dos preços dos
insumos, liderado pelos concen-
trados - que tiveram alta média
de 45,8% -, seguidos pelos ferti-
lizantes, com incremento de
40,5%, e os suplementos mine-
rais, com alta de 30%.

A alta mais relevante dos
custos de produção da pecuária,
numa base histórica desde 2005,
ocorreu em 2007, quando hou-
ve um aumento de 22,35%, com
avanço nos preços dos insumos
concentrados de 53% e de 43%
dos fertilizantes.

– No entanto, somente a aná-
lise da variação do custo ao lon-
go do ano pode provocar uma
interpretação errada do resulta-
do da atividade do pecuarista. É
necessária também a análise da
variação dos preços do boi gor-
do, para comparar receita com o
custo – explica a analista.

Conforme dados da Scot, em
2010 a cotação do boi gordo, em
São Paulo, teve elevação de
36,14%. Portanto, o produtor
conseguiu uma lucratividade
(receita versus custo) de 15,75%.
O cenário é parecido com 2007,
quando o boi  gordo subiu
37,92% e o lucro do pecuarista
alcançou 15,57%.

conteceu no dia 19/12, na
Barraca de Festa de
Jurupema uma grande

confraternização promovida pelo Sin-
dicato Rural e Senar-SP onde come-
morou os 18 anos de parceria entre
as entidades. Neste período foram re-
al izados mais 340 cursos pro-
fissionalizantes e de formação social,
onde foram cert if icados mais de
7.200 trabalhadores e produtores ru-
rais. Foram investidos mais de R$
700.000,00 no comercio de nosso
município para realização desses cur-
sos.

Nesta confraternização, o Presi-
dente do Sindicato, Dr. Marco Anto-
nio dos Santos, em sua fala citou vá-
rias realizações e conquistas da enti-
dade, como os serviços prestados aos
associados ao longo de 42 anos de
histor ia  do Sindicato Rural  de
Taquaritinga.



ANO XX • Nº 203 • JANEIRO/2011 SINDICATO RURAL DE TAQUARITINGAPÁG. 2

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 Complemen-
tar LC-63/90, declaração para o índice de participação dos municípios,
de todos os produtores rurais, que venderam suas mercadorias. Por-
tanto 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 pra-
ça Dr. Horácio Ramalho, 160, com o Elias no Setor de Planejamento, no
horário das 12:00 às 18:00 horas.

Caso não for entregue, o produtor será autuado pelo  Posto Fiscal.

PRAZO ATÉ 31/03/2011

A recuperação de crédito de ICMS é um direito amparado por
lei, que possibilita a você produtor, creditar-se do imposto que geral-
mente encontra-se destacado na Nota Fiscal e que está incluso no
preço de insumos, tais como: óleo diesel utilizado em trator e bom-
ba 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

A
Brasil vence ação contra EUA sobre suco de laranja na OMC

Organização Mundial
do Comércio (OMC)
considerou ilegais as
medidas antidumping

aplicadas pelos Estados Unidos ao
suco de laranja brasileiro, informou
nesta segunda, dia 20, o Itamaraty.
A decisão é preliminar e as duas
partes podem recorrer. Somente em
fevereiro de 2011, a organização dará
a palavra final sobre o assunto e po-
derá até estabelecer retaliações co-
merciais aos EUA.

Desde setembro de 2009, o Mi-
nistério das Relações Exteriores
questiona, na OMC, a fórmula de
cálculo usada pelos Estados Unidos
para determinar se existe dumping
nas exportações brasileiras de suco
de laranja .  De acordo com o
Itamaraty, a metodologia exagera as
margens de dumping e prejudica os
produtores brasileiros.

Por meio do dumping, um país
vende ao exterior produtos abaixo
do preço de mercado, eliminando a
produção doméstica do país com-

prador pela concorrência desleal.
Pelo mecanismo conhecido como
zeramento, os Estados Unidos
desconsideram alguns negócios com
preço maior que o de mercado, o
que descaracterizaria o dumping.

Ao aplicar medidas antidumping,
os Estados Unidos sobretaxam os
produtos brasileiros, que pagam ta-
rifa extra para entrar no mercado
norte-americano, além do imposto de
importação. Dessa forma, a merca-

doria do Brasil fica mais cara nos Es-
tados Unidos, o que desestimula as
vendas.

De acordo com o Itamaraty, os
norte-americanos têm sofrido con-
denações semelhantes na OMC pelo
método de aplicação das medidas
antidumping para outros produtos.
Apesar da oposição da organização
comercial, os Estados Unidos, afir-
ma o Brasil, continuam a prejudicar
as vendas de suco bras i le iro.

Maior exportador mundial de suco
de laranja, o Brasil vende para o
Exterior US$ 1,7 bilhão por ano.
Desse total, cerca de US$ 400 mi-
lhões destinam-se apenas aos EUA.

Em nota, o Ministério das Relações
Exteriores informou que não pode se
pronunciar sobre o conteúdo da sen-
tença porque o relatório provisório da
OMC é confidencial. O Itamaraty, no
entanto, expressou satisfação.

– O governo recebeu com satisfa-
ção as determinações do painel e es-
pera que sejam confirmadas no rela-
tório final – informou o comunicado.

Essa é a segunda vitória comer-
cial do Brasil contra os Estados Uni-
dos nos últimos anos. Em dezembro
de 2009, a OMC autorizou o país a
retaliar os norte-americanos em US$
830 milhões ao ano por causa dos
subsídios concedidos pelos EUA
aos produtores de algodão. Depois
de negociações, o Brasil suspendeu
a aplicação da medida por dois anos
enquanto os dois países tentam en-
contrar uma solução.

HOMENAGEM AO
SR. WALTER VALERIO

O

O PRAZO PARA ENTREGA DO
RELATÓRIO DO GREENING ENCERRA-SE

NO PRÓXIMO DIA 15 DE JANEIRO.

Sindicato Rural através dos seus diretores, fun-
cionários e seus associados presta esta home-
nagem ao nosso associado o Sr. Walter Valerio

que faleceu no ultimo dia 15/12.
Sr. Walter vai deixar grandes saudades entre seus ami-

gos sendo ele pessoa carismática, sincero com seus ami-
gos que viveu seus 83 anos em nossa cidade gerando em-
pregos e investido no que ele mais gostava que era agri-
cultura.
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Mês Janeiro Fevereiro Março

Parcela
1ª Parcela ou Cota

Única com Desconto (*)
2ª Parcela ou Cota

Única sem Desconto
3ª Parcela

Placa Dia do Vencimento Dia do Vencimento Dia do Vencimento

Final 1 11/01/2011 11/02/2011 11/03/2011

Final 2 12/01/2011 14/02/2011 14/03/2011

Final 3 13/01/2011 15/02/2011 15/03/2011

Final 4 14/01/2011 16/02/2011 16/03/2011

Final 5 17/01/2011 17/02/2011 17/03/2011

Final 6 18/01/2011 18/02/2011 18/03/2011

Final 7 19/01/2011 21/02/2011 21/03/2011

Final 8 20/01/2011 22/02/2011 22/03/2011

Final 9 21/01/2011 23/02/2011 23/03/2011

Final 0 24/01/2011 24/02/2011 24/03/2011

Final 1 11/01/2011 11/03/2011 15/04/2011 15/06/2011 15/09/2011

Final 2 12/01/2011 14/03/2011 15/04/2011 15/06/2011 15/09/2011

Final 3 13/01/2011 15/03/2011 15/04/2011 15/06/2011 15/09/2011

Final 4 14/01/2011 16/03/2011 15/04/2011 15/06/2011 15/09/2011

Final 5 17/01/2011 17/03/2011 15/04/2011 15/06/2011 15/09/2011

Final 6 18/01/2011 18/03/2011 15/04/2011 15/06/2011 15/09/2011

Final 7 19/01/2011 21/03/2011 15/04/2011 15/06/2011 15/09/2011

Final 8 20/01/2011 22/03/2011 15/04/2011 15/06/2011 15/09/2011

Final 9 21/01/2011 23/03/2011 15/04/2011 15/06/2011 15/09/2011

Final 0 24/01/2011 24/03/2011 15/04/2011 15/06/2011

Placa Dia do Vencimento

Mês Janeiro Março Abril Junho Setembro

Parcela
Cota Única

Com Desconto(*) 1ª Parcela Cota Única
Sem Desconto

2ª Parcela 3ª Parcela

Dia do Vencimento Dia do Vencimento Dia do Vencimento Dia do Vencimento

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

O que se colhe
em JANEIRO:

Diagramação,  impressão e  ar te- f ina l :

DEPARTAMENTO PESSOAL

Solicitamos aos Associados que compareçam ao Departamento Pessoal muni-
dos das Carteiras de Trabalho de seus respectivos funcionários para que sejam
feitas as atualizações.

Todos os funcionários que trabalham com agrotóxicos devem fazer os exa-
mes 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, 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.

AVISO IMPORTANTE

O Sindicato Rural de Taquaritinga pede aos associados que tenham folha
de pagamento que mantenha-se em dia com os encargos, por exemplo:
FGTS, INSS, CONTRIBUIÇÃO, porque com os atrasos desses encargos
será gerado automaticamente juros e multas, encargos do escritório, como:
folha, toner, etc. Por isso pedimos a colaboração de todos que façam um
máximo de esforço para que não atrasem os encargos do respectivo mês.

Qualquer dúvida procurar o Departamento Pessoal do Sindicato. Sem
mais agradecemos.

AGENDA DE PAGAMENTOS:

07/01 - Vencimentos do FGTS.
14/01 - Vencimentos do carnê de INSS
              (Contribuintes individuais, domésticos e facultativos).
19/01 - Vencimentos do INSS.

IPVA 2011
O IPVA pode ser pago à vista (com desconto de 3%), ou parcelado

em três vezes, com vencimento em janeiro, fevereiro e março. A partir
de dezembro, os avisos de vencimentos serão enviados aos proprietários
pelo correio.

Confira a tabela de vencimento para
automóveis, camionetas, caminhonetes, ônibus, microônibus e motos.

TABELAS DE VENCIMENTOS

AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS, CAMINHONETES, ÔNIBUS,
MICROÔNIBUS, MOTOS E SIMILARES:

CAMINHÕES:

tangerina, abacaxi,
maracujá, laranja,

arroz e café



ANO XX • Nº 203 • JANEIRO/2011 SINDICATO RURAL DE TAQUARITINGAPÁG. 4

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 5.400 LITROS
DE ÓLEO DIESEL ENTRE

SEUS ASSOCIADOS.

OSMAR JOSE VALERIO
YOSHIMASA WATANABE
NELSON PETRULIS PETROSIUNAS
DORIVAL ZANIBONI
OSWALDO ZAGUINI
DIVAIR PIVETTA
LAZARO JOSE TELES
MARIA NOGUEIRA BONACHINI
NELSON AZEVEDO
BENITO CONSTANTINI
NILCE LUCILA UTRERA MARTINEZ
DIRCE GIBERTONI BELUCCI
MITLON A. DE PAULA EDUARDO
MAURICIO JOSE REGATIERI
PEDRO MAGNANI NETO
CARLOS SEBASTIAO FORMICI
AGNALDO SEBASTIAO BOMBARDA
OSWALDO LIBANORI
ROBERTO KASUO OGATA
DOMINGOS DI PIETRO
LUIZ FERNANDO COELHO DA ROCHA
IRNELSON VELLO
CELIA TEREZA PACCE GRATIERI

01/01
01/01
02/01
03/01
06/01
08/01
10/01
12/01
13/01
13/01
15/01
15/01
16/01
18/01
19/01
20/01
20/01
22/01
22/01
27/01
27/01
30/01
30/01

A 51ª edição do
sorteio de 100

litros de óleo
diesel ocorreu

dia 21 de
Dezembro de

2010, cujo
ganhador foi o
Sr. José Alves

Bernardino,
totalizando 5.400

litros em
parceria com o

AUTO POSTO
IPIRANGA.

Sr. José Alves Bernardino, ganhador do mês, ladeado pelo
presidente Marco A. dos Santos e por sua esposa.

Para bom entendedor
O homem chega em casa desolado, depois de visitar a

sogra no hospital. A esposa, ansiosa, pergunta pelas
novidades.

– Sua mãe vai morar com a gente.
– Por que você diz isso?
– O médico disse que nos preparássemos para o pior.

INGREDIENTES:

1 kg de rabo bovino
Sal e alho a gosto
2 colheres (sopa) de óleo
2 cebolas picadas finamente
Água quente o quanto baste
2 tomates inteiros picados
1 kg de mandioca pré-cozida e
cortada em pedaços pequenos
Pimenta vermelha
e cheiro verde a gosto

PREPARO:

- Tempere os pedaços da carne com sal e alho a gosto; es-
quente bem uma panela, coloque o óleo e frite a cebola até que
fique macia e castanha.

- Acrescente a carne e frite-a, mexendo de vez em quando,
junte o tomate picado e mexa; deixe por mais dois minutos.

- Cubra a carne com água fervente e tampe a panela; deixe
cozinhar por 40 minutos em fogo moderado, mexendo de vez em
quando.

- Acrescente a mandioca e mexa mais um pouco; tampe no-
vamente e deixe cozinhar por mais cinco minutos, até que a mandi-
oca amoleça.

- Na hora de servir, polvilhe o cheiro verde e acrescente pi-
menta, se desejar.

RABADA COM MANDIOCA:


