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SINDICATO RURAL DE TAQUARITINGA

Presidente Dilma lança Plano Safra em Ribeirão
o dia 17 de ju-
nho, na cidade
de Ribeirão Pre-
to (SP), em seu

discurso durante o lança-
mento do Plano Safra, a
presidenta Dilma Rousseff
enfatizou que é necessário
existir um equilíbrio entre
os produtores rurais e as
indústrias. O governo pare-
ce trabalhar para melhorar
o diálogo entre todas as
partes da cadeia produtiva.
“Não é aceitável a situação
do fabricante (indústria)
rico, com a do produtor
sem renda”, afirmou Dilma.

O objetivo maior do pla-
no é transformar o Brasil
em uma potência em três
áreas intimamente relacio-
nadas com produção de ali-
mentos, energia e o meio
ambiente.

No quesito energia, foi
falado sobre a importância
da renovação sustentável
dos canaviais como parte do
maior projeto de produção
de energia limpa do mun-
do: o etanol na região de
Ribeirão Preto (SP).

Dilma Rousseeff citou o
acordo ambiental assinado
por diversos países em Co-
penhague, na Dinamarca,
no qual o Brasil se com-
prometeu em reduzir a
emissão de gases que pro-
vocam o efeito estufa. O
Plano Safra veio para aju-
dar a garantir uma agricul-

tura de baixo carbono, uti-
lizando técnicas modernas
de plantio e colheita e em
relação aos R$ 107,2 bi-
lhões que o compõe, a pre-
sidente disse que os juros
cobrados possuem o limite
de, no máximo, 6,75%, o
que é relativamente baixo
e competitivo com o mer-
cado internacional.

A líder do governo dei-
xou claro que o sucesso des-
te projeto para a agricultu-
ra só foi alcançado graças à
atual economia robusta,
principalmente em relação

às contas externas. No cam-
po econômico, Dilma co-
mentou sobre a ascensão
de muitas famílias carentes
para a chamada classe mé-
dia da sociedade. “Um país
de classe média é capaz de
agregar conhecimento em
ciência e tecnologia”, elo-
giou ela.

Um dos pontos impor-
tantes desta reunião foi a
divulgação do governo em
determinar o preço mínimo
da caixa de laranja. Nesta
safra nenhuma indústria de
suco de laranja poderá pa-

gar menos de R$ 10,00 a
caixa, sendo que os produ-
tores terão mais R$ 0,50
em junho do próximo ano
e, terão também uma par-
ticipação na venda do
suco, quando as cotações
atingirem U$ 2.100,00 por
tonelada.

Para o Presidente do
Sindicato Rural Dr. Marco
Antonio dos Santos foi um
grande passo para um en-
tendimento futuro nas ne-
gociações, principalmente
do Consecitrus, que existia
uma grande preocupação
dos produtores que as in-
dústrias iriam pagar R$
7,00 pela caixa, em decor-
rência de uma oferta maior
de laranja nesta safra. “O
preço poderia ser maior,
mas isso foi o que conse-
guimos”, diz o Presidente.

PECUÁRIA:
O governo está colocan-

do em prática o projeto ‘re-
dução de matrizes’, que be-
neficia os produtores de
carne. Há cerca de cinco
anos não era possível para
os pequenos e médios pro-
dutores ‘financiar uma
vaca’ através do banco. A
estratégia é reduzir o aba-
te de fêmeas, aumentando
assim a produção de pro-
teína e garantindo o ali-
mento futuro.

A Presidente do Sindicato Rural, Dr. Marco Antonio dos Santos
ao lado da Presidente da República Dilma Roussef, em Ribeirão Preto
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DECA, CNPJ, ITR E CCIR

MÊS IMPOSTO DATA LOCAL

OBS: Sempre que houver alterações

JANEIRO DMG (demonstrativo de movimento do gado) até dia 15/01 SINDICATO

compra e venda procurar o Sindicato Rural.

FEVEREIRO RAIS (empregados) e RAIS NEGATIVA (para quem não tem empregados) até dia 28/02 SINDICATO

MARÇO FOLHA DE PAGAMENTO (contribuição sindical, para quem tem empregados) até dia 30/03 SINDICATO

CCIR:

De acordo do com o INCRA, de 03 em 03 anos vem pelo Correio.

ABRIL IRPF (imposto de renda pessoa fisica) até dia 30/04 SINDICATO

MAIO CNA - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/SENAR até dia 22/05 CORREIO

Favor acompanhar as mudanças de datas pelo

MAIO VACINAÇÃO DA FEBRE AFTOSA (até 24 meses) declaração do rebanho todo até dia 31/05 SINDICATO

JUNHO VACINAÇÃO DA BRUCELOSE (femeas de 3 a 08 meses) até dia 30/06 VETERINÁRIO

JUNHO RELATÓRIO DO GREENING - 01º semestre até dia 30/06 SINDICATO

JULHO ADA (Ato declaratório ambiental) quem possui area de preservaçao app no ITR 01/07 a 30/08 SINDICATO

AGOSTO ITR (imposto territorial rural) 01/08 a 30/09 SINDICATO

SETEMBRO ITR (imposto territorial rural) 01/08 a 30/09 SINDICATO

OUTUBRO FOLHA DE PAGAMENTO (contribuição assistencial, para quem tem empregados) até dia 30/10 SINDICATO

OUTUBRO DISSIDIO RURAL até dia 30/10 SINDICATO

NOVEMBRO VACINAÇÃO DA FEBRE AFTOSA ( rebanho todo) até dia 30/11 SINDICATO

DEZEMBRO VACINAÇÃO DA BRUCELOSE (femeas de 3 a 08 meses) até dia 31/12 VETERINÁRIO

DEZEMBRO RELATÓRIO DO GREENING - 02º semestre até dia 31/12 SINDICATO

jornal INFORMATIVO do Sindicato Rural.
(área, nomes, plantaçoes e outras)

LISTAGEM DE IMPOSTOS RURAIS
SINDICATO RURAL DE TAQUARITINGA

Agrotóxicos ‘severamente perigosos’ serão proibidos no País

FOLHA DE PAGAMENTO
CERTIFICAÇÃO DIGITAL

CONECTIVIDADE SOCIAL-ICP
PRAZO JULHO DE 2011

Informamos a todos ASSOCIADOS que
possuem empregados com carteira assina-
da (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, rescisões contratuais,
extratos) que partir de 02/05/2011 já está
em vigor a NOVA NORMA DO
CONECTIVIDADE SOCIAL- ICP- BRASIL, cir-
cular 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 car-
tão: RG, CPF, Título de Eleitor, Comprovante
de Endereço e CNH ou foto atualizada. As
informações complementares referentes aos
custos deste procedimento, bem como de-
mais dúvidas, poderão serem esclarecidas no
Departamento Pessoal do Sindicato Rural
até o final do mês de julho de 2.011.

os três agrotóxicos
que sofrerão restri-
ções na comercia-
lização por estarem

associados a prejuízos à saúde,
dois (endossulfam e aldicarbe)
estão em processo de retirada
no Brasil. O terceiro (alacloro)
está em fase da avaliação pela
Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa).

A decisão sobre a restrição
aos três produtos químicos foi
tomada na semana passada por
representantes de 75 países,
reunidos na Convenção de Ro-
terdã. Com isso, esses
agrotóxicos passam a ser consi-
derados “severamente perigo-
sos” e, a partir de outubro, te-
rão de ser submetidos a regras
rígidas para a venda.

Ratificada pelo Brasil em
2004, a Convenção de Roterdã
regula o comércio internacional
de produtos químicos perigosos.

Durante o encontro, nações
também discutiram a proposta
de uso controlado e do
banimento do amianto de
crisotila, mas não chegaram a um
acordo. Para haver uma decisão,
é preciso consenso entre todos
os participantes.

A posição do Brasil foi
criticada: a delegação preferiu a
neutralidade, considerada uma
aposta na falta de acordo. Para
ativistas na luta pelo banimento
do produto, classificado com
cancerígeno, o País perdeu uma
oportunidade histórica. De que-
bra, recebeu o prêmio “Culpado
por Provocar Câncer”, promovi-
do pela uma organização não go-
vernamental. Em relação aos
agrotóxicos, o Brasil defendeu a
restrição do comércio.

“Os países precisam saber e
assumir os riscos a que estão ex-
postos quando comercializam
esses produtos”, avalia o geren-

D

te-geral de toxicologia da
Anvisa, Luiz Cláudio Meirelles.
Com a mudança, rótulos terão
de apresentar informações cla-
ras sobre os perigos de seu uso
à saúde.

O comércio do endossulfam
será banido a partir de 2013. A
retirada programada do produ-

to foi determinada pela Anvisa
em 2010. O aldicarbe (conheci-
do por seu uso irregular na for-
mulação do “chumbinho”) teve
seu uso restringido pela agên-
cia e, em dezembro, a fabrican-
te decidiu suspender sua venda.

As informações são do jor-
nal O Estado de S. Paulo.
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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 :

CURSOS e EVENTOS
Sindicato Rural
e Senar - 2011

O que se colhe
em JULHO:

Data: 20, 21, 22 e 24/06
Instrutor: Walkmar Brasil de Souza Pinto,

com participação de 20 alunos, com aulas teoricas e pratica e que
teve parceria com o associado o Sr. Agide Gibertoni, com aulas

praticas em sua propriedade.

LARANJA, INSPEÇÃO DE PRAGAS E DOENÇAS

Data: 27/06 a 30/06
Instrutor: Zenaide Berti Lopes,

com participação de 20 alunos, com aulas praticas e
teóricas no Sindicato.

ARTESANATO EM FIBRAS VEGETAIS BUCHAS/
UTILIT. E DECORATIVOS

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 exames peri-
ódicos a cada seis meses.

O Sindicato Rural informa aos associados que possuem funcionários que no ato
do registro de funcionários estejam munidos dos respectivos documentos: CPF,
RG, TÍTULO DE ELEITOR, CARTEIRA DE TRABALHO, FOTO 3X4. E o funcionário que tiver
filho tem que estar munidos dos seguintes documentos do filho: CERTIDÃO DE
NASCIMENTO E CPF (só se tiver).

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.

AVISO IMPORTANTE

O Departamento Pessoal vem através desta informar aos associados que possu-
em empregados em suas propriedades, sobre a obrigatoriedade dos laudos de
trabalho, P.P.R.A (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) esse elaborado
por um Engenheiro do Trabalho e o outro laudo é PCMSO (Programa de Controle
Médico de Saúde Ocupacional) esse é elobardo por um Médico do Trabalho. Se
ocorrer uma fiscalização do Ministério do Trabalho na propriedade e não constar
esses laudos, o proprietário será autuado e  poderá ser multado. Maiores infor-
mações procurar o Sindicato Rural.

ACIDENTE DE TRABALHO

Por mais simples que seja o ocorrido dentro da propriedade rural, deve ser infor-
mado 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 deve-
rá ser comunicado pela empresa, SOB PENA DE MULTA EM CASO DE OMISSÃO.
AGENDA DE PAGAMENTOS:

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

Abacate, uva,
maracujá, cacau, milho,

café, cana, cebola,
laranja, batata-doce,

mandioca e soja.

JÁ FORAM FORMADOS MAIS DE 7.204 PESSOAS ENTRE PRODUTORES E TRABALHADORES RURAIS
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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 6.000 LITROS
DE ÓLEO DIESEL ENTRE

SEUS ASSOCIADOS.

Dois amigos fazendeiros se encontram depois de muito
tempo:

- E aí, Durval? Com quantos alqueires está a sua fazenda?
- Já ta com quase cem alqueires! E a sua?
- Só para você ter uma idéia, pela manhã eu saio de casa,

ligo meu jipe e ao meio-dia ainda não percorri nem metade da
minha propriedade.

- Entendo... Eu também já tive um carro desses. Uma
droga!

O DIA TODO:

ESCABECHE DE SARDINHA
INGREDIENTES:
1,5 kg de sardinha fresca,
     limpa e em filés
1 pimentão amarelo
    fatiado em rodelas
1 pimentão vermelho
    fatiado em rodelas
3 tomates maduros
    e firmes fatiados
3 cebolas descascadas e fatiadas
Noz moscada a gosto
Cheiro verde a gosto
Manjericão a gosto
Sal e Glutamato monossódico
2 colheres (sobremesa) de massa de tomate
150 ml de molho de soja (shoyu)
150 ml de vinagre de maçã ou de vinho branco
150 ml de azeite extra-virgem
Rúcula picada a gosto

PREPARO:
- Em uma panela de pressão, monte a receita em camadas e da seguinte
maneira: cebolas, sardinha, sal, noz moscada, manjericão, cheiro ver-
de, os pimentões e o tomate; recomece as camadas até finalizar tudo e
regue com o shoyu, o azeite, o vinagre e massa de tomate; tampe a
panela e a partir do momento que o vapor começar a sair, deixe por 20
minutos e retire do fogo.
- Mantenha a panela tampada e sem mexer por um mínimo de 8 horas
ou mais.
- Destampe a panela e sirva frio, acompanhado de pães e torradas.

SHIROMU KAWASAKI
BENEDITO TROIANO
PALIMERCIO CARLOS REGATIERI
ENEAS JOSE BELODI
EDUARDO BONFANTE
CELSO F. DE CAMARGO SALLUM
ANTONIO CARLOS REGATIERI
LUIZ ANTONIO COLETTI
ADEMIR  PINELLI
TAKAO SAKAGAMI
DOMINGOS FERRETI
CLAUDIO W. BRASSALI
SIRO INOUE
MARIA APARECIDA M. PAVARINA
MARIA DIRCE PREVIDELLI ZACHARIAS
MARIA PIVETTA
MARCELINO MUDELAO
MARCO ANTONIO DOS SANTOS

05/07
07/07
08/07
08/07
09/07
11/07
13/07
18/07
18/07
20/07
20/07
20/07
20/07
22/07
24/07
24/07
25/07
28/07

A 57ª edição do sorteio de 100 litros de óleo diesel ocorreu
dia 20 de Junho de 2011, cujo ganhador foi

a Sra. Dirce Gibertoni Belucci (foto), totalizando 6.000 litros em
parceria com o AUTO POSTO IPIRANGA.


