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SINDICATO RURAL DE TAQUARITINGA

É
Entenda a Contribuição Sindical Rural e SENAR

o sistema que de-
fende, trabalha e
fala em seu nome e
de todos os produ-

tores rurais do Brasil. Constituí-
do de forma piramidal, tem em
sua base 2.154 sindicatos rurais
e 1.129 extensões de base, se-
gundo dados de 07/10/2010. Es-
ses sindicatos são representa-
dos por 27 Federações estadu-
ais, que têm na Confederação da
Agricultura e Pecuária do Brasil
(CNA) a sua representação má-
xima. Criada por meio do Decre-
to-lei n.º 53.516, de 31 de Janei-
ro de 1964, a entidade é a legíti-
ma representante do setor rural
de brasileiro. Essa estrutura ga-
rante a presença do Sistema
CNA em qualquer ponto do País.

Assim como a CNA, as Fe-
derações atuam em seus Estados
estimulando o fortalecimento
sindicalismo rural. Os sindicatos
desenvolvem ações direitas de
apoio ao produtor rural, buscan-
do soluções para os problemas
locais de forma associativa.
Como líder do Sistema, a CNA é
reconhecida como única repre-
sentante da categoria legalmen-
te constituída.

OBJETIVO
E FUNCIONAMENTO

O principal objetivo do sis-
tema sindical rural é a defesa dos
seus direitos, reivindicações e
interesses, independentemen-
te do tamanho da propriedade
e do ramo de atividade de cada
um, seja lavoura ou pecuária,
extrativismo vegetal, pesca ou
exploração florestal. O sistema
CNA trabalha inspirado em cin-
co princípios básicos: solidarie-

dade social, livre iniciativa, di-
reito de propriedade, economia
de mercado e os interesses do
País.

A contribuição sindical é
devida por todos aqueles que
participam de uma determina-
da categoria econômica, profis-
sional ou de uma profissão libe-
ral, em favor do sindicato repre-
sentativo da categoria ou profis-
são (artigos 578 a 591 da CLT).

De acordo com o previsto
no artigo 149 da Constituição Fe-
deral, a contribuição tem cará-
ter tributário, sendo, portanto
compulsória, independente-

mente de o contribuinte ser ou
não filiado a sindicato. Esta con-
tribuição existe desde 1943 e é
cobrada de todos os produtores
rurais – pessoa física ou jurídica
– conforme estabelece o Decre-
to-Lei nº 1.166, de 15 de Abril de
1971, com a redação dada pelo
artigo 5º da Lei 9701, de 18 de
Novembro de 1998.

CONTRIBUIÇÃO SENAR

Com o pagamento da con-
tribuição SENAR 2010, o Serviço
Nacional de Aprendizagem Ru-
ral (SENAR) obtém recursos para

desenvolver ações de Formação
Profissional Rural- FPR e de Pro-
moção Social – PS, por meio de
cursos, treinamentos e seminá-
rios, garantindo ao homem do
campo maior qualidade de vida,
integração na sociedade e ple-
no exercício da cidadania. Na
mesma guia bancária que você
recebeu para pagar a Contribui-
ção Sindical Rural, já está incluí-
da a Contribuição SENAR 2010.

QUEM PAGA
A CONTRIBUIÇÃO

A contribuição SENAR é
devida apenas pelos produtores
que exercem atividades rurais
em imóvel sujeito ao Imposto
sobre a Propriedade Territorial
Rural (ITR). No entanto, face ás
isenções concedidas por lei, a
contribuição somente é lançada
para os proprietários, titulares
de domínio útil ou possuidores,
a qualquer titulo, de imóveis
rurais.

o último dia 18 de abril foi promovido no Sindicato Rural um café da manhã, onde estive-
ram presente várias autoridades da cidade de Taquaritinga SP, bem como: o Prefeito
Municipal Sr. Paulo Delgado, o vereador Gilmar Azevedo e a Presidenta da Câmara Dra.
Márcia Zucchi, O Sr. Antonio Claudio (Dedê) Donato representou os Amigos da Serra e

ACIT, imprensa local e diretores do Sindicato também marcaram presença.
 Um dos principais assuntos em pauta foi a criação de uma brigada de incêndio na nossa

região, proposta feita pelo Presidente do Sindicato Rural, Dr. Marco Antonio dos Santos. Neste
projeto o foco é a prevenção contra incêndios que são causados nos canaviais das propriedades
de nossa região, que na maioria das vezes são criminosos, por isso o motivo de acontecer com
tanta freqüência.

O vice-presidente do Sindicato Rural, Sr. Luiz Ricardo F. M. Barreto, será o coordenador
desse projeto.

Alguns levantamentos de valores, empregos gerados e produção de culturas da nossa cida-
de no ano de 2010 foram apresentados, como por exemplo: a Cana-de-açúcar, Laranja, Limão,
Manga, Goiaba entre outras.

Na ocasião o Dr. Carlos A. Grigolli esclareceu algumas dúvidas sobre o Novo Código Flores-
tal, e falou das novas propostas e exigências que será votada neste mês de Maio.

Sindicato Rural promove Encontro
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VENCIMENTO DIA 22/05/2011
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Contratação de colhedores de laranja
ela atual, legislação,
só existem dois meios
legais de ser proce-
der a colheita de la-

ranjas, quais sejam: a contratação
dos colhedores de frutas em nome
próprio ou pelo sistema condomí-
nio, na grande maioria dos casos, a
contratação dos trabalhadores é
incompatível com a colheita de um
único ou alguns poucos produtores,
sendo esse o grande motivo de
surgimento do sistema de condo-
mínio. No sistema condomínio, que
atualmente é o mais utilizado, o
empregador (patrão dos
colhedores) é um grupo de produ-
tores que formam o condomínio.
Cada produtor que integra o con-
domínio responde pelas obrigações
patronais solidariamente com os
demais colegas do grupo. Isso em
linguagem simples esta a nos dizer
que o empregado pode exigir seus
direitos trabalhistas de qualquer
um dos integrantes do condomínio,
independentemente de ter ou não
trabalhado na propriedade do es-

colhido para pagar a conta. Por isso,
a organização do condomínio é coi-
sa mais importante que você tem
que levar em conta ao fazer sua co-
lheita, pois você pode vir a ser co-
brado por obrigações dos outros.

Esteja atento e tenha sempre
em mente que os escritórios que
trabalham com esses condomínios
são meros prestadores de serviços
para os produtores e não respon-
dem pelas obrigações dos produto-
res dos produtores. A lei não dá
essa permissão e qualquer ajuste
verbal ou documentado que for fei-
to atribuindo obrigações a qualquer
destes escritórios não tem valida-
de. E o que é pior e mais
preocupante neste caso, é que, por
envolver direitos de empregados,
esse tipo de contrato não deve ser
apresentado como defesa, pois só
serve como prova para os patrões,
ou seja: contra você. Por isso tome
cuidado ao entrar em condomínio,
pois você obrigatoriamente tem no
mínimo que saber: a) qual a orga-
nização do grupo; b) qual escritó-

rio que faz o serviço; c) qual a
credibilidade desse escritório; d) se
todos os diretos dos colhedores es-
tão sendo pagos; e) se o INSS e FGTS
estão sendo recolhido; f) qual a ex-
periência, confiança, seriedade e
conhecimento sobre o assunto que
têm as pessoas que lhe procuram e
oferecem serviços.

Não se deixe levar por conver-
sas aparentemente vantajosas, es-
pecial por custos mágicos e baratos
que são oferecidos e que muitas
vezes não cobrem sequer os direi-
tos a serem pagos aos empregados,
pois ninguém trabalha para perder
e isso certamente provocará o
descumprimento de alguma obriga-
ção a ser paga e resultar em pro-
blemas para o produtor que pode
até ser chamado na justiça, em re-

1ª ETAPA DA CAMPANHA DE
VACINAÇÃO CONTRA A FEBRE AFTOSA

sumo: O barato pode se tornar mui-
to caro e os produtores é que são
os patrões.  Lembre-se: se houver
problemas, os produtores é que res-
ponderão perante a justiça do tra-
balho, juntos ou isoladamente. Não
se iluda com coisas ou proposta des-
se tipo, pois pode trazer um desas-
tre e o responsável a ser cobrado
pode ser você. E lembre-se: Entrar
em condomínio é muito fácil, difícil
é sair e pode custar caro.

A coisa é muito séria e devemos
ficar atentos para não entramos no
chamado conto do vigário das pro-
postas milagrosas, como muito
tem acontecido em nossa cidade e
se transformou em monte de ações
trabalhistas na Justiça do Trabalho
da nossa cidade.

O salário mínimo do esta-
do de São Paulo passará para
R$ 600,00, o novo teto en-
trou em vigor no dia 01/04/
2011, então por isso que pe-
dimos aos associados que
possuem empregada domes-
tica que façam este reajus-
te. Maiores informações pro-
curar o Sindicato Rural.

Começa no dia 1 de Maio
de 2011 e vai até dia 30 de Maio
de 2011, a campanha de vaci-
nação contra a febre aftosa,
por isso pedimos a todos os
associados que tenham gado,
que compareçam á Casa da
Agricultura, para efetuar a va-
cinação.

NOVO SALÁRIO MÍNIMO
ESTADUAL

P

São frutos, quando maduros,
polpudos e
macios, como tomate, melancia,
quiabo, morango, ou polpudos e
duros como abóbora e moranga.
Sim, é  mesmo que você leu:
morango e melancia também são
hortaliças e não frutas.

Dividem-se e3m folhas (alface,
couve, almeirão, etc.), talos e
hastes (aspargo e aipo) e flores
ou inflorescências (couve-flor e
brócolos).

São ricas em carboidratos e in-
cluem as raízes (cenoura, beter-
raba, batata-doce e
mandioquinha), os tubérculos
(batata e cará), rizomas (inhame)
e bulbos (alho e cebola). Os tu-
bérculos e os rizomas são estru-
turas com aparência de raízes,
mas na verdade são caules.
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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 MAIO:

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
extras 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 re-
gistro, que quando for fazer a rescisão desses funcionários, que comuni-
quem 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 se-
jam 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:

06/05 - Vencimentos do FGTS.
13/05 - Vencimentos do carnê de INSS
            (Contribuintes individuais, domésticos e facultativos).
20/05 - Vencimentos do INSS.

I
nformamos a todos os associados, está funcionando o
consultório dentário do Sindicato Rural, com o Dr. Ân-
gelo Marcelo Okada.

Portanto todos poderão agendar suas consultas pelo
telefone (16) 3252-2175 ou na sede do Sindicato Rural.

AVISO  IMPORTANTE

HIDRAULICA 2 – REDE DE ESGOTO

DATA:11/04 a 14/04
INSTRUTOR: JOAO MANOEL DOS REIS

COM PARTICIPAÇÃO DE 15 ALUNOS

27/04 a 28/04
INSTRUTOR:  JOSE PEDRO MAZZI
COM PARTICIPAÇÃO DE 15 ALUNOS

APLICAÇÃO DE AGROTOXICOS COM
TURBO PULVERIZADOR

Laranja, limão,
pêra, pimentão verde,

repolho, salsa,
seriguela

e tangerina.
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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 5.800 LITROS
DE ÓLEO DIESEL ENTRE

SEUS ASSOCIADOS.

A 55ª edição do sorteio de 100 litros de óleo diesel
ocorreu dia 25 de Abril de 2011, cujo ganhador foi o
SR. GERMANO CARQUI, totalizando 5.800 litros em

parceria com o AUTO POSTO IPIRANGA.

BENEDITO SANDER CHESTI
VANDERLEI NUCCI
NEUCLAIR ARIOLI
ORLANDO JOAO PREVIDELLI
VALDIR LUIS DE ALMEIDA
SERGIO N. MATOS BARRETTO
LINDOLFO R. SANTOS FILHO
ANTONIO RIBEIRO
BENEDITO MANOEL MACHADO
EDISON MORITA
ANTONIO AMERICO VOLANTE
ALTINO COLETTI
JOSE MARTINS
MIGUEL CAMILLO
ONADIR AGOSTINHO
JOAO CARLOS BASILIO
KIOSHI OGATA
ANSELMO GUANDALINI
ANTONIO GIBERTONI
VALDECIR RIZZO
JOSE JORGE BOVERIO
NICOLA MARUCCA
OSCAR NUNES PEREIRA
GERMANO CARQUI
NOBOR MIURA
PEDRO SILAS LOURENÇO FILHO
JOAO DECIO ROMANHOLI

01/05
01/05
03/05
05/05
08/05
09/05
10/05
12/05
13/05
15/05
14/05
16/05
19/05
19/05
20/05
20/05
20/05
21/05
21/05
21/05
22/05
22/05
22/05
23/05
27/05
30/05
31/05

OS FÓSFOROS:
Um certo dia Manoel avisa para Joaquim que vai ao Brasil e pergunta ao amigo:
 – Joaquim, você quer que eu lhe traga alguma coisa do Brasil?
Joaquim responde:
 – Sim, eu queria uma caixa de fósforos, pois, me falaram que os fósforos do Brasil

são muito bons!
Depois de um mês de viajem, Manoel volta à Portugal e os dois se encontraram no

aeroporto e Manoel falou:
 – Meu amigo Joaquim estou de volta! Estão aqui seus fósforos!
 – Muito obrigado.
E cada um foi para sua casa. Chegando em casa Joaquim foi testar seus fósforo

mais nenhum funcionava. Então resolveu ligar para Manoel para falar o problema.
 – Manoel, eu estou lhe ligando para dizer que eu estou muito triste, pois nenhum de

meus fósforos está prestando...
 – Joaquim, mais como isso pode acontecer? Eu testei todos no avião!

Arroz de carreteiro

INGREDIENTES:

1 1/4 xícara (chá) de arroz branco
1 cebola pequena
1 dente de alho
250 g de carne-seca
1 colher (sopa) de banha de porco
(ou manteiga)

MODO DE PREPARO:

1.   Sob água corrente, lave o arroz e deixe escorrer bem.
2.   Numa tábua, descasque e pique a cebola e o alho. Reserve.
3.   Numa panela média, coloque a carne seca, cubra com água e
leve ao fogo alto. Deixe ferver por 2 minutos e escorra a água. Repita
este procedimento por 4 vezes.
4.   Numa tábua, coloque a carne seca e, com uma faca bem afiada,
pique em pedaços pequenos até ficar com aparência de carne
moída. Não passe a carne pela máquina de moer para não alterar o
sabor.
5.   Numa panela grande, coloque a banha e leve ao fogo baixo para
derreter. Acrescente a cebola e o alho e deixe dourar, mexendo
sempre com uma colher de pau. Acrescente o arroz lavado, a carne
seca e misture bem. Junte 2 xícaras (chá) de água e deixe cozinhar
em fogo baixo. Adicione mais 2 xícaras (chá) de água aos poucos,
verificando o cozimento do arroz. Se necessário, acrescente ou
reduza a quantidade de água. Quando secar, retire o arroz do fogo e
sirva a seguir.A SERVIÇO DO PRODUTOR RURAL DE TAQUARITINGA E REGIÃO!

Informativo

SINDICATO RURAL DE TAQUARITINGA


