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SINDICATO RURAL DE TAQUARITINGA

Presidente do Sin-
dicato Rural, Dr.
Marco  Anton io
dos Santos, está
e laborando um

projeto para ser encaminhado
para Ministério da Agricultura
bem como para a Secretaria da
Agricultura de São Paulo na cri-
ação do Circuito das Frutas
Tropicais.

A intenção desse projeto é
que as cidades de Taquaritinga,

O
CIRCUITO DAS FRUTAS TROPICAIS

Monte Alto, Fernando Prestes e
Cândido Rodrigues que são os
maiores produtores do país de
Goiaba, Manga, Limão possa

ter projeção nacional de sua ca-
pacidade de produção, como
ocorre em outras regiões do
país, por exemplo: Circuito da

Uva, na região de Jundiaí e
Rio Grande do Sul.

Este trabalho está come-
çando e já ouve entendimentos
entre órgãos acima menciona-
dos, está sendo feito um levan-
tamento mais preciso pela Casa
da Agricultura de Taquaritinga,
em parceria com Sindicato Ru-
ral, sendo que já começou as
visitas nas propriedades, e no
prazo de 90 dias acreditamos
que esteja pronto.

Cana moída em 2010 chega a 624,99
milhões de toneladas e bate recorde

produção nacional
de cana-de-açúcar
moída pela indústria
sucroalcooleira em
2010 chegou a 624,99

milhões de toneladas. O número é
recorde e representa aumento de
3,4% na produção total na compara-
ção com o ciclo 2009/2010. O resul-
tado faz parte do terceiro e último
levantamento da safra 2010/2011, di-
vulgado pela Companhia Nacional
de Abastecimento (Conab).

O aumento da produção se deve
ao crescimento de área e às novas
usinas em operação em alguns esta-
dos do Centro-Sul, além do bom re-
gime de chuvas no ano passado. Por
outro lado, a produtividade média
caiu 4,6% sobre a safra anterior, pas-
sando a 77,8 toneladas por hectare.
O motivo é a estiagem nas áreas pro-
dutivas daquela região, de abril a
novembro de 2010. Em dezembro, a
colheita foi encerrada no Centro-Sul
e, até abril deste ano, continuará nas
regiões Norte e Nordeste.

Do total de cana a ser esmagada,
53,8% (336,2 milhões de toneladas)

são destinados à produção de 27,7
bilhões de litros de etanol. Deste
volume, 19,6 bilhões de litros são
do tipo hidratado e 8,1 bilhões do
anidro. Os 46,2% (288,7 mil tonela-
das) restantes vão para a produção
de açúcar, que chegou a 38,7 milhões
de toneladas. Na safra passada, fo-
ram produzidas 33 milhões de tone-
ladas. A demanda interna deve che-
gar a 11,11 milhões de toneladas, dis-
tribuída entre consumo direto e pro-
dutos industrializados.

ÁREA

No que se refere à área destina-
da ao plantio da cana, a pesquisa
aponta resultado de oito milhões de
hectares, 8,4% a mais que a da safra
anterior. O estado de São Paulo ocu-
pa a maior parte, com 4,4 milhões
de hectares ou 54,28% do total naci-
onal. Em seguida, aparecem Minas
Gerais (695 mil ha), Goiás (599,3 mil
ha), Paraná (582,3 mil ha), Alagoas
(438,6 mil ha), Mato Grosso do Sul
(396,1 mil ha) e Pernambuco (346,8
mil ha).

A pesquisa de campo foi reali-
zada por 42 técnicos, que visitaram
411 usinas entre os dias 29 de no-
vembro e 12 de dezembro, além de
contatos com representantes de en-
tidades de classe, associações e coo-
perativas em todos os estados pro-
dutores.

A

Nasce Raízen, fruto da
parceria Shell e Cosan

Royal Dutch Shell
e a Cosan S.A. aca-
bam de anunciar a
Raízen, nome da

nova organização formada pela
união das duas grandes empre-
sas e que pretende ser uma das
cinco maiores do país  em
faturamento. Com valor de
mercado estimado em US$ 12
bilhões e cerca de 40 mil funci-
onários, posiciona-se como
uma das mais competitivas na
área de energia sustentável do
mundo.

   De olho nos mercados
externos e interno, a Raízen
será responsável por uma pro-
dução superior a 2,2 bilhões de
litros de etanol por ano. Além
do etanol, as atuais 23 usinas
produzem 4 milhões de tone-

ladas de açúcar e tem 900 MW
de capacidade instalada de pro-
dução de energia elétrica a par-
tir do bagaço da cana.

   Na área de combustí-
ve is ,  a  jo int  venture
comercializará aproximada-
mente 20 bilhões de litros para
os segmentos de Transporte,
Indústria e sua rede de 4500
postos de serviço.

  “Pela dimensão de suas
operações, a Raízen contribui-
rá para que o etanol de cana-
de-açúcar, fonte de energia sus-
tentável, limpa e renovável,
consolide-se mundialmente e
fortaleça a posição do Brasil
no comércio internacional de
biocombustíveis”, diz o pre-
sidente designado Vasco Dias.

A
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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 documenta-
ção 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 ter-
mina no dia 30/04/2011. Os documentos 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 últimos 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

O Sindicato Rural de Taquaritinga promove nos dias 22/03, 29/03, 05/04 e 12/04 de 2011, o I Ciclo
de Palestras Jurídicas e Debates sobre questões pertinentes ao meio rural, incluindo alterações
legislativas recentes de suma importância aos produtores rurais.
A cada dia, novas formas de estruturação das cadeias produtivas apresentam-se ao Agronegócio,
tornando mais eficiente e complexa a atividade rural, diante disso temas atuais de grande rele-
vância serão expostos aos produtores rurais de Taquaritinga e Região sobre as principais questões
relativas à atividade rural e sobre a propriedade.
A iminente necessidade de atualização e aprimoramento dos meios de gerenciamento nas empre-
sas rurais é atualmente fundamental, visando alcançar resultados que garantam o sucesso do
empreendimento.
As palestras ocorrerão às terças-feiras, no auditório do Sindicato Rural de Taquaritinga, localizado
à Rua da República nº 1197, centro, Taquaritinga, com início às 19h30min e serão gratuitas.

Programação:

22/03/2011
INCONSTITUCIONALIDADE DO FUNRURAL
Expositor Dr. Eduardo Marques Jacob
IMPACTOS TRIBUTÁRIOS NA ATIVIDADE RURAL
Expositor Dr. Daniel Gaya

29/03/2011
IMPLICAÇÕES AMBIENTAIS NA ATIVIDADE RURAL
Expositor Dr.Evandro Alves da Silva Grili

05/04/2011
ASPECTOS JURÍDICOS DO CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA E ARRENDAMENTO RURAL
Expositor Dr. Guilherme Villela
POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DOS DÉBITOS RURAIS
Expositor Dr. Rogério Mattos

12/04/2011
RELAÇÕES TRABALHISTAS NA ATIVIDADE RURAL
Expositor Dr. Sylvio Rodrigues Neto
A APOSENTADORIA DO PRODUTOR RURAL
Expositora Dra. Juliana Seleri

APOIO INTELECTUAL: Brasil Salomão e Matthes Advocacia
Escritório Tributário & Ambiental:
Dr. Carlos A. Grigolli
Dr. Eduardo H. Cestari

I CICLO DE
PALESTRAS JURIDICAS E DEBATES

Governo determina retirada de agrotóxico até 2012

agrotóxico metami-
dofós não será mais
usado nas lavouras
brasileiras até o final
de 2012. O produto

empregado principalmente nas

120 dias, o inseticida não poderá
mais ser importado e produzido.
A formulação (refinamento) será
permitida por mais um ano e a
comercialização está liberada até
novembro de 2012.

“A medida segue uma tendên-
cia mundial de suspensão de uso
do produto. O governo tem dado
prioridade aos defensivos menos
tóxicos e que ao mesmo tempo
sejam eficientes no controle de
pragas”, afirma o coordenador-ge-
ral  de Agrotóxicos e Afins do
Ministério da Agricultura, Pecuá-
ria e Abastecimento (Mapa), Luís
Eduardo Rangel. O coordenador
explica também que o produtor
rura l  pode optar  por  outros
agrotóxicos autor izados pe lo
Mapa para a mesma final idade
atribuída ao metamidofós.

A decisão do governo é resul-
tado de uma reavaliação do pro-

duto pelo Ministério da Agricul-
tura, Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa) e Institu-
to Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Natura is
Renováveis (Ibama). O trabalho
concluiu que os benefícios do in-
seticida não compensam os riscos
à saúde. Desde 2004, o
metamidofós não pode mais ser
aplicado em pequenas culturas,
caso em que é mais comum o uso
de aplicador costal (manual).

Todos os agrotóxicos
regis trados para cul turas  nas
quais o metamidofós é aplicado
podem ser consultados no Sistema
de Agrotóxicos Fitossanitários
(Agrofit). Nos próximos dias, o
Ministério da Agricultura vai pu-
blicar uma norma oficializando o
cancelamento dos registros, dos
pedidos e das autorizações de im-
portação do agrotóxico.

O
plantações de cana-de-açúcar, soja
e algodão será retirado de forma
programada do mercado nacional.
A decisão foi publicada no Diá-
rio Oficial da União, no dia 17
de janeiro, estabelecendo que em
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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

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 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.

AVISO IMPORTANTE

O Sindicato Rural informa aos associados que possuem funcionários
registrados nas propriedades rurais e possuem mais de um ano de regis-
tro, 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
sejam tomadas as devidas providências, informando assim, ao INSS so-
bre 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:

04/03 - Vencimentos do FGTS.
15/03 - Vencimentos do carnê de INSS
          (Contribuintes individuais, domésticos e facultativos).
18/03 - Vencimentos do INSS.

OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE
TRATORES AGRÍCOLAS:

Data: 07/02/2011 á 11/02/2011
Realizado na

Fazenda Grama, Diva Straccini Gibertoni.
Instrutor: Hermes Souza dos Anjos

Data: 23/02/2011 á 24/02/2011
Instrutora: Vânia Araújo Lourençon

PROCESSAMENTO
ARTESANAL DE PÃES:

O que se colhe
em MARÇO:

Acelga, banana,
chicória, escarola,

limão, pêra,
repolho.
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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 5.600 LITROS
DE ÓLEO DIESEL ENTRE

SEUS ASSOCIADOS.

Antonio Miquelini, filho da ganhadora do mês,
ao lado do presidente Marco Antonio dos Santos

A 53ª edição do
sorteio de 100

litros de óleo
diesel ocorreu

dia 25 de Feve-
reiro  de 2011,
cujo ganhador

foi a Sra. Maria
Fuzili Miquelini,

totalizando
5.600 litros em
parceria com o

AUTO POSTO
IPIRANGA.

CURIOSIDADES

tradicionalíssimo bairro do Bixiga, em São Paulo, possui quatro
recordes mundiais para se orgulhar. E todos têm a ver com o
tamanho de comidas: de lá saiu o maior sanduíche de  mortadela
(com 600 metros), a maior pizza (454 metros), o maior filão de

pão (600 metros) e o maior bolo do mundo, que media impressionante 1,5
quilômetros. O responsável por todas essas façanhas é um mesmo senhor:
Walter Taverna, um dos ícones do bairro mais italiano da cidade, e incansável
batalhador das tradições do Bixiga. Mas não pense que são necessários dias e
dias para se comer um bolo quilométrico como esse. A delícia costuma ser
devorada por milhares de pessoas em menos de 10 segundos.

O

Temos o maior bolo, a maior pizza, o
maior pão e o maior sanduíche de

mortadela do universo

ALCATRA
RECHEADA

INGREDIENTES:
1 quilo de miolo de alcatra,
sem gordura cortado
em bife grande
750 ml de caldo de carne

RECHEIO:
50 gramas de carne
   magra moída
2 colheres de (sopa)
   de salsa picadinha
4 biscoitos de aveia
4 colheres de (sopa) de leite
1 cebola média picada
1 cenoura sem casca ralada
1 dente de alho picado
1 clara em neve
2 talos de aipo picados
Sal e pimenta a gosto
Óleo vegetal para dourar e untar
Raminhos de salsa e tomates cortados em quatro para decorar

PREPARO: Tempere a carne. Reserve. Passe a carne moída com os biscoi-
tos em um processador e o leite. Coloque em um recipiente. Adicione a
cenoura ralada, o alho, a salsinha e o aipo. Unte uma frigideira com óleo
vegetal, refogue a cebola e junte à mistura anterior. Adicione a clara em
neve, tempere e mexa bem. Recheie o bife com a mistura anterior, enrole
bem e feche com um barbante. Em uma panela, aqueça 4 colheres de (sopa)
de óleo vegetal e doure a carne de todos os lados. Baixe o fogo e coloque
o caldo de carne fervendo. Cozinhe por 55 minutos aproximadamente.
Deixe descansar por 5 minutos.

ANTONIO PIROVANI
SERGIO NONIS
LUIZ RICARDO F. M. BARRETO
JURANDIR RISSI
EUCLIDES MAZZINI
ONELIO GIBERTONI
TADEU L. ARIOLI
URBANO NOGUEIRA
MARCO ANTONIO GOMES
TOMIJI MINEHIRA
NAIR PINI MACHADO
JOSE PEDRO F CAMARGO SALLUM
DIVA STRACCINI GIBERTONI
JOSE NELSON PREVIDELLI
JOSE WAGNER CROZERA
BENTO MIRA
LUIS FERNANDO CAZARI
ALCEU PERUCHETTI
CARLOS ALBERTO GRIGOLLI
WALTER  NOGUEIRA
CLAIR CASONI BENTO

01/03
03/03
05/03
05/03
07/03
09/03
12/03
12/03
14/03
15/03
18/03
18/03
19/03
19/03
19/03
21/03
25/03
25/03
26/03
28/03
31/03


