
IM
P
R
E
S
S
O

SINDICATO RURAL DE TAQUARITINGA
Informativo

Rua da República, 1.197 - CEP 15900-000 - TAQUARITINGA - SP - Fones: (16) 3252-2190 / 3252-2175 / 3252-2463 • E-mail: srtaq@ig.com.br
Base Territorial: Santa Ernestina, Cândido Rodrigues, Fernando Prestes e Taquaritinga

www.srtaq.com.br

ANO XXIII � �DIÇÃO N� ��� � �AIO�����

SINDICATO RURAL DE TAQUARITINGA
Informativo ANO XXIX • EDIÇÃO Nº 297 • NOVEMBRO/2018

Rua da República, 1.197 - CEP 15900-000 - TAQUARITINGA - SP - Fones: (16) 3252-2190 / 3252-2175 / 3252-2463 • E-mail: srtaquaritinga@hotmail.com
Base Territorial: Santa Ernestina, Cândido Rodrigues, Fernando Prestes e Taquaritinga

www.srtaq.com.br

FECHAMENTO AUTORIZADO
PODE SER ABERTO PELA ECT

INCIDÊNCIA DE ‘GREENING’ CRESCE 18,15% NAS PLANTAÇÕES 
DE LARANJA DE SP E MG

Longos períodos de 
chuva em 2017 favorece-
ram as folhas novas, que 
alimentam o inseto trans-
missor. No combate, vale 
usar aplicativos para moni-
torar plantas fora das pro-
priedades.

A incidência de “gree-
ning”ou “amarelão”, doen-
ça que atinge plantações 
de laranja e outros citros, 
aumentou 18,15% do ano 
passado para cá em São 
Paulo e Minas Gerais, prin-
cipais regiões produtoras.

 Quando a doença atin-
ge uma árvore, o fruto 
perde tamanho, fica mais 
ácido e cai do pé antes do 
tempo. Há 35 milhões de 
pés de laranja contamina-
dos. 

O transmissor é um in-
seto chamado psilídeo, 
que se alimenta em folhas 
novas. 

“No ano de 2017, nós 
tivemos períodos longos 
de chuva que favoreceram 
essas brotações, essas fo-
lhas novas e, consequen-
temente, um período mais 
longo de insetos se repro-
duzindo”, explica Bruno 
Danieli, que é engenheiro 
agrônomo do Fundecitrus, 
o fundo de defesa da citri-
cultura. 

Combate
Na guerra contra a do-

ença, o Fundecitrus e os 
citricultores fazem uma 
força-tarefa. Entre as ar-
mas estão pulverização e 
armadilhas que atraem o 
psilídeo pela cor da carte-
la onde acaba ficando co-
lado. Com um aplicativo, 
técnicos do Fundecitrus 
também rastreiam plantas 
doentes perto das proprie-
dades que cultivam laranja 
com fins comerciais. 

Além de laranja, limão, 
tangerina, poncã, eles veri-
ficam a murta, que é uma 
das plantas que o psilídeo 
usa para procriação. Eles 
convencem os pequenos 
produtores a arrancarem 
os pés doentes em troca 
de mudas de outras árvo-
res frutíferas. 

COLHEITA DE CANA DEVE ACABAR ANTES DO PREVISTO EM SÃO PAULO
O Estado de São Paulo 

produz cerca de 350 milhões 
de toneladas de cana por ano

Na região centro-oeste, 
as lavouras sentem o efeito 
da estiagem. Com a falta de 
água, a cana não teve bom 
desenvolvimento. A quebra 
na produção pode chegar a 
20%.

As colheitadeiras não pa-
ram desde o início da safra, 
em abril, no estado de São 
Paulo. Mas este ano, o traba-
lho deve terminar quase dois 
meses antes do previsto, que 
era dezembro. O motivo é a 
longa estiagem no primeiro 
semestre. Com falta de água, 

a cana não se desenvolveu 
bem. 

Em 6.500 hectares de uma 
fazenda em Pederneiras, a 
produção deveria ser de 500 
mil toneladas. Mas em uma 
parte da lavoura as máqui-
nas nem vão entrar, porque a 
cana, que iria para uma usi-
na, não vai chegar ao tama-
nho mínimo para a colheita. 

O estado de São Paulo 
produz cerca de 350 milhões 
de toneladas de cana por 
ano. Na região de Bauru fo-
ram colhidas na safra passa-
da 20 milhões de tonelada. 
Esse ano a queda na produ-
ção deve chegar a 20% e a 

próxima safra também pode 
ser afetada. 

Em algumas lavouras, o 
desenvolvimento da cana 

está atrasado. Muitas plantas 
já deveriam estar com quase 
meio metro, mas só agora os 
brotos saíram. 
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O que é eSocial?
O eSocial é o instrumento 

de unificação da prestação 
das informações referentes à 
escrituração das obrigações 
fiscais, previdenciárias e tra-
balhistas e tem por finalidade 
padronizar sua transmissão, 
validação, armazenamento e 
distribuição, constituindo um 
ambiente nacional (Decreto 
nº 8.373/2014).

O que é a EFD–Reinf?
A EFD-Reinf (Escrituração 

Fiscal Digital das Retenções e 
Informações da Contribuição 
Previdenciária Substituída) é 
um módulo que abarca todas 
as retenções do contribuinte 

CONAB: BRASIL PODERÁ COLHER ATÉ 238 MILHÕES DE TONELADAS DE 
GRÃOS NA SAFRA 2018/19

A produção estimada para 
o primeiro levantamento da 
safra 2018/19 indica um vo-
lume entre 233,6 e 238,5 mi-
lhões de toneladas, com uma 
variação entre 2,5 e 4,7% a 
mais do que a safra passada. 
Isso significa que a produção 
nacional poderá aumentar 
entre 5,6 e 10,6 milhões de 
toneladas. Os números estão 
no 1º levantamento da safra 
de grãos deste período, divul-
gado nesta quinta-feira (11), 

pela Companhia Nacional de 
Abastecimento (Conab).

Nas principais culturas do 
país, a soja pode alcançar 
uma produção entre 117 e 
119,4 milhões de t, enquanto 
o milho total pode chegar até 
91,1 milhões de t. Estima-se 
que a primeira safra de milho 
pode ser maior em relação à 
passada, alcançando entre 26 
e 27,3 milhões de t, enquanto 
a segunda seria de até 63,7 
milhões de t.

sem relação com o trabalho, 
bem como as informações 
sobre a receita bruta para a 
apuração das contribuições 
previdenciárias substituídas. 
A nova escrituração substituirá 
as informações contidas em 
outras obrigações acessórias, 
tais como o módulo da EFD-
-Contribuições que apura a 
Contribuição Previdenciária 
sobre a Receita Bruta (CPRB).

Quem será obrigado a 
utilizar o Sistema?

Todos os contribuintes ur-
banos e rurais. Englobando, 
assim, todos os Produtores 
Rurais Pessoas Físicas (Contri-
buinte Individual e Segurado 

Especial), Produtores Rurais 
Pessoas Jurídicas, Agroindús-
trias, Empresas Prestadoras de 
Serviços Rurais e Adquirentes 
de Produção Rural.

Quais as entidades que 
compartilham informações 
no eSocial e na EFD-Reinf?

No eSocial a gestão de in-
formações é exercida e com-
partilhada com a Secretaria da 
Receita Federal, Ministério do 
Trabalho e o Instituto Nacional 
do Seguro Social e Caixa Eco-
nômica Federal. No EFD-Reinf 
a gestão e informação serão 
da Secretaria da Receita Fede-
ral do Brasil.

Outras culturas também 
destacaram-se com a estima-
tiva de aumento da produção, 
como o algodão, amendoim, 
feijão-comum cores e girassol. 
No caso do algodão, o bom 
desempenho das cotações 
da pluma, tanto no mercado 
interno quanto no externo, 
estimulou os produtores a 
investirem na lavoura, sendo 
esperados incrementos recor-
des na área plantada.

Em relação ao milho, a 
grande aposta dos produtores 
é a expectativa de normaliza-
ção das chuvas para a tempo-
rada que se inicia. O mercado 
mostra-se promissor e vem se 
fortalecendo a cada ano, com 
as alternativas de exportação 
para o mercado chinês, os re-
flexos da taxa de câmbio e a 
fabricação de etanol a partir 
de milho, além do forte mer-
cado interno produtor de pro-
teína animal.

O estudo mostra também 

que a definição da área plan-
tada do milho está condicio-
nada à evolução do clima nos 
próximos meses, que estimu-
lará, caso ocorra normalização 
das chuvas, o uso de um pa-
cote tecnológico avançado, 
fato não ocorrido na tempo-
rada passada. Sendo assim, a 
estimativa de área total deverá 
apresentar forte incremento, 
com um intervalo de 16,6 a 
16,8 milhões de hectares. Já 
a soja vem se consolidando 
como o principal produto na 
evolução do agronegócio bra-
sileiro e que tradicionalmente 
impulsiona o incremento da 
área nacional produtora de 
grãos, apresentando, neste 
exercício, intervalo entre 35,4 
e 36,2 milhões de hectares.
Com relação à área total de 
grãos no país, a perspectiva é 
de aumento de 0,2 a 2,3% para 
o plantio da safra 2018/19, que 
poderá variar de 61,9 a 63,1 mi-
lhões de hectares.

Qual o prazo para envio 
dos eventos periódicos e 
não periódicos no eSocial?

Os eventos não periódicos 
são aqueles em que a presta-
ção da informação está condi-
cionada a ocorrência do fato 
como a contratação do em-
pregado, alteração de salário 
e desligamento. E os eventos 
periódicos são aqueles fatos 
com ocorrência repetitiva tais 
como à folha de pagamento 
e retenção de impostos. Nes-
te caso os eventos devem ser 
transmitidos até o dia 07 do 
mês seguinte, antecipando-se 
o vencimento para o dia útil 
imediatamente anterior, em 
caso de não haver expediente 
bancário.

ENTENDA MELHOR O ESOCIAL E A EFD-REINF PARA O PRODUTOR RURAL
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Visite nossa página no Facebook (Sindicato Rural de Taquaritinga), para ver próximos cursos durante ano.

TONEIO DE PESCA - DATA: 06 DE OUTUBRO/18

TODOS OS PRODUTORES RURAIS DEVEM SE ADEQUAR AO 
NOVO SISTEMA DE RECOLHIMENTOS DE IMPOSTOS ATRAVÉS 

DO ESOCIAL.

CURSOS DO SENAR REALIZADOS EM OUTUBRO/2018

Muitos produtores rurais 
aproveitam o final de semana 
para o seu lazer, e o torneio de 

pesca será uma grande oportu-
nidade para reunir os produto-
res, trabalhadores rurais e seus 

familiares para terem uma 
integração. É através de inicia-
tivas como essa que se torna 

possível melhorar a qualidade 
de vida das pessoas oferecen-
do lazer e entretenimento.

OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRATORES AGRÍCOLAS - DATA: 
15 A 19 DE OUTUBRO/18

Este curso irá capacitar o 
produtor e o trabalhador rural 
a operar e efetuar a manuten-
ção do veículo corretamente 
e seguindo a práticas de se-

gurança operacional, pois es-
tão sujeitos a acidentes caso 
não recebam o treinamento 
profissional para operar com 
segurança. Ao término deste 

curso os participantes adqui-
rem conhecimentos sobre o 
funcionamento do motor e 
de todos os sistemas, e garan-
tem a própria segurança e de 

todos os envolvidos durante a 
utilização do veículo, e esta-
rão aptos a manter veículo em 
boas condições.

CRIAÇÃO DE ABELHAS SEM FERRÃO – MELIPONICULTURA 
DATA: 29 DE OUTUBRO A 01 DE NOVEMBRO/18

O curso vem possibilitar 
que o produtor e o trabalha-
dor conheça a biologia, ciclo 
de vida, a como coletar o 
néctar, pólen, resina, o ciclo 
de produção e reprodução, 
as principais espécies, como 
implantar um meliponário (co-
leção de colmeias de abelhas 

sem ferrão), a produção do 
mel, e outras informações. As 
vantagens na criação dessas 
abelhas é que as mesmas não 
apresentam riscos de aciden-
tes que facilita seu manejo 
e a meliponicultura (criação 
racional de abelhas sem fer-
rão) apresenta importância 

econômica e ambiental uma 
vez que não necessitam de 
cuidados intensivos e nem 
investimento elevado na 
construção de um meliponá-
rio, tornando uma produção 
muito viável financeiramente 
porque os recursos são mais 
simples, oferecendo seguran-

ça ao trabalhador e produtor, 
e, além disso, é uma ativida-
de sustentável, pois garante a 
preservação das espécies, por 
isso este curso é muito impor-
tante, já que temos na exten-
são de base vários produtores 
de mel.

•Diante do NOVO e-Social, 
que demandará uma série de 
ajustes, o Sindicato Rural de 
Taquaritinga reforça aos pro-
dutores rurais que estamos 
capacitados para auxilia-los. 

•Para os produtores que 
ainda não são associados, 

Como será a identifica-
ção do contribuinte no eSo-
cial e na EFD-Reinf?

Os contribuintes Produto-
res Rurais Pessoas Jurídicas 
e Físicas serão identificados 
pelo CNPJ (Cadastro Nacional 
de Pessoa Jurídica). Os produ-

tores Pessoas Físicas, pelo CPF 
(Cadastro de Pessoa Física) e 
CAEPF (Cadastro de Atividade 
Econômica de Pessoa Física). 
Esta última inscrição identifica 
o estabelecimento da pessoa 
física e substituirá a matrícula 
CEI (Cadastro Específico do 

INSS).

Os produtores rurais te-
rão que enviar a DCTF Web?

Sim, todos os produtores 
rurais, inclusive o Segurado 
Especial, deverão enviar DCTF 
Web. As informações pres-

tadas no preenchimento do 
eSocial e da EFD-Reinf gerarão 
automaticamente a declara-
ção, ou seja, não há neces-
sidade de preencher novas 
informações, pois o sistema 
irá utilizar as que já foram pres-
tadas.

procurem o Sindicato Rural de 
Taquaritinga para obterem in-
formações e apresentarem as 
documentações necessárias 
para seu cadastramento no 
quadro de associados.

• O produtor Rural tam-
bém pode contar com servi-

ços de regularizações de CCIR 
com a Bernadete Bevilacqua 
Ruiz, no Sindicato Rural todas 
as terças e quintas feiras.   

• O Sindicato Rural de 
Taquaritinga convida a todos 
os produtores rurais a partici-
parem da rede social através 

do whatsapp (16) 99993-5119), 
do facebook e do site http://
www.srtaq.com.br/, onde ob-
tém diversas notícias agrícolas 
e informações dos serviços 
especializados executados 
pelo Sindicato para o produtor 
rural.



SINDICATO RURAL COMPLETA 14.800 LITROS DE ÓLEO 
DIESEL SORTEADOS ENTRE SEUS ASSOCIADOS.
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FRANGO COM QUIABO
 UMA OPÇÃO PRÁTICA E DELICIOSA PARA OS ALMOÇOS

ReceitaReceita

Piada
Bastião chegou ao guichê da empresa de ônibus na rodoviá-
ria e pediu para a atendente:
– Ô moça, me dá uma passagem pra Jandira, ida e vorta?
– Meu senhor, aqui não vendemos passagem para Jandira…
Bastião virou-se para sua esposa e disse:
– Vamo imbora Jandira, a moça num qué vendê passagem 
procê não…

A 146ª edição do sorteio de 100 litros de óleo diesel ocorreu dia 19 de 
Outubro de 2018, cujo ganhador foi o Sr. Daniel Pongeluppe Patti, totali-
zando 14.800 litros em parceria com AUTO POSTO MATTARA & PAVARINA 
LTDA

Ingredientes 
•1 quilo de quiabo
•1 frango inteiro, cortado em 
pedaços
•5 dentes de alho amassados
•1 cebola grande bem pitadi-
nha
•1 xícara (chá) de óleo
•1 colher (sobremesa) de co-
lorau
•pimenta a gosto
•sal a gosto
•cheiro verde a gosto
Modo de Preparo 
1.Tempere o frango com o alho 
amassados, sal, pimenta e co-
lorau
2.Se desejar, acrescente uma 
colher (sopa) de vinagre
3.Deixe marinar na geladeira 
por aproximadamente, 30 mi-
nutos
Preparando o quiabo:
1.Lave o quiabo e seque com 
um pano, deixando-o bem se-
quinho
2.Pique em rodelinhas finas
3.Em uma panela, aqueça uma 
xícara de óleo
4.Acrescente o quiabo picado 
e deixe refogar até que não te-
nha mais nenhuma baba
5.Tenha paciência, porque a 
baba sai! este processo leva 
cerca de 20 minutos
6.Mexa de vez em quando, 
com cuidado para o quiabo não 

desmanchar
7.Quando estiver sem baba, 
desligue o fogo, espere amor-
nar e coe, para retirar o óleo
8.Reserve somente o quiabo
Preparando o frango:
1.Em uma panela, aqueça duas 
colheres (sopa) de óleo e doure 
muito bem a cebola, como se 
estivesse queimando (isso fará 
com que solte um corante natu-
ral no frango)
2.Junte o frango e deixe -o fritar 
muito bem
3.Quando estiver bastante dou-
rado, junte três xícaras de água 
fervente, ou um tanto que qua-
se cubra o frango
4.Corrija o sal, se necessário, e 
deixe cozinhar em fogo médio, 
com a panela semi-tampada 
por mais ou menos 20 minutos, 
ou até que o frango esteja bem 
macio
5.Junte o quiabo reservado e 
deixe apurar até que fique en-
corpado
6.Se estiver com muito caldo, 
aumente o fogo e deixe secar 
um pouco mais
7.Verifique se está bom de sal
8.Por último, junte o cheiro-ver-
de
9.Sirva com arroz e feijão fres-
quinhos e angu (ou polenta 
sem molho)

IRINEU FRARE   

TERCILIA MICALI MONTEIRO 

RICARDO TADEO PONGELUPPI  

ANTONIO CARLOS MICHELINI 

ERNESTO PEDRASSOLLI  

MOACIR APARECIDO CAVALINI 

OSWALDO GARCIA MORATO 

DORIVAL GIBERTONI  

GERALDO CLEMENTE ANGELO 

ESPERANDINA P. BERTOLDO 
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O Sindicato Rural parabeniza os 
aniversariantes do mês de Novembro de 2018

      Sr. DANIEL PONGELUPPE PATTI


