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PISO SALARIAL – ESTADO DE SÃO PAULO

 Em decorrência 
da reforma trabalhista, o 
Sindicato Rural deixou de 
realizar acordos salariais 
com os Sindicatos dos 
Trabalhadores Rurais de 
categorias especificas. 
A entidade está manten-
do relacionamentos com 
os representantes dos 
trabalhadores rurais na 
possibilidade de manter 
entendimentos. Decisões 
recentes do Governo Fe-
deral sobre negociações 
coletivas estão sendo 
analisados pela FAESP 
para que possam subsi-
diar as entidades patro-
nais. O Sindicato Rural 
vem acompanhando os 
pisos salariais definido 
pelo Governo do  Estado 
de São Paulo, conforme 
segue abaixo na integra.

Foi publicada a Lei nº 
16.953/19 (DOE-SP de 
19/03/2019), que reva-
loriza os pisos salariais 
mensais dos trabalha-
dores que especifica, 
instituídos pela Lei nº 
12.640/07.

Assim, no âmbito do 
Estado de São Paulo, os 
pisos salariais mensais 
dos trabalhadores a se-
guir indicados ficam fixa-
dos em:

a) R$ 1.163,55 - para 
os trabalhadores domés-
ticos, serventes, traba-
lhadores agropecuários 
e florestais, pescadores, 
contínuos, mensageiros 
e trabalhadores de servi-
ços de limpeza e conser-
vação, trabalhadores de 
serviços de manutenção 
de áreas verdes e de lo-
gradouros públicos, auxi-
liares de serviços gerais 
de escritório, emprega-
dos não especializados 
do comércio, da indústria 
e de serviços adminis-
trativos, cumins (ajudan-
te de garçom), barboys, 
lavadeiros, ascensoris-
tas, motoboys, trabalha-
dores de movimenta-
ção e manipulação de 
mercadorias e materiais 
e trabalhadores não es-
pecializados de minas e 
pedreiras, operadores de 

máquinas e implementos 
agrícolas e florestais, de 
máquinas da construção 
civil, de mineração e de 
cortar e lavrar madeira, 
classificadores de corres-
pondência e carteiros, 
tintureiros, barbeiros, 
cabeleireiros, manicures 
e pedicures, dedetiza-
dores, vendedores, tra-
balhadores de costura e 
estofadores, pedreiros, 
trabalhadores de pre-
paração de alimentos e 
bebidas, de fabricação e 
confecção de papel e pa-
pelão, trabalhadores em 
serviços de proteção e 
segurança pessoal e pa-
trimonial, trabalhadores 
de serviços de turismo 
e hospedagem, garçons, 
cobradores de transpor-
tes coletivos, barmen, 
pintores, encanadores, 
soldadores, chapeadores, 
montadores de estruturas 
metálicas, vidreiros e ce-
ramistas, fiandeiros, te-
celões, tingidores, traba-
lhadores de curtimento, 
joalheiros, ourives, ope-
radores de máquinas de 
escritório, datilógrafos, 
digitadores, telefonistas, 
operadores de telefone 
e de telemarketing, aten-
dentes e comissários de 
serviços de transporte de 
passageiros, trabalhado-
res de redes de energia 
e de telecomunicações, 
mestres e contramestres, 
marceneiros, trabalha-
dores em usinagem de 
metais, ajustadores me-
cânicos, montadores de 

máquinas, operadores de 
instalações de processa-
mento químico e supervi-
sores de produção e ma-
nutenção industrial;

b) R$ 1.183,33 - para 
os administradores agro-
pecuários e florestais, 
trabalhadores de servi-
ços de higiene e saúde, 
chefes de serviços de 
transportes e de comu-
nicações, supervisores 
de compras e de vendas, 
agentes técnicos em ven-
das e representantes co-
merciais, operadores de 
estação de rádio e de 
estação de televisão, de 
equipamentos de sonori-
zação e de projeção cine-
matográfica.

Os pisos salariais di-
vulgados pela Lei nº 
16.953/19 entram em vi-
gor no primeiro dia do 
mês subsequente ao da 
data de sua publicação, 
ou seja, em 01/04/19.

Referente ao piso sa-
larial dos tratoristas, mo-
toristas e operadores de 
máquinas agrícolas, o 
Sindicato Rural tem um 
acordo até 30 de abril de 
2019 com o Sindicato dos 
Trabalhadores em Trans-
portes Rodoviários de 
Jaboticabal, no valor de 
R$1.236,00, sendo que a 
partir de maio/2019 o ín-
dice de reajuste seguirá 
o mesmo do Governo do 
Estado de São Paulo. 

Para melhores infor-
mações, procurem o Sin-
dicato Rural.



Pág. 2   Sindicato Rural de TaquaritingaANO XXX • N° 302 • ABRIL/ 2019

EXPORTAÇÕES AMENIZAM ELEVADO VOLUME DE TAHITI 
NO MERCADO INTERNO

No caso do limão Tahiti, as 

exportações estiveram mais 

aquecidas em março/19, co-

laborando para o controle do 

volume interno – com as chu-

vas, o crescimento das frutas 

nas árvores tem se acelerado, 

abarrotando o mercado de 

mesa. Em março/19 a média 

da variedade no mercado 

doméstico foi de R$ 14,07/cx 

de 27 kg, colhida, recuo de 

apenas 2,4% em relação à 

anterior. Já as exportações de 

Tahiti, segundo a Secex (Se-

cretaria de Comércio Exterior), 

totalizaram 9 mil toneladas 

em fevereiro/19, alta de 40% 

frente a janeiro/19.

PREÇO DA LARANJA PERA RECUA, MESMO COM BAIXA OFERTA
A oferta de laranja da sa-

fra corrente (2019/20) segue 

escassa em São Paulo, prin-

cipalmente a de frutas com 

melhor qualidade. Produtores 

relatam, inclusive, o encerra-

mento da colheita de pera e 

tardias. Por outro lado, o início 

da produção de precoces da 

temporada 2019/20 já come-

çou a “frear” o movimento de 

alta das cotações da pera. Em 

termos de demanda, contu-

do, a colheita de laranjas ain-

da verdes limita o escoamen-

to. Na parcial em março/19, a 

média da pera foi de R$ 42,07/

cx de 40,8 kg, na árvore, valor 

6% inferior à passada.
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Visite nossa página no Facebook (Sindicato Rural de Taquaritinga), para ver 
próximos cursos durante ano.

CURSOS DO SENAR REALIZADOS EM MARÇO/2019

  Informamos 
aos associados para provi-
denciarem as documenta-
ções necessárias para o IRPF 
– 2018/2019. O prazo para 
transmitir para receita federal 
termina no dia 30/04/2019. 
Dúvidas procurar o Sindicato 

Rural ou ligar para Valmir (16-
3252-2175)

Os documentos necessá-
rios são:

-Informe de Rendimento 
Financeiro (Extratos Bancos); 

-Notas Fiscais de Despesas 

e Talão de Notas de Venda 
2018;

-Veículo, se Comprou no 
ano de 2018 (trazer nota fiscal 
da compra, recibo do veículo);

-Veículo, se Vendeu no 
ano de 2018   (trazer recibo da 
venda);

-Imóveis se comprou ou 
vendeu no ano de 2018 (tra-
zer escritura ou matricula);

-Plano de Saúde;
-Escola Particular ou Facul-

dae dos filhos;
-   Notas fiscais de médicos, 

dentistas, clinicas e outros.

ARTESANATO PARA DATAS COMEMORATIVAS (EM FERNANDO 
PRESTES) - DATA: 11 A 15 DE MARÇO/19

 Com esse curso os 
produtores e trabalhadores 
rurais poderão confeccionar 
artesanalmente em fibras ve-

getais muitos produtos para 
uso decorativos para as prin-
cipais datas comemorativas, 
por meio das técnicas de 

montagem mista, mosaico, fi-
guração e revestimento. Para 
finalizar aprenderão sobre a 
comercialização dos produtos 

fabricados para contribuir na 
renda familiar.

APLICAÇÃO DE AGROTÓXICOS - USO CORRETO E SEGURO- NR 31
DATA: 18 A 20 DE MARÇO/19

APLICAÇÃO DE AGROTÓXICOS COM PULVERIZADOR DE BARRAS
DATA: 25 A 27 DE MARÇO/19

IMPOSTO DE RENDA
PRAZO 07/03/2019 A 30/04/2019

VACINAÇÃO DA AFTOSA

ATENÇÃO 
PRODUTOR: 

Em Maio/19 inicia-se a 
campanha de vacinação con-
tra a Febre Aftosa. Deverão ser 
vacinados todos os Bovinos e 

Bubalinos de 01 a 31/05/2019.
Atenção para as fêmeas 

(Bovinas e Bubalinas) de 03 a 
08 meses. Pois estas devem 
ser vacinadas contra Brucelo-
se.

 Este curso e de extre-
ma importância e interesse 
dos produtores e trabalhado-

res pois é pautado pela segu-
rança de quem irá manusear 
por meio da correta utilização 

dos epis, conhecimentos dos 
primeiros socorros bem como 
a preservação do meio am-

biente, com o conhecimento 
da aplicação  e descarte corre-
to dos agrotóxicos.

 Este curso capacita os 
produtores e trabalhadores a 
utilizarem o aplicador de agro-
tóxicos evitando desperdícios, 

pois aprendem sobre regula-
gem dos bicos, a realizar ma-
nutenção no equipamento, a 
lavá-lo. Dessa forma se obtém 

uma aplicação homogênea, 
sem desperdício de matéria 
prima e de forma eficaz. Este 
curso é tão importante e exi-

gido por força de Lei que tor-
na obrigatório a apresentação 
do certificado de conclusão 
em fiscalização trabalhista.



SINDICATO RURAL COMPLETA 15.300 LITROS DE ÓLEO 
DIESEL SORTEADOS ENTRE SEUS ASSOCIADOS
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BACALHAU DE FESTA

ReceitaReceita

Freiras pedindo donativos

A campainha toca na casa de um cara muito pão 
duro.
Quando ele atende dá de cara com duas freiras pe-
dindo donativos.
- Meu filho, nós somos irmãs de cristo e ...
Ele interrompe e diz:
- Nossa!! Como vocês estão conservadas!

A 151ª edição do sorteio de 100 litros de óleo diesel ocorreu dia 19 de 
Março de 2019, cujo ganhador foi o Associado Sr. Antônio Maruca de Car-
valho, totalizando 15.300 litros em parceria com AUTO POSTO MATTARA & 
PAVARINA LTDA.

Serve até 6 porções

500g de bacalhau
6 batatas médias em rodelas
3 cebolas em fatias
1 pimentão vermelho em rode-
las
salsinha picada
10 azeitonas verdes sem caroço
½  xícara (chá) de azeite de oli-
va

Modo de preparo
1 Atenção: Esta receita requer 
24 horas para dessalgar o baca-
lhau.
2 Deixe o bacalhau de molho 

em água na geladeira por 24 
horas, trocando a água 3 vezes 
ao dia, até      dessalgar.
3 Escalde o peixe em água fer-
vente e corte em pedaços gran-
des. Reserve.
4 Cozinhe as batatas na mesma 
água em que escaldou o baca-
lhau.
5 Em refratário, alterne camadas 
de batata, bacalhau, cebola, pi-
mentão, salsinha e azeitonas.
6 Regue com o azeite e leve ao 
forno médio preaquecido (180 
°C) por 30 minutos. Sirva com 
arroz branco

ARMANDO PASTRELO   

AYRTON NARDUCCI  

JOÃO FERMINO TURRA   

GENI CONSTÂNCIO IRIA 

JANDYRA EIKO M. KAWASAKI  

MARCO AURELIO FERRARO 

JOSÉ ZEPHERINO LOTTI   

MARIA DO CARMO PINSETTA 

NECLETO ZANIBONI    

DOLAR ANTONIO GIBERTONI 

ANTONIO GERALDO B. MIRANDA 

NOEMIA PIRES MORAES 

VERA LUCIA SEBASTIANA DUARTE 

ANTENOR DOLCI         

ZEPHERINO PEDRASSOLI  

WALDOMIRO BERTOLDO 

MARIA APARECIDA ROMANO  

NELSON MARTINS  

IZURA FERNANDES BELLENTANI 

JOSÉ MARIA MARTINELLI
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06/04

09/04

10/04
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10/04

11/04
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13/04
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18/04
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25/04

25/04

29/04

30/04

O Sindicato Rural parabeniza os 
aniversariantes do mês de Abril de 2019

Sr. Antônio Maruca de Carvalho

AbrilO que se colhe 
no mês de

FRUTAS: ABACATE, BANANA-MAÇÃ, CAQUI, JACA, KIWI, MAÇÃ, PERA 

LEGUMES: ABÓBORA, ABOBRINHA, BERINJELA, BETERRABA, CARÁ, CHUCHU, GENGIBRE, INHAME

VERDURAS: ALFACE, ALHO-PORÓ, ALMEIRÃO, CATALONHA, REPOLHO


