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FECHAMENTO AUTORIZADO
PODE SER ABERTO PELA ECT

 Em janeiro de 
2018 o Congresso Na-
cional aprovou a Lei 
nº 13.606, esta, além 
de tratar das diretrizes 
para o parcelamento 
das dívidas do Funru-
ral, trouxe também um 
novo regime para que 
os produtores rurais 
contribuam à Previdên-
cia Social a partir de 
2019, agora com a op-
ção de arrecadar com 
base na sua folha de 
pagamentos a traba-
lhadores. Em síntese, 
a partir de janeiro de 
2019 os produtores ru-

rais que são emprega-
dores terão à sua dis-
posição dois regimes 
tributários para contri-
buir à Previdência, o 
primeiro e já conheci-
do é o atual calculado 
sobre a comercializa-
ção da produção – re-
tido na fonte pelos ad-
quirentes e, o segundo 
trata-se do novo regime 
a qual a contribuição é 
exclusivamente sobre 
a folha de salários dos 
trabalhadores. Nesse 
último caso o produ-
tor deixará de sofrer as 
retenções de Funrural 

nas comercializações.  
É muito importante que 
os produtores rurais já 
se movimentem de for-
ma a avaliar o seu perfil 
e dar o melhor enqua-
dramento de regime 
tributário previdenciá-
rio já prevendo essas 
mudanças para 2019. 
Considerando que isso 
impactará diretamente 
as comercializações, 
já a partir de janeiro, 
será necessário que o 
produtor tenha essa 
definição prévia e con-
sequente atualização 
de cadastro junto a ins-

tituição. Aqueles que 
não se manifestarem 
ou deixarem de atuali-
zar seus cadastros na 
instituição até dezem-
bro serão mantidos 
automaticamente no 
regime de retenção na 
fonte, como ocorre atu-
almente. 

Os produtores rurais 
deverão procurar o Sin-
dicato Rural para maio-
res informações para 
se adequarem as novas 
regras do Funrural.

NOVAS REGRAS PARA O “FUNRURAL” A PARTIR DE 2019
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As perspectivas para 

o agronegócio no Brasil 

em 2019 são muito boas. 

É o que afirma Roberto 

Rodrigues, Coordenador 

do Centro de Agronegó-

cio da FGV e ex-ministro 

da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento. 

Segundo ele, se não ti-

vermos surpresas com o 

El Niño, devemos colher a 

maior safra da história. Se-

rão cerca de 240 milhões de 

toneladas de grãos e 640 

milhões de toneladas de 

cana. O ex-ministro espera 

mais de 1 bilhão de tonela-

das em produtos agrícolas 

no próximo ano. 

Apesar disso, Rodrigues 

acredita que alguns proble-

mas devem persistir. O da 

logística não foi resolvido, 

o frete ficou mais caro — 

principalmente com a insti-

tuição da tabela de preços 

mínimos, após a greve dos 

caminhoneiros em maio 

de 2018 — e os fertilizantes 

ficaram mais caros. Esses 

empecilhos devem dimi-

nuir as margens do produ-

tor. 

Para ele, o novo gover-

no irá influenciar também 

no desempenho do cam-

po, com coisas boas e não 

tão boas. “A ministra Tereza 

Cristina conhece profunda-

mente o assunto da agricul-

tura e há uma pauta mais 

liberal, que o campo gos-

ta”, disse. Mas, segundo 

Rodrigues, conversas sobre 

o clima, e algumas relações 

internacionais podem im-

pactar o comércio agrope-

cuário. 

BRASIL PODE TER A MAIOR SAFRA DE GRÃOS E CANA DE 
AÇUCAR DA HISTÓRIA EM 2019
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Visite nossa página no Facebook (Sindicato Rural de Taquaritinga), para ver próximos cursos durante ano.

ARTESANATO EM CABAÇA - UTILITÁRIOS E DECORATIVOS (EM 
FERNANDO PRESTES)

DATA: 28 A 31 DE JANEIRO/19

PRODUÇÃO AUMENTA, MAS EXPORTAÇÕES DIMINUEM

CURSOS DO SENAR REALIZADOS EM JANEIRO/2019

Aos produtores e traba-
lhadores rurais este curso 
será uma oportunidade de 

aprender a agregar valor a 
matéria prima com as técni-
cas de modelagem, corte, 

pintura e uma maneira de 
exercer sua criatividade, de-
senvolvendo peças únicas 

e variadas, e ao mesmo 
tempo  uma integração so-
cial.

 Embalada pelo au-
mento das vendas no mer-
cado doméstico, a produ-
ção nacional de máquinas 
agrícolas voltou a aumen-
tar de forma expressiva no 
ano passado e a expectati-
va também é positiva para 
2019, desde que não faltem 
recursos nas linhas de cré-
dito do Plano Safra usadas 
pelos produtores para mo-
dernizar suas frotas. Segun-
do a Associação Nacional 
dos Fabricantes de Veículos 
Automotores (Anfavea), a 
produção alcançou 5.562 
unidades em dezembro, 

113,7% mais que no mes-
mo mês de 2017, e somou 
65.674 unidades em 2018, 
avanço de 23,8% em rela-
ção ao ano anterior. Os nú-
meros incluem retroescava-
deiras, que representam de 
5% a 7% do total. As máqui-
nas agrícolas mais produzi-
das no país são os tratores 
de rodas. No ano passado, 
foram 49.883 unidades, 
21,4% acima do resultado 
de 2017. Em seguida vie-
ram as colheitadeiras de 
grãos (6.552 unidades em 
2018, aumento de 18,8%), 
os tratores de rodas (49.883 

unidades, alta de 92,5%) 
e as colhedoras de cana 
(982 unidades, retração de 
5,5%). Já a produção de 
retroescavadeiras cresceu 
27,6%, para 4.200 unidades. 
Embora o mercado domés-
tico esteja aquecido, a An-
favea traçou um cenário 
apenas moderadamente 
otimista para 2019. Projetou 
a produção total em 66 mil 
unidades, 0,5% mais que 
no ano passado, ainda que 
tenha estimado um avanço 
de mais de 10% das vendas 
no país. E boa parte dessa 
visão mais cautelosa reflete 

as dificuldades que as mon-
tadoras instaladas no Brasil 
estão enfrentando. 

 Com os problemas 
econômicos da Argentina, 
principal destino das má-
quinas agrícolas brasileiras 
no exterior, as exportações 
recuaram 9,1% em 2018 na 
comparação com o ano an-
terior, para 12.688 unidades. 
E não deverá ser muito dife-
rente este ano. Conforme a 
Anfavea, serão enviadas a 
outros países 13 mil unida-
des de janeiro a dezembro.



SINDICATO RURAL COMPLETA 15.100 LITROS DE ÓLEO 
DIESEL SORTEADOS ENTRE SEUS ASSOCIADOS 
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RECEITA DE DOCE DE ABÓBORA COM COCO RALADO

ReceitaReceita

Piada
O caipira no médico
O caipira vai a uma consulta e o médico pergunta:
- O que senhor tem?
O caipira responde:
- Uma muié, uma vaca e uma galinha...
- Não é isso... O que o senhor está sentindo?
- Ah, tá! Vontade de largá a muié, vendê a vaca e comê a 
galinha com quiabo!

A 149ª edição do sorteio de 100 litros de óleo diesel ocorreu dia 16 de 
Janeiro de 2019, cujo ganhador foi o Associado Sra.MIRIAN PORSANI DE 
OLIVEIRA totalizando 15.100 litros em parceria com AUTO POSTO MATTARA 
& PAVARINA LTDA.

Tempo: 1h (+1h de geladeira)
Rendimento: 10 porções

Ingredientes :
•2kg de abóbora sem casca e 
sem sementes ralada
•1kg de açúcar
•1/2 xícara (chá) de água
•1 coco fresco ralado
•Canela em pau, cravo-da-índia 
e coco fresco ralado para deco-
rar

Modo de preparo

Em uma panela, misture a abó-
bora, o açúcar, a água, o coco e 
cozinhe em fogo baixo, mexen-
do de vez em quando, por 30 
minutos ou até o doce começar 
a desgrudar do fundo da pane-
la. Retire do fogo, deixe amor-
nar e coloque em um refratário. 
Cubra e leve à geladeira por 1 
hora. Decore com canela, cra-
vo, coco ralado e sirva.

CLODIA M. DI PIETRO DA SILVA  

LOURDES GESSOLO FORMICI 

CLEUZA T. DI PIETRO RAMPAZO  

PAULO C. DA ROCHA TRINDADE 

GILBERTO FELIPE   

AUTA TRAMONTI FORMICE 

EDSON GONDIN   

ARNALDO MODELLI  

NEUSA HELENA LEMOS PARISE   

JOSÉ ORLANDO GARAVELLO 

ODISSIR GAVIOLI  

ADÃO APARECIDO MADURO 

MARIA TEREZA TILÉ FERREIRA 

FRANCISCO CARLOS P. FERREIRA

JAIME RISSI   

ORÁCIO VELLO  

  

01/02

02/02

04/02

04/02

04/02

05/02

05/02

07/02

14/02

14/02

15/02

25/02

25/02

28/02

28/02

28/02

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

MIRIAN PORSANI DE OLIVEIRA

FRUTAS: ABACATE, AMEIXA, CARAMBOLA, FIGO, GOIABA, JACA, MAÇÃ, PERA

LEGUMES: ABÓBORA, GENGIBRE, MILHO-VERDE, PEPINO, PIMENTÃO, QUIABO, TOMATE 

VERDURAS: CEBOLINHA, ESCAROLA, HORTELÃ, LOURO, REPOLHO

FevereiroO que se colhe 
no mês de


