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FECHAMENTO AUTORIZADO
PODE SER ABERTO PELA ECT

Quem mora em proprie-
dades rurais estão inseguros 
em decorrências de grandes 
números de ocorrências po-
liciais envolvendo furtos e 
roubos em suas propriedades. 
Principalmente no interior de 
São Paulo as ocorrências vêm 
ocorrendo diariamente, mui-
tos produtores estão deixando 
as suas propriedades para vi-

rem morar nas cidades, e es-
tão com dificuldades em con-
tratar funcionários para morar 
nas propriedades.

Nas últimas semanas, em 
Taquaritinga foram registradas 
várias ocorrências envolvendo 
furtos e roubos de tratores, im-
plementos agrícolas, automó-
veis, equipamentos de irriga-
ção, motores, insumos e etc, 

tendo ocorrido, inclusive, um 
caso de tentativa de latrocínio. 
A situação reclama enérgicas e 
urgentes providências a serem 
tomadas por nossas autorida-
des constituídas, que devem 
se engajar para coibir a conti-
nuidade das ocorrências, com 
prevenção e eficientes inves-
tigações, com a consequente 
prisão dos criminosos. O Sin-

dicato Rural tem feito inter-
venções perante autoridades 
constituídas, clamando por 
providências capazes de coibir 
ou minimizar os fatos gera-
dores de pavor e insatisfação 
no meio rural. Diante disso, a 
entidade protocolou ofícios, 
para o Delegado de Polícia Dr. 
Claudemir Aparecido Pereira 
da Silva, ao Prefeito Municipal 
de Taquaritinga Vanderlei Mar-
sico, ao Promotor de Justiça 
Dr. Anderson de Castro Ogri-
zio, ao Capitão da Polícia Mi-
litar Ricardo Costacurta Filho, 
ao Presidente da Faesp/Senar 
Dr. Fábio de Salles Meirelles e 
aos Presidentes dos Sindicatos 
Rurais da região para reforçar 
as solicitações em seus muni-
cípios para que as autoridades 
promovam rápidas ações jun-
to à Secretaria de Segurança 
Pública para que, de maneira 
contundente e eficaz, minimi-
zar os problemas enfrentados 
pelos homens e mulheres do 
campo.

O Sindicato Rural está come-

morando neste mês 30 anos de 

seu “Jornal Informativo”, um pe-

queno jornal de quatro páginas 

ROUBOS E FURTOS EM PROPRIEDADES RURAIS GERA 
INSEGURANÇA AOS PRODUTORES

30 ANOS DE EDIÇÃO DO JORNAL INFORMATIVO
que ao longo desse período, 

sempre informou mensalmente 

os produtores rurais, com maté-

rias de interesse, informou das 

obrigações trabalhistas, tribu-

tárias, fiscais, jurídico, etc. Na 

última página a questão social 

sempre destacou, aniversários 

de seus associados, receitas e 

humor, e premiações em sor-

teios de óleo diesel mensalmen-

te entre seus sócios.
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O GEDAVE - Gestão de De-
fesa Animal e Vegetal, que 
entraria em vigor a partir de 
janeiro de 2019 foi posterga-
do para o início de 2020. 

A prorrogação do cadastro 
foi conquistada pelo Depu-
tado Federal Arnaldo Jardim, 

Caso se confirme, cenário 
de menor preço de grãos, es-
pecialmente do milho, e de 
cotação da arroba elevada po-
dem estimular terminação de 
bovinos para abate no cocho 
em 2019.

Os pecuaristas que aposta-
rem no confinamento devem 
ter, em 2019, rentabilidade 
próxima da alcançada neste 
ano, apoiada na expectativa de 
maior oferta de grãos e eleva-
ção da cotação da arroba. Con-
forme o pesquisador do Centro 

de Estudos Avançados em Eco-
nomia Aplicada (Cepea), Thia-
go de Carvalho, a média de 
rentabilidade do confinamento 
no País foi de 5,6% neste ano. 
“ No geral, os confinadores de-
vem ter um retorno entre 5% 
a 7% em 2019”, projetou na 
segunda semana de dezem-
bro/18, em evento da empresa 
de suplementos nutricionais 
DSM (empresa global baseada 
na ciência que atua em saúde, 
nutrição e materiais), em São 
Paulo. Ele salienta que conse-

forte aliado do setor da bio-
energia e pelo Secretário de 
Agricultura e Abastecimento 
do Estado de São Paulo, Fran-
cisco Sérgio Ferreira Jardim. O 
Gedave é sistema criado para 
controle do comércio e uso 
de agrotóxicos e insumos ve-
terinários. “Dentro desse sis-

tema temos vários módulos. 
Um módulo que está gerando 
muita polêmica, que estamos 
discutindo e revendo é o mo-
dulo dos defensivos agrícolas, 
nossos agrotóxicos”, destaca 
o Francisco Jardim. Mário Sér-
gio Tomazella, coordenador 
adjunto da Coordenadoria de 
Defesa Agropecuária de São 
Paulo. “O objetivo específico é 
o uso correto, seguro e a pro-
teção da saúde do aplicador, 
proteção ambiental”, enfatiza 
Tomazella. Para o coordena-
dor de relações institucionais 
da UDOP, Felippe Miranda a 
notícia da prorrogação tran-
quiliza o setor da bioenergia. 
“Esse é um assunto que esta-

guir esse tipo de retorno sobre 
o investimento dependerá das 
condições de compra do milho 
para alimentar o rebanho e dos 
animais de reposição, além do 
momento da venda do bovino 
para o abate. “O cenário que 
se desenha hoje é positivo”, 
assinala. Segundo ele, se con-
siderados confinamentos com 
maior adoção de tecnologia, 
esse rendimento pode ser de 
7% a 9%. Embora o primeiro 
trimestre do ano seja determi-
nante para a decisão do produ-
tor de confinar, o cenário atual 
se mostra favorável. A expecta-
tiva é de custo mais baixo de 
grãos, em razão do aumento 
da produção projetado para 
o próximo ano, aliado a uma 
perspectiva de melhora na 
economia, que deve estimu-
lar o consumo, e de um clima 
favorável, com chuvas benefi-
ciando a alimentação a pasto. 
Ele ainda destaca a perspec-
tiva de valorização da arroba, 

o que é positivo, mas tende a 
ser acompanhado por maior 
custo da reposição. A produ-
ção de milho brasileira na sa-
fra em 2018/2019 foi projetada 
em 2019 pela consultoria INTL 
FCStone em 92,2 milhões de 
toneladas, alta de 14,2% ante a 
safra passada. “Se o milho tiver 
preços baixos e a arroba estiver 
em alta, o que é provável, o ce-
nário será muito positivo em 
2019”, acrescenta o gerente de 
confinamento da DSM, Marcos 
Sampaio Baruselli. Ele calcula 
que se a cotação do grão se 
mantiver no patamar atual de 
R$ 35,00 a saca e a arroba do 
boi gordo em R$ 150,00 o custo 
de produção por arroba ficaria 
em R$ 110,00. “Isso permitiria 
um ganho de R$ 280,00 por boi 
se esse cenário persistir, então 
a conta fecha no azul. Resta sa-
ber como essas commodities 
vão se comportar”, ponderou. 

va preocupando muito o setor 
visto o curto prazo para ade-
quação e sua complexidade 
em atende-lo, essa prorroga-
ção obtida pela interferência 
do Deputado Federal Arnaldo 
Jardim em conjunto ao Secre-
tário de Agricultura de SP, Fran-
cisco Sergio Ferreira Jardim 
vem tranquilizar o setor sucro-
energético que poderá plane-
jar adequadamente as exigên-
cias do governo paulista”. No 
sistema, que foi adiado, serão 
cadastrados fabricantes/regis-
trantes, comércios, engenhei-
ros agrônomos, prestadores 
de serviços, produtores rurais 
e unidades de recebimento 
de embalagens vazias.

CONFINAMENTO DEVERÁ GERAR RETORNO DE ATÉ 9% 
AOS PECUARISTAS EM 2019

SISTEMA GEDAVE É ADIADO PARA 1º DE JANEIRO DE 2020   
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Visite nossa página no Facebook (Sindicato Rural de Taquaritinga), para ver próximos cursos durante ano.

OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRATORES AGRÍCOLAS
DATA: 10 A 14 DE DEZEMBRO/18

ETANOL: VOLUME DE HIDRATADO COMERCIALIZADO
 NO INÍCIO DE DEZEMBRO/2018 É RECORDE

CURSOS DO SENAR REALIZADOS EM DEZEMBRO/2018

Este curso irá capacitar o 
produtor e o trabalhador 
rural a operar e efetuar a 
manutenção do veículo 
corretamente e seguindo 
a práticas de segurança 

operacional, pois estão 
sujeitos a acidentes caso 
não recebam o treina-
mento profissional para 
operar com segurança. 
Ao término deste curso 

os participantes adquirem 
conhecimentos sobre o 
funcionamento do motor 
e de todos os sistemas, e 
garantem a própria segu-
rança e de todos os en-

volvidos durante a utiliza-
ção do veículo, e estarão 
aptos a manter veículo 
em boas condições.

De acordo com levan-

tamento do Cepea, o vo-

lume de etanol hidratado 

negociado na primeira 

semana de dezembro 

foi o mais alto de toda a 

série histórica, iniciada 

em 2002. A quantidade 

comercializada no perí-

odo foi 78% superior à 

da última semana de no-

vembro/18 e mais que o 

dobro da verificada no iní-

cio de dezembro de 2017. 

Segundo colaboradores 

do Cepea, esse cenário 

se deve à maior deman-

da pelo biocombustível, 

devido à proximidade 

das festas de fim de ano. 

Diante disso, depois de 

sete semanas em queda, 

o preço do etanol hidra-

tado subiu no mercado 

spot do estado de São 

Paulo. Entre 3 e 7 de de-

zembro, o Indicador CE-

PEA/ESALQ do etanol hi-

dratado foi de R$ 1,6641/

litro, aumento de 2,54% 

em relação ao período 

anterior. Para o etanol ani-

dro, o Indicador CEPEA/

ESALQ semanal fechou 

a R$ 1,8263/litro, alta de 

3,18% no mesmo compa-

rativo – neste caso, o au-

mento foi verificado após 

seis semanas de queda. 

Além da maior demanda, 

os aumentos nos preços 

do etanol estiveram atre-

lados ao encerramento 

da moagem por parte de 

muitas usinas paulistas. 

Ainda, a recuperação do 

preço do petróleo Brent 

no final da semana pas-

sada e o reajuste no valor 

da gasolina A pela Petro-

brás também deram sus-

tentação aos preços do 

biocombustível. 



SINDICATO RURAL COMPLETA 15.000 LITROS DE ÓLEO 
DIESEL SORTEADOS ENTRE SEUS ASSOCIADOS.
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SURPRESA DE CARNE-SECA COM QUEIJO COALHO

ReceitaReceita

Piada
Era um feriado de ano novo, em um hospício estavam em 
festa, os pacientes brincavam em uma piscina, que foi acaba-
da de ser instalada. 
Quando chega ao final da tarde um louco fala com o médico:
- Adorei o dia de hoje, todos estão gostando muito da piscina 
né doutor?
O médico responde:
- É verdade.
O louco pergunta novamente:
- Amanhã vamos poder brincar na piscina?
Mais uma vez o médico responde:
- Sim, amigo, amanhã vai estar muito melhor vamos colocar 
água nela

A 148ª edição do sorteio de 100 litros de óleo diesel ocorreu dia 10 
de Dezembro de 2018, cuja ganhadora foi a Associada Sra. Célia Tereza 
de Pacce Gratieri, totalizando 15.000 litros em parceria com AUTO POSTO 
MATTARA & PAVARINA LTDA

Tempo: 40min   
Rendimento: 6 porções  
Dificuldade: fácil
Ingredientes:
•2 colheres (sopa) de manteiga
•1 cebola picada
•2 dentes de alho amassados
•600g de carne-seca dessalga-
da, cozida e picada
•2 tomates picados
•1/2 xícara (chá) de azeitona 
verde picada
•1/2 pimenta dedo-de-moça 
sem sementes picada
•Sal e cheiro-verde picado a 
gosto
•Azeite para untar e regar
•200g de queijo coalho picado

Purê
•600g de mandioca cozida e 
espremida
•3 colheres (sopa) de manteiga
•1 caixa de creme de leite 
(200g)
•Sal a gosto

Modo de Preparo 
Em uma panela, derreta a man-
teiga, em fogo médio, e refo-
gue e cebola até murchar.
Adicione o alho, a carne-seca, 
o tomate, a azeitona, pimenta, 
sal, cheiro-verde e refogue por 
5 minutos. Desligue e reserve.
Para o purê, em outra panela, 
em fogo médio, misture a man-
dioca, a manteiga e refogue 
por 3 minutos.
Adicione o creme de leite, sal, 
misture e desligue o fogo.
Em um refratário médio untado, 
espalhe metade da carne-seca 
e cubra com o purê de mandio-
ca.
Espalhe mais uma camada de 
carne-seca e cubra com o quei-
jo coalho.
Regue com azeite e leve ao 
forno médio, preaquecido, por 
15 minutos ou até gratinar. Sirva 
em seguida
servir!

OSMAR JOSÉ VALÉRIO  
MARIA TEREZA M. A. PRANDINI 
NELSON PETRULIS PETROSIUNAS 
DORIVAL ZANIBONI 
VILMA BELLENTANI BERTHOLDO 
MARIA N. BONACHINI
BENITO CONSTANTINI  
NILCE LUCILA U. MARTINEZ
DIRCE GIBERTONI BELUCCI 
MILTON A. DE PAULA EDUARDO-
MAURICIO JOSÉ REGATIERI 
PEDRO MAGNANI NETO

MARINA AP. DE C. GARCIA 
CARLOS SEBASTIÃO FORMICI
AGNALDO SEBASTIÃO BOBARDA 
CLAUDENIR SEBASTIÃO CONTE 
OSWALDO LIBANORI  
ROBERTO KASUO OGATA 
PAULO EDUARDO PALA 
JOSÉ PAULO PEDRASSOLLI 
LUIZ FERNANDO C. DA ROCHA
CÉLIA TEREZA P. REGATIERI

01/01
01/01
02/01
03/01
06/01
12/01
13/01
15/01
15/01
16/01
18/01
19/01

19/01
20/01
20/01
20/01
22/01
22/01
23/01
25/01
27/01
30/01

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

Sra. Célia Tereza de Pacce Gratieri

PARA TRAZER SORTE NO ANO NOVO

FRUTAS: ABACAXI, CARAMBOLA, COCO-VERDE, FIGO, FRUTA-DO-CONDE, LARANJA-PERA, MAMÃO, 
MARACUJÁ, MELANCIA, NECTARINA
LEGUMES: ABÓBORA, ABOBRINHA, BETERRABA, PEPINO, PIMENTÃO, QUIABO, TOMATE
VERDURAS: ALFACE, CEBOLINHA, COUVE, SALSA, SALSÃO

JaneiroO que se colhe 
no mês de


