
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 XXX • EDIÇÃO Nº 304 • JUNHO / 2019

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 e Fernando Prestes

www.srtaq.com.br

FECHAMENTO AUTORIZADO
PODE SER ABERTO PELA ECT

NELORE GIBERTONI CAMPEÃO DA EXPOZEBU 2019

 No dia 04/05/19, a 
Nelore Gibertoni, sagrou-
-se a grande campeã da 
85º Expozebu 2019 na ci-
dade de Uberaba-MG, na 
categoria Fêmea Nelore, 

com a reprodutora Iris 8 
FIV Valônia, exposição essa 
que é considerada a maior 
de gado Nelore do Brasil. 
Participaram desse evento 
mais de 570 animais, em 

sua maioria consagrados 
em exposições e competi-
ções de todo o Brasil e até 
do Exterior. 

O proprietário da cam-
peã Iris, Sr. Dorival Giber-

toni e sua esposa Maria 
José, comemoraram a pre-
miação. A reprodutora foi 
adquirida da Fazenda Valô-
nia juntamente com seus 
parceiros que é a própria 
Fazenda Valônia e Fazen-
da Paranã que já vence-
ram vários campeonatos. 
“De agora em diante, ela 
não vai mais competir em 
pista, agora é só produzir 
embriões para inseminar 
em barrigas de alugueis 
para fazer prenhez” e ven-
der essa genética, afirmou 
o Sr. Dorival. O Sindicato 
Rural parabeniza toda a fa-
mília e parceiros por essa 
grande conquista, pelo seu 
trabalho e dedicação. 

PRODUÇÃO DE LARANJA EM SP E MG DEVE AUMENTAR 36% EM 2019/20

 A produção de la-
ranja no cinturão que se 
espalha por São Paulo, Tri-
ângulo Mineiro e sudoes-
te de Minas Gerais deverá 
alcançar 388,9 milhões de 
caixas de 40,8 quilos na sa-
fra 2019/20, que para efei-
tos estatísticos terá início 
em julho. Se confirmado, 

o volume será 36% maior 
que o de 2018/19 (285,98 
milhões), conforme as 
estimativas divulgadas 
em maio/19 pelo Fundo 
de Defesa da Citricultura 
(Fundecitrus), mantido 
com contribuições de ci-
tricultores e indústrias 
exportadoras de suco. Se-

gundo Roberto Jank Jr, vi-
ce-presidente do conselho 
administrativo do Fundeci-
trus, a projeção confirma 
as expectativas, em boa 
medida por causa da bie-
nalidade positiva da safra 
2019/20. No ciclo passado, 
disse ele em entrevista co-
letiva realizada em Arara-
quara (SP) e transmitida 
pela internet, as lavouras 
tiveram menor produtivida-
de como consequência da 
bienalidade negativa — a 
laranja, como o café, alter-
na safras de maior e menor 
produtividade — e também 
sofreram com problemas 
climáticos, o que fez com 
que o resultado da safra te-
nha sido 11,6% menor que 
o resultado médio das dez 
temporadas anteriores. A 

projeção do Fundecitrus 
aponta para uma produ-
tividade de 1.050 caixas 
por hectare em 2019/20, 
a maior da história, infor-
mou Juliano Ayres, gerente 
geral do fundo. “Mesmo 
na presença do greening, 
estamos estimando essa 
produtividade”, afirmou. A 
incidência de “greening”, 
doença que atinge planta-
ções de laranja, é a “faca 
no pescoço” do citricultor 
brasileiro, afirmou Ayres. 
“É o grande risco que a 
gente tem. De 2015 para 
2018, quase 1.800 proprie-
dades deixaram de exis-
tir por causa da doença”, 
disse, acrescentando que 
o segmento vive um bom 
momento, mas está com o 
“sinal de alerta” ligado.
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EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE SUCO DE LARANJA CONTINUAM EM QUEDA

BRASIL JÁ É O SEGUNDO MAIOR EXPORTADOR MUNDIAL DE MILHO

 As exportações 
brasileiras de suco de la-
ranja somaram 807 mil 
toneladas equivalentes 
ao produto congelado e 
concentrado (FCOJ) nos 
dez primeiros meses des-
ta safra 2018/19 (julho do 
ano passado a abril deste 
ano), conforme dados da 
Secretaria de Comércio Ex-
terior (Secex) compilados 
pela Associação Nacional 
dos Exportadores de Sucos 
Cítricos (CitrusBR). Em rela-
ção ao mesmo período da 
temporada passada, houve 
queda de 14%. Na compa-
ração, a receita com os em-

barques recuou 13%, para 
US$ 1,4 bilhão. Segundo 
a entidade, os embarques 
para os principais impor-
tadores do produto do 
país continuam em queda. 
Para a União Europeia, o 
volume caiu 5% nos dez 
primeiros meses da safra, 
para 531 mil toneladas, a 
receita diminuiu 3%, para 
US$ 989 milhões; para os 
EUA, as retrações foram de 
32%, para 173,7 mil tonela-
das, e 33%, para US$ 305 
milhões; e para o Japão os 
recuos foram de 11%, para 
36 mil toneladas, e 10%, 
para US$ 71 milhões. As 

vendas para a China tam-
bém encolheram. Soma-
ram 27,8 mil toneladas de 
julho de 2018 ao último 
mês de abril, 8% menos 
que no mesmo período do 
ciclo passado, e renderam 
US$ 56 milhões, uma baixa 
de 6%. Apesar da redução, 
a CitrusBR está confiante 
em relação ao mercado 
do país asiático, sobretudo 
depois que esteve repre-
sentada na missão da mi-
nistra da Agricultura Tereza 
Cristiana pela Ásia, na qual 
a China foi a principal es-
cala. “Estivemos reunimos 
com a Associação Chinesa 
de Bebidas, que representa 
mais de 80% de toda a in-
dústria local, e com Câma-
ra chinesa de Comércio de 
Importação e Exportação 
de Alimentos. Estabelece-
mos uma agenda que, ao 
que tudo indica, será muito 
importantes para sensibili-
zar Pequim”, diz Ibiapaba 
Netto, diretor-executivo da 
entidade, em comunicado. 

Ele lembra que o principal 
a ser desatado é a chama-
da tarifa de temperatura, 
um “gatilho” que é dispa-
rado caso o suco chegue à 
aduana chinesa numa tem-
peratura mais quente que 
18 graus Celsius negativos. 
“A tarifa de importação li-
teralmente dispara de 7,5% 
para 30%, o que é muito 
ruim”, diz Netto. No comu-
nicado, ele afirma que o 
“gatilho” inviabiliza inves-
timentos em terminais lo-
cais para receber o produ-
to a granel, que é entregue 
entre 8 e 10 graus Célsius 
negativos no caso do suco 
concentrado (FCOJ) e entre 
zero graus e 2 graus positi-
vos para o suco pronto para 
beber (NFC). Atualmente, 
as vendas são realizadas 
por navios containers, com 
o suco embarcado em tam-
bores. Segundo a CitrusBR, 
os chineses têm demons-
trado interesse em ampliar 
sobretudo as compras de 
NFC.

 País é responsável 
por 25% do total mundial 
de vendas do cereal

Relatório da Organiza-
ção das Nações Unidas 
para a Agricultura e Ali-

mentação (FAO), publica-
do na primeira quinzena 
de maio/19, em Roma, 
aponta que o Brasil con-
solidou sua rápida ascen-
são na produção de milho, 
tornando-se o segundo 
maior exportador mundial 
do cereal. Há 10 anos, o 
país detinha apenas 1% do 
mercado global e agora já 
é responsável por 25% do 
total mundial das vendas 
do produto. O estudo da 
FAO destaca também que 
a Índia foi, pela segunda 
vez consecutiva, o maior 
produtor mundial de açú-
car, destronando uma vez 
mais o Brasil. Ainda assim, 
o país sul-americano con-

tinua a ser o maior expor-
tador mundial do produto. 
A publicação apresenta 
as primeiras previsões da 
oferta e procura da FAO 
para 2019/2020, com avalia-
ções detalhadas das pers-
pectivas de mercado para 
trigo, milho, arroz, peixe, 
carnes, laticínios, açúcar e 
vários tipos de óleos vege-
tais. Segundo o relatório, 
as importações mundiais 
de alimentos deverão recu-
ar 2,5% em 2019 e o custo 
global de importação de 
produtos alimentares deve-
rá diminuir, mas os países 
mais pobres e vulneráveis 
não se beneficiarão desta 
queda dos preços.
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Visite nossa página no Facebook (Sindicato Rural de Taquaritinga), para ver próximos 
cursos durante ano.

CURSOS DO SENAR REALIZADOS EM MAIO/2019

ATENÇÃO PRODUTOR ASSOCIADO - SAIBA OS PROCEDIMENTOS 
QUANDO VENDER BENS

 Sempre que ocorrer a venda 
ou transferência por doação, permuta 
ou partilha de qualquer bem (casa, pro-
priedade rural, e outros bens) obrigato-
riamente deve procurar imediatamente 
seu contador para fazer a Declaração 
do Ganho de Capital e pagar o impos-
to ou não sobre esse bem vendido, 
para que esse bem possa ser baixado 

APLICAÇÃO DE AGROTÓXICOS - USO CORRETO E SEGURO- 
FERNANDO PRESTES

DATA: 10 A 14 DE MAIO/19

APLICAÇÃO DE AGROTÓXICOS COM TURBO PULVERIZADOR  
FERNANDO PRESTES

DATA: 20 A 22 DE MAIO/19

Este curso e de extrema 
importância e interesse dos 
produtores e trabalhadores 

pois é pautado pela seguran-
ça de quem irá manusear por 
meio da correta utilização dos 

EPIs, conhecimentos dos pri-
meiros socorros bem como a 
preservação do meio ambien-

te, com o conhecimento da 
aplicação  e descarte correto 
dos agrotóxicos.

 Este curso e de extre-
ma importância e interesse 
dos produtores e trabalha-
dores, pois é pautado pela 
segurança dos mesmos e na 
segurança ambiental, pois 

aprendem a como usar o 
turbo pulverizador, a aplica-
ção correta dos agrotóxicos, 
regulagem e manutenção do 
equipamento, evitando des-
perdícios e a necessidade de 

reaplicação por não ter sido 
eficiente com equipamento 
desregulado, e consequente-
mente preservando o meio 
ambiente por aplicar da forma 
correta e fazendo descarte 

das embalagens adequada-
mente. Todo aquele que apli-
ca o agrotóxico está obrigado 
a realizar este curso que tam-
bém é exigido pela fiscaliza-
ção trabalhista do Ministério 
do Trabalho.

na Declaração de Imposto de Renda. 
O Ganho de Capital é representado 
pela diferença positiva entre o valor de 
revenda de um bem e o seu valor de 
compra. 

É importante e obrigatório declarar 
este Ganho de Capital para não ser au-
tuado pela Receita Federal.

HOMENAGEM AO SR. SHIROMU KAWASAKI

O Sindicato Rural através dos diretores, funcionários e associados, 

vem prestar essa homenagem ao Sr. Shiromu Kawasaki, que faleceu 

no dia 08/05, um dos diretores mais antigo da entidade, foi presiden-

te da Associação Japonesa de Taquaritinga Kai kan, muito querido 

entre seus amigos que certamente deixará saudades.



SINDICATO RURAL COMPLETA 15.500 LITROS DE ÓLEO 
DIESEL SORTEADOS ENTRE SEUS ASSOCIADOS

Pág. 4   Sindicato Rural de TaquaritingaANO XXX • N° 304 • JUNHO/2019

MASSA DE PIZZA DE LIQUIDIFICADOR

ReceitaReceita

Joãozinho chamou o pai no meio da noite e disse:
- Pai, tem muitos mosquitos no meu quarto!
- Apague a luz que eles vão embora, filho – diz o pai.

Logo depois apareceu um vaga-lume. O menino cha-
mou o pai outra vez:
- Pai, socorro! Agora os mosquitos estão vindo com 
lanternas!

A 153ª edição do sorteio de 100 litros de óleo diesel ocorreu dia 20 de 
Maio de 2019, cujo ganhador foi o Associado Sr. João da Costa Carvalho, 
totalizando 15.500 litros em parceria com AUTO POSTO MATTARA & PAVA-
RINA LTDA

Não há quem não goste de 
pizza, né. Essa delícia é tão 
propagada ao redor do mundo 
que até foi criado um dia em 
comemoração a ela. Cheia de 
sabores, massa fina ou gros-
sa, borda com recheio e sem 
recheio, tem para todos os es-
tilos e gostos. Para deixar esse 
dia melhor ainda, nós vamos te 
ensinar como fazer uma receita 
de massa de pizza de liquidifi-
cador.

Ingredientes
1 ovo;
1 colher de chá de sal;
1 colher de chá de açúcar;
1 colher de sopa de margarina;
1 e 1/2 xícara de chá de farinha 
de trigo ;
1 colher de sobremesa de fer-
mento em pó;
1/2 lata de molho de tomate;
250 gramas de mussarela rala-
da;
2 tomates fatiados;

Azeitona picada e orégano a 
gosto;

Modo de preparo
No liquidificador bata o leite, 
o ovo, o sal, o açúcar, a mar-
garina, a farinha de trigo e o 
fermento em pó até que tudo 
esteja incorporado;
Despeje a massa em uma as-
sadeira para pizza untada com 
margarina e leve ao por 20 mi-
nutos (não se esqueça de pre- 
aquecer o forno);
Retire do forno e espalhe so-
bre a massa todo o molho de 
tomate;
Cubra com a mussarela ralada, 
tomate e orégano a gosto.
Leve novamente ao forno até 
derreter a mussarela;
Você também pode acrescentar 
sabores como calabresa corta-
da em finas rodelas, ou ramos 
de brócolis cozidos com peda-
cinhos de bacon. 

ROZENDO M. U. MARTINEZ  

JULIO PERRI 

MILVE ANTÔNIO PERIA    

ANTÔNIO LONGHITANO 

ANTÔNIO CARLOS FERRARI  

MARIO KATSUYA OZAKI  

ANTÔNIO CAVALINI   

WANDIR POLIZEL  

LIDIA BATAGLIOTI PIVETTA  

MARLENE FIORAVANTE  

ANTÔNIO JOÃO B. GALLI  

DIVA FERNANDES MAZZINI 

JOÃO HENRIQUE DE BARROS 

YOSITAKE OGASAWARA  

ANTÔNIO CARLOS DAVOGLIO  

JOÃO CARLOS BIGOLOTI 

LUIZ AMADEU PIROCHETTI  

GERSON ZECHINELLI 

JAMIL JOSÉ FILHO   

03/06

08/06

10/06

12/06

13/06

13/06

13/06

17/06

20/06

21/06

23/06

23/06

24/06

25/06

26/06

26/06

26/06

27/06

27/06

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

Sr. João da Costa Carvalho

CONVITE
Prezado(a) Associado(a)      
O Sindicato Rural convida o 

associado(a) para participar da 
Assembleia Geral Ordinária que 
será realizada no próximo dia 07 
de junho de 2019 com início às 
09h00 horas na Sede do Sindi-
cato, sito a Rua da República, nº 
1.197, conforme  Edital de Convo-
cação  publicado  no jornal “Tri-
buna” do dia 31/05/2019

Assuntos a serem apresenta-
dos:

Assembleia Ordinária:
1o)  Ata da Assembleia ante-

rior;
2o) Prestação de contas do 

Balancete Patrimonial do Exercí-
cio de 2018 e respectivo parecer 
do Conselho Fiscal;

3o)  Outros assuntos do inte-
resse da classe.

       Atenciosamente
Marco Antônio dos Santos
      Presidente


