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Do interior para o Brasil: 



Locais: Arapeí, Guaratinguetá
e São José do Barreiro

Produtor rural, envie um e-mail para 
eda.guara@sp.gov.br e informe: 

nome, nome da propriedade, 
endereço e telefone para contato.

Defesa Agropecuária realiza 
controle sanitário de morcegos 
hematófagos em propriedades 

rurais do Vale do Paraíba

12 a 16 de abril

Atendimentos:
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Imposto

IR 2021: atenção ao prazo este mês 
Termina no próximo dia 30 de abril 
o prazo para envio da declaração do 
Imposto de Renda 2021, referente ao 
ano-base de 2020. Excepcionalmente 
este ano, em razão da fase emergencial 
da pandemia, os atendimentos para 
auxílio sobre o IR estão sendo realizados 
de forma on-line, via WhatsApps, 
telefones e e-mails. Qualquer dúvida 
ligue em nossos escritórios:

Guará

Campos Novos

Cunha

Lagoinha

(12) 3132-4400

(12) 3119-1241

(12) 3111-1463

(12) 3647-1209

Escrituração de Livro Caixa Atividade Rural
Os produtores rurais que 
obtiverem receita bruta anual 
da atividade rural superior a R$ 
142.798,50, está obrigado a fazer 
o Livro Caixa da Atividade rural 
e entregar o anexo de atividade 
rural na Declaração de ajuste 
anual de Imposto de Renda. Esse 
Livro Caixa da Atividade Rural 
é simpli� cado, com lançamentos 
de receita e despesas da atividade 
rural.
A Associação Agropecuária de 
Guaratinguetá mantém um setor da 
escrita rural que executa esse serviço 
mediante uma mensalidade, portanto, o 
associado poderá usufruir desse serviço 
fazendo contato em nossos escritórios.

Livro Caixa Digital 
Produtor Rural (LCDPR) 
Está obrigada a apresentar o arquivo 
digital do LCDPR no exercício de 
2020, a pessoa física que relativamente 
à atividade rural, no ano-calendário 
de 2019, obteve receita bruta em valor 
superior ao limite R$ 4.800.000,00.

Escrituração e 
Apresentação do LCDPR 
A escrituração do Livro Caixa Digital 
do Produtor Rural deve ser realizada 
conforme o leiaute vigente e manual 
de preenchimento, divulgados pela 
Coordenação-Geral de Programação e 
Estudos (Copes) da Secretaria Especial 
da Receita Federal do Brasil (RFB), 
devendo a entrega do arquivo digital 
do LCDPR ser realizada até o � nal do 
prazo de apresentação da Declaração 
de Ajuste Anual do Imposto sobre a 
Renda da Pessoa Física do respectivo 
ano-calendário.
A entrega do arquivo digital com o 
LCDPR deve ser realizada no portal 
e-CAC no serviço “Meu Imposto de 
Renda”, com utilização de certi� cado 
digital válido, emitido por entidade 
credenciada pela Infraestrutura 
de Chaves Públicas Brasileira 
(ICP-Brasil). A comprovação da 
apresentação do arquivo digital do 
LCDPR é feita por meio de recibo 
gravado após a transmissão, em disco 
rígido do computador ou em mídia 
removível, cuja impressão � ca a cargo 
do contribuinte. 
Serão publicadas instruções mais 

detalhadas por ocasião da divulgação 
das informações referentes à Declaração 
de Ajuste Anual do Imposto sobre a 
Renda da Pessoa Física do mesmo ano-
calendário. 
É obrigatória a utilização de certi� cado 
digital válido, emitido por entidade 
credenciada pela Infraestrutura de 
Chaves Públicas (ICP-Brasil) para 
a assinatura digital do LCDPR. (IN 
SRF nº 83, de 11 de outubro de 2001, 
art. 23-A, § 2º). Pode ser utilizado o 
certi� cado digital do procurador do 
produtor rural para utilização dos 
serviços disponíveis no e-CAC em nome 
do outorgante. (IN RFB nº 1.751, de 
16 de outubro de 2017).

Esse serviço de Livro Caixa 
Digital Produtor Rural não é 
executado pela Associação 
Agropecuária, pois é necessário 
um contador para assinar o livro.



3Abril 2021 - Ano XVIII - Ed. 216

Legislação

Novo convênio com Cardiologista em Lagoinha
Está disponível no escritório de 
Lagoinha um novo convênio com 
médico cardiologista para os 
associados e demais produtores rurais 
do município. A agenda já está aberta 
para agendamentos e os atendimentos 
são realizados quinzenalmente (de 15 

em 15 dias).
A consulta com o Dr. Renato Santos 
Ferreira Leite tem um valor de 
R$ 200,00 para sócios e R$ 250,00 
para não sócios das entidades. Mais 
informações, ligue no escritório de 
Lagoinha (12) 3647-1209. 

eSocial: Veja as principais novidades

O envio das informações dos empregados 
e estagiários foi uni� cado por meio do 
Sistema de Escrituração Fiscal Digital 
das Obrigações Fiscais Previdenciárias 
e Trabalhistas (eSocial), que está mais 
simpli� cado e pretende substituir a 
plataforma conhecida anteriormente a 
� m de desburocratizar esse sistema de 
registros a partir deste ano.
Esta é a principal novidade do 
eSocial Simpli� cado que está sendo 
estabelecido pelo Governo Federal. 
Veja o que vai mudar:

• Redução do número de eventos;

• Redução do número de campos 
do leiaute, inclusive pela exclusão 
de informações cadastrais ou 
constantes em outras bases de 
dados;

• Ampla � exibilização das regras de 
impedimento para o recebimento 
de informações (ex.: alteração das 

regras de fechamento da folha de 
pagamento – pendências geram 
alertas e não erros);

• Facilitação na prestação de 
informações destinadas ao 
cumprimento de obrigações � scais, 
previdenciárias e depósitos de 
FGTS;

• Utilização de CPF como 
identi� cação única do trabalhador 
(exclusão dos campos onde era 
exigido o NIS);

• Simpli� cação na forma de 
declaração de remunerações e 
pagamentos.

Substituição das obrigações
As obrigações acessórias que existem 
atualmente devem ser substituídas 
pelo novo sistema, como por exemplo, 
a CAT (Comunicação de Acidente 
de Trabalho); CD (Comunicação de 
Dispensa); PPP (Per� l Pro� ssiográ� co 
Previdenciário); DCTF (Declaração 
de Débitos e Créditos Tributários 
Federais); MANAD (Manual 
Normativo de Arquivos Digitais); 
Folha de pagamento; GRF (Guia de 
Recolhimento do FGTS).

Dentre as obrigações já substituídas estão:
• Registros de informações do 

CAGED

• A anotação da Carteira de 
Trabalho (que passou a ser 100% 
digital para as empresas)

• Livro de Registro de Empregados

• Registro de informações da RAIS 
para empresas que já prestam 
informações de folha de pagamento

• Calendário 

• É importante lembrar que o 
calendário de obrigatoriedade foi 
atualizado:

• 05/2021 – eventos de folha de 
pagamento do grupo 3 (optantes 
pelo Simples Nacional, empregador 
pessoa física (exceto doméstico), 
produtor rural PF e entidades sem 
� ns lucrativos)

• 06/2021 – eventos de Saúde e 
Segurança do Trabalhador do 
grupo 1 (grandes empresas)

• 07/2021 – início do envio de 
informações pelos órgãos públicos.

MAPA prorroga prazos da DAP para agricultores familiares
Um novo prazo de vencimento para as 
Declarações de Aptidão ao Programa 
Nacional da Agricultura Familiar 
(DAP) foi divulgado no Diário O� cial 
da União, no dia 19 de março, pelo 
Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (MAPA), por meio da 
Secretaria de Agricultura Familiar e 
Cooperativismo (SAF). 

Assim, � cam prorrogados pelo período 
de seis meses os prazos de validade das 
Declarações de Aptidão ao Programa 
Nacional de Fortalecimento da Agricultura 
Familiar (Pronaf) - DAP Ativas que 
expirarão a partir de 31 de março de 2021 
até 30 de setembro de 2021.
No caso do Estado de São Paulo, as 
DAPs são emitidas pelos técnicos das 

Casas da Agricultura e/ou Regionais 
da Coordenadoria de Desenvolvimento 
Rural Sustentável (CDRS). Os servidores 
públicos estaduais paulistas encontram-se 
em regime de teletrabalho e podem dar 
orientações pelo Fale Conosco, via telefone 
(011) 5067-0060 e também pelos telefones 
que estão disponíveis no site www.cdrs.
sp.gov.br. 
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Mercado

Produtores de queijo de Cunha lutam por 
selo federal para venda fora do município 

Além das belas paisagens e clima ameno, 
Cunha atrai muitos turistas também 
pelos queijos. O município hoje tem 
uma produção de 43 toneladas de queijo 
por dia, segundo dados da Prefeitura. 
Ao todo, são 1.500 produtores de leite 
no município e muitos investem na 
produção de queijo, como o Rodolfo 
Lupo e a esposa Lilian Biasutti que, 
há 13 anos, mantém uma queijaria no 
município.
A propriedade produz cerca de 20 
queijos por dia, mas nem sempre foi 
assim. “A gente produzia na cozinha 
de casa, a minha mãe fazendo o almoço 
e eu fazendo queijo junto com meu 
marido”, conta Lilian. “A coisa foi 
crescendo porque a gente conseguiu 
aprender a tirar um bom leite e começar 
a comercializar esse queijo aqui na nossa 
propriedade”.
As vacas, todas da raça Jersey, 
produzem de 90 a 100 litros de leite por 

dia. Hoje são 30 animais, no início eram 
apenas dois. “Quando viemos para cá 
a região não tinha ainda o costume de 
criar vacas Jersey, então nós fomos os 
pioneiros na introdução dessa raça aqui 
na região”, diz a produtora.
Com o tempo a produção de queijos 
cresceu, o casal contratou funcionários 
e montou a estrutura para atender a 
clientela. Da queijaria do casal saem 
quatro variedades de queijo: meia cura, 
mussarela e os queridinhos dos clientes, o 
cremoso e do tipo Boursin, premiado no 
Concurso Nacional de Queijo Artesanal.

“Esse queijo que a gente 
nomeia “tipo Boursin” 
foi um queijo baseado 
numa receita do queijo 
francês Boursin, e aí 
começamos a misturar 
e inventar”,

Rodolfo Lupo,
Produtor de queijos

“Eu peguei a receita do Boursin, � z 
uma coalhada seca que é o princípio 
desse queijo, temperei com Zaatar já 
misturando um pouco à receita de um 
queijo árabe que vai esse tempero, 
colocamos o azeite, então deu um 
queijinho que tem uma saída muito 
boa”, � nalizou.

De Cunha para o Brasil
Rodolfo e Lilian fazem parte de um grupo 
de produtores de queijos de Cunha que 
querem e têm capacidade para vender os 
queijos em outras cidades, como Paraty 
ou na capital paulista. Porém, para isso 
eles precisam de um selo federal, e é o 
que os produtores estão batalhando para 
conseguirem a comercialização desses 
queijos para fora do Estado. 
“O ideal seria que a gente pudesse 
fortalecer esses nossos produtores para 
que a gente pudesse vender para outros 
estados e vender para outros municípios”, 

diz o prefeito de Cunha, José Eder 
Galdino.
Produtor de queijos seguindo a tradição 
da família, o diretor da Associação 
Agropecuária de Guará, Luiz Renato, 
enxerga o selo federal como uma próxima 
conquista para o município.
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Guaratinguetá/SP

“O SIM já foi um grande 
passo, já que pelo 
menos dentro do nosso 
município a gente 
consegue trabalhar 
legalizado, mas o selo 
federal é a pecinha 
que está faltando 
para melhorar nossa 
atividade”,
Luiz Renato
Diretor da Associação Agropecuária 
e produtor de queijos



Nós facilitamos para   
  que a sua produção       
    renda muito mais.

Serviços oferecidos:

• Locação de equipamentos
• Revenda de seminovos
• Transporte de equipamentos

Entre em contato e saiba mais:

(19) 97103-8237
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Mercado
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No último dia 16 de março, o 
governador João Doria revogou a 
cobrança do Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços (ICMS) para 
o leite pasteurizado do estado. Além 
disso, também foi anunciada redução 
das alíquotas para o setor de carnes.  
O leite pasteurizado, atingido pelos 
Decretos 65.254 e 65.255, havia passado 
para 4,14% de ICMS e, agora, voltou 
a � car isento. No caso das carnes – 
de frango, bovina e suína – pequenos 
estabelecimentos teriam que pagar 
13,3% de ICMS. Com o novo anúncio 

Mais uma vitória: SP volta atrás e revoga ICMS de leite e carne
do governo estadual, voltam para a 
alíquota de 7%. 
A mudança na postura do governador 
vem sendo cobrada desde o ano 
passado, e ganhou ainda mais força 
neste ano a partir do Tratoraço 
promovido em fevereiro por produtores 
paulistas contra o aumento de impostos 
sobre o setor. Após as primeiras 
manifestações, Doria recuou e decidiu 
não aumentar as tarifas de setores 
como hortifrutigranjeiros, insumos 
agropecuários e a energia elétrica. 
Em relação ao leite pasteurizado e 

carnes, a mudança se deu após nova 
manifestação, ainda em fevereiro, 
que contou com apoio de mais de 25 
deputados de diferentes partidos. 
De acordo com o coordenador do 
Fórum Paulista do Agronegócio, 
Edivaldo Del Grande, o governador 
teve bom senso ao tomar a decisão. 
“Avisamos o governo que os mais 
prejudicados seriam os pequenos 
produtores de leite, os pequenos 
comércios de carnes, como açougues e 
mercadinhos, e o consumidor de baixa 
renda”, destacou.

“Nós já temos, hoje, um mercado 
muito forte também fora do nosso 
município devido à procura de pessoas 
e comerciantes de outras cidades, como 
Paraty, Pinda, Lorena, Guará que vêm 
até a cidade comprar nossos produtos 
para revenda, então o selo iria ajudar 
mais ainda a economia da nossa 
cidade”, destaca Renato. 
Para o chefe da Casa de Agricultura 
de Cunha, Cesar Frizo, a produção 
de queijo na cidade “é uma riqueza 
escondida” que precisa ser difundida 
além do município. “A prefeitura 
precisa pedir para o Ministério fazer 
uma auditoria no município para 
auditar os procedimentos do Serviço 
de Inspeção Municipal e con� rmar que 
eles estão funcionando e produzem um 
resultado equivalente ao SIF (Serviço 
de Inspeção Federal)”, explica.
Os produtores querem que o Serviço 

de Inspeção Municipal, o SIM, tenha a 
equivalência reconhecida como o SISBI/
POA (Sistema Brasileiro de Inspeção 
de Produtos de Origem Animal), o 
que permitiria a comercialização dos 
queijos de Cunha em todo país.
A união dos produtores para 
conquistar mais clientes e aumentar 
a renda não para por aí. Além dos 
queijos tradicionais produzidos por 
cada queijaria, os produtores se uniram 
para lançar um queijo feito com três 
leites: de cabra, de ovelha e de vaca. A 
proposta partiu da Casa da Agricultura 
do município inspirada numa receita 
da Espanha.
“É uma forma de atrair mais turistas. 
Podemos usar esses três tipos de leite 
de tudo quanto é maneira, criando 
novos tipos de queijo que eu acho que 
vai ser sucesso com certeza”, destacou 
o produtor Rodolfo.
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Notas

A Associação Agropecuária e Sindicato 
Rural de Guaratinguetá, em conjunto 
com entidades rurais da região, 
participaram de uma reunião em 
Guaratinguetá, no dia 10 de março, 
sobre segurança rural no município e 
cidades vizinhas. 
Estiveram presentes comandantes 
da Polícia Militar e Ambiental de 
Guaratinguetá e Lorena; o diretor da 
Associação Agropecuária, Luiz Renato; 
o presidente do Sindicato Rural de 
Guará, Eduardo Cavalca; presidente 
do Sindicato Rural de Lorena, Canas e 
Piquete, Bruno Lopes; e representantes 
da Aprocorte (Associação dos Criadores 
de Gado de Corte), na pessoa do coronel 
aposentado da PM, Mauro Roberto, e 
sua � lha Mariara Freitas.
Na ocasião, as entidades rurais 
cobraram mais segurança na área rural 
de Guaratinguetá e região devido aos 
altos índices de criminalidade que vêm 
ocorrendo nessas áreas, principalmente 
roubos de gado, maquinário e insumos. 
Em contra partida, as forças policiais 
apresentaram os entraves que enfrentam 
para maior cobertura de segurança na 
zona rural, como falta de efetivo e de 
viaturas.
“Tanto a PM quanto a Polícia Ambiental 
falaram que não têm condições de fazer 
um patrulhamento mais intensivo 
porque faltam policiais, o quadro efetivo 
é pequeno e não consegue absorver 
toda a área rural da região deles, não 
têm viaturas disponíveis, não têm 

carros apropriados para fazer a ronda 
nessas áreas”, explicou o diretor da 
Associação Agropecuária, Luiz Renato. 
“Ou seja, é uma situação que vem de 
cima para baixo, então acho que é o 
caso de levar essa situação adiante para 
a secretaria de Segurança do Estado 
para discutir melhor o assunto”.
De acordo com Renato, a reunião 
foi o pontapé inicial e � cou decidido 
que o próximo passo é reunir 
sindicatos rurais de outras cidades, 
como Pindamonhangaba, para ouvir 
diferentes ideias e conseguir mais apoio. 
Além disso, foi sugerido pelo capitão 
da PM de Guará, Wagner Guimarães, 
que seja criado o programa Vizinhança 
Solidária na zona rural da região. 
“A Vizinhança Solidária já existe nas 
áreas urbanas de algumas cidades e a 
ideia proposta é implantar isso na roça. 
Eu acho que isso funciona bem na zona 
rural, porque hoje quase todo mundo 
tem celular em casa e acesso aos meios 
de comunicação, então todos conseguem 
se comunicar mais rapidamente com 
outros vizinhos”, � nalizou.  

Associação e Sindicato participam 
de reunião sobre segurança rural

A Fundação de Empreendimentos 
Cientí� cos e Tecnológicos – 
FINATEC e a Secretaria de 
Infraestrutura e Meio Ambiente 
do Estado de São Paulo tornam 
pública a abertura, no âmbito do 
Projeto “Recuperação e Proteção 
dos Serviços Relacionados ao Clima 
e à Biodiversidade no Corredor 
Sudeste da Mata Atlântica do 
Brasil – PROJETO CONEXÃO 
MATA ATLÂNTICA”, o processo 
de seleção de proprietários ou 
legítimos possuidores de imóveis 
rurais para participação no Projeto 
de Pagamento por Serviços 
Ambientais, na modalidade PSA 
Uso Múltiplo- Macaúba.
O prazo para inscrição vai até o dia 
9 de maio. A área de abrangência 
compreende os municípios de 
Pindamonhangaba, Guaratinguetá, 
Potim, Lorena, Canas, Cachoeira 
Paulista, Silveiras, Cruzeiro, 
Lagoinha e Taubaté. 
São elegíveis para participação os 
imóveis com áreas consideradas 
aptas para o plantio e cultivo da 
palmeira macaúba (Acrocomia 
aculeata) no âmbito do projeto, 
atendendo as condições divulgadas 
no edital disponível no link: https://
www.� natec.org.br/site/wpcontent/
u p l o a d s / 2 0 2 1 / 0 3 / e d i t a l _
PSA_001_2021_aviso_dou.pdf

Edital de seleção 
para PSA no 
Vale do Paraíba 
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Negócios

Painel de Negócios

VENDO 
Vacas leiteiras raça mestiça.
Tratar com: Cleiton Luis  
(12) 99748-7997 / (12) 3122-3217

Jeep Willis ano 75. 100% original, 
azul, 6 cilindros, 47 mil km. 
Documentado. Valor: R$ 25 mil. 
Tratar com: Nazem Nascimento 
(12) 99776-5111 / nazem@uol.com.br 

Mudas de Capiaçu. Valor: R$ 0,75 
uni. Obs: Chega a 4m de altura.
Tratar com: Francisco Jose Vilela
(12) 99740-7523 / (12) 3122-2279

Picadeira Pinheiro P-44.
Tratar com: José Mauro Diniz 
(12) 98146-0231 / (12) 3122-4014 

Chácara de 1 alqueire com 
escritura, casa, lago com peixe. 
Localizada dentro do bairro 
Rocinha, antiga olaria do Wagner.
Tratar com: José Inácio ou Bete 
(12) 99785-5086 / (12) 99745-3144 

Carreta, circuito de leite e tanque 
de 1000l para leite.
Tratar com: José Luiz Moreira 
(12) 99671-0879 / (12) 3125-2311 

Casa em Taubaté-SP - Av. 
Bandeirantes - Resid. Santo 
Antônio. 
Tratar com: José de Souza 
Contato: (12) 99769-4439

Muda de capim Capiaçu e 
Curumim. 
Tratar com: Assis 
Contato: (12) 99754-8345 

Madeiras para pallets, morões 
tratados e comum para cercas, 
escoras para lajes, tábuas, vigas 
e madeira eucalipto, pinus, pó de 
serra maçaria. 
Tratar com: Jose Odair 
(12) 99703-0590 / (12) 99161-5924 

COMPRO 
Casal bovino de mini animais. 
Tratar com: Nazem Nascimento 
(12) 99776-5111 / 3125-3802 

NEGÓCIOS

OPORTUNIDADES

ARRENDO 
Pasto 2 alqueires, km 11 da estrada 
da Pedrinha, Guaratinguetá/SP. 
Obs.: passa água no pasto 
Tratar com: Renan Lucas 
(12) 98227-0237/ (12) 99726-0339 

BUSCO VAGA DE 
EMPREGO
Trabalhador rural e serviços em 
geral em fazenda/sítio. Obs.: 
Deficiente auditivo.
Tratar com: Claudecir Francisco 
(12) 98122-0629 (Estela)
(12) 98823-2444 (Pai)

Para atuar na área técnica 
ou comercial em processo de 
produção agrícola ou pecuária. 
Função: Agrônomo. Obs.: 
Graduação em Engenharia 
Agronômica.
Tratar com: Gabriel Fernando 
Rufino de Azevedo 
(12) 98162-9102 / (12) 3101-3699

Trabalhador rural para lidar com 
gado de corte ou leite e serviços 
gerais em fazenda/sítio. Obs.: 
Experiência com gado.
Tratar com: Paulo Alexsandre Silva
(12) 99637-4636 / (12) 99729-1119

Trabalhador rural, tratorista e 
serviços em geral em fazenda/
sítio. Função a combinar.
Tratar com: Reinaldo Alves
(12) 98837-3751/ (12) 98857-9859

Trabalhador rural, caseiro ou 
retireiro, experiência em gado de 
corte. Função a combinar.
Tratar com: Flávio dos Santos Silva
(12) 99606-5251/ (12) 3105-8038

Trabalhar como Gerente de 
propriedade rural. Formação: 
Medicina Veterinária.
Tratar: Luis Henrique Lozano
Contato: (14) 99783-2230

Trabalhar como Administrador 

de fazenda, com 39 anos de 
experiência em pecuária, cria, 
recria, engorda, cruzamento 
industrial e outros.
Tratar com: Moacir Veroneze
(12) 98111-6559 / (12) 3127-8212

Técnico veterinário, técnico 
auxiliar veterinário de grande 
porte, manejo de equinos e 
administração de propriedade 
equestre, casqueamento e 
ferrageamento – Senar. 
Tratar com: Dalton Oliveira 
Contato: (12) 99193-3294 

Caseiro, trabalhar com gado de 
corte, trator e serviços em geral. 
Tratar com: Reinaldo Lopes 
Contato: (12) 99125-1593 

Caseiro, pedreiro e manutenção. 
Função a combinar.
Tratar com: José Roberto Lopes 
Contato: (12) 99122-4356
 
Caseiro, retireiro e serviços gerais 
na manutenção da propriedade. 
Função a combinar. 
Tratar com: Claudiney Honorato 
Contato: (12) 98221-0833 
 

PROCURO PROFISSIONAL
Pedreiro, para trabalhar no Bairro 
da Rocinha em Guaratinguetá/SP.
Tratar com: Francisco de Assis
Contato: (11) 99990-2241 

Para trabalhar em fazenda 
na região de Guaratinguetá/
Lorena. Possuir: experiência como 
caseiro, trato de animais (ovinos) 
e agricultura; CNH C ativa; Ensino 
Fundamental.
Tratar com: Lila Oliveira
(19) 99850-6552 / (19) 3731-8820 

Trabalhador rural para tirar leite, 
cuidar do gado e animais em 
geral, trabalhar c/ trator, ajudante 
geral e esposa p/ cuidar da sede 
da fazenda. Bairro Serra Fria - 
Lagoinha/SP
Tratar com: João Cesar Bitencourt 
Contato: (12) 99769-7278 
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ESCRITÓRIOS REGIONAIS - Sede: Praça 
Santo Antônio, 176 - Centro, Guaratinguetá - 
SP, 12500-350 Tel./Fax: (12) 3132-4400/ Cunha: 
Av.: Daher Pedro, 916, Facão / CEP: 12.530-000 
/ cunha@assopec.com.br - Tel./Fax: (12) 3111-
1463 / Lagoinha: R. Benedito Alvez da Rocha, 
196 - Centro - CEP: 12130-000 - Tel./Fax: (12) 
3647-1209 / lagoinha@assopec.com.br

Levantamentos topográficos, perícias, 
avaliações, licenciamentos ambientais e 
georreferenciamento de imóveis rurais

(12) 3111-1364 / 99718-2817

MAIO 
Até 07/05 - Pagar o FGTS ref. ABRIL 
2021 
Até 07/05 - Pagar o INSS e FGTS dos 
domésticos 
Até 17/05 - Pagar mensalidade de sócio. 
Até 17/05 - Pagar o INSS dos autônomos; 
Até 20/05 - Pagar o INSS dos empregados; 
OBS: Deixar cheques de INSS e FGTS em 
nossos escritórios até 04/05/2021

JUNHO 
Até 07/06 - Pagar o FGTS ref. MAIO 2021 
Até 07/06 - Pagar o INSS e FGTS dos 
domésticos 
Até 15/06 - Pagar mensalidade de sócio. 
Até 15/06 - Pagar o INSS dos autônomos; 
Até 18/06 - Pagar o INSS dos empregados; 
OBS: Deixar cheques de INSS e FGTS em 
nossos escritórios até 02/06/2021

EXPEDIENTE

Agenda de tributosPREÇO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS

PRODUTOS UNIDADE PREÇO

Feijão Carioquinha                 Sc. 60Kg  R$ 295,00

Fonte: Agrolink - Data da cotação : 23/03/2021

Arroz em casca longo fino 1   Sc.60 Kg R$ 116,50

Fonte: COOPAVALPA - Data da Cotação: 23/03/2021

Milho Sc. 60Kg                        R$ 87,00

Cana Tarefa R$ 350,00

Porco (Vivo) Kg  R$ 5,90

Porco (Carcaça) Kg R$ 9,25

Fonte: noticias agricolas - Agrolink - Data da Cotação:  23/03/2021

Boi gordo                              @ R$ 311,00

Bezerro de corte kg R$ 16,25

Boi Magro cb R$ 4.400,00

Vaca Gorda                          @ R$ 285,00

Fonte: CEPEA, Esalq, BM&F, Scot Consultoria, IEA - Data da Cotação: 29/03/2021

Bezerra p/leite - 1000 lt C       Cb R$ 2.030,00

Novilha p/leite - 2000 lt C                                          Cb R$ 4.060,00

Vaca p/leite - 3000 lt C           Cb R$ 6.090,00

Valores calculados de acordo com a preço do Leite 

Leite Lt  R$ 2,03

Fonte: SERRAMAR - Data da Cotação: 23/03/2021

Cursos

ABRIL
Apicultura - Mód 3 
Data: 02, 03, 09 e 10
Local: Samambaia / Cunha 

Proleite - Mód 4 
Data: 05, 06, 12 e 13
Local: Campos Novos / Cunha 

Proleite - Mód 5 
Data: 19, 20 e 26 
Local: Campos Novos / Cunha

Olericultura básica - Controle 
alternativo de pragas e 
doenças
Data: 21 e 22 
Local: Sítio São José Migliano - 
Bairro Santa Cruz / Aparecida 

Programa Promovendo 
a Saúde no Campo - 
Saneamento básico e 
educação ambiental 
Data: 23 e 24 
Local: a definir

MAIO
Minhocultura - Produção de 
húmus
Data: 18 a 20 de maio
Local: Sítio São José Migliano 
- Bairro Santa Cruz / 
Aparecida

Mais informações: 
coordenador César Galvão 
(12) 99781-0516


