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IR 2022: prazo 
termina este mês
Termina no próximo dia 29 de 
abril o prazo para a entrega da 
declaração do Imposto de Renda 
2022 referente ao ano-base 2021. 
Atenção: o associado que precisa 
de auxílio para o preenchimento da 
declaração ainda pode agendar seu 
atendimento em nossos escritórios. 
Não deixe para última hora!

Mapa inverte calendário de 
vacinação contra Aftosa em 2022

O Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (MAPA) optou 
pela inversão das etapas de vacinação 
contra Febre Aftosa neste ano de 2022 
nos estados que compõem o Bloco IV 
do Plano Estratégico do Plano Nacional 
de Erradicação da Febre Aftosa (BA, 
DF, ES, GO, MG, MS, MT, RJ, SE, 
SP e TO).
Dessa forma, na 1ª etapa da 
campanha, realizada em maio, deverão 
ser vacinados os bovinos e bubalinos 
com até 24 meses, e na 2ª etapa, em 
novembro, os animais de todas as 
idades. Normalmente é realizado o 
inverso, e segundo o auditor fiscal 
federal agropecuário e responsável 
pelo Plano Estratégico do Programa 
Nacional de Vigilância para a Febre 
Aftosa (PE-PNEFA), Gabriel Torres, a 
inversão ocorrerá apenas este ano e não 
causará problemas quanto à condição 
de saúde dos animais. 
“Não existe nenhum risco de 
comprometimento à imunização. O 
rebanho continuará sendo totalmente 
atendido uma vez por ano e os animais 
mais jovens, até 24 meses, duas vezes ao 
ano. Apesar da alteração, a frequência 
da vacinação continua a mesma”, 
conclui.
Segundo a Faesp (Federação da 
Agricultura e Pecuária do Estado de 
São Paulo), a medida foi tomada porque 
o estoque atual de doses é insuficiente 
para a totalidade de bovinos e bubalinos 
já em maio, problema já alertado aos 
órgãos responsáveis pela entidade.

A inversão pode prejudicar 
o pecuarista?
Até 2016, o esquema de vacinação 

era como esse proposto para este 
ano. Naquele ano, a Faesp pleiteou 
mudanças porque causava problemas 
para o setor.
O coordenador da Comissão Técnica 
de Bovinocultura de Leite da Faesp, 
Wander Bastos, expõe algumas 
questões que preocupam o pecuarista. 
“A mudança que será feita este ano, 
voltando ao que era até 2016, prejudica 
o gado de corte por causa da estação 
de monta, que começa em agosto 
para depois, em novembro, o criador 
conduzir o gado no curral para outros 
procedimentos de manejo”, explica 
Wander. 
“No caso do gado de leite, o mês de 
novembro é mais quente e úmido, 
período em que geralmente chove. Para 
manejar o gado de leite no curral é 
complicado e há quebra de leite. Em 
maio, quando a temperatura é mais 
baixa, é melhor de lidar com o gado 
de leite, por isso a inversão das etapas 
pode trazer alguns transtornos ao 
pecuarista”, continua.
Segundo a Faesp, apesar das 
preocupações, os criadores não têm 
alternativa e terão que cumprir o 
determinado pelo Ministério e buscar 
amenizar as possíveis perdas que 
ocorrerão, tanto na quebra da produção 
do leite quanto o provável prejuízo na 
procriação do gado de corte para quem 
trabalha com estação de monta. De 
acordo com o MAPA, a movimentação 
de animais durante as etapas de 
vacinação continuará seguindo o 
esquema usual, ou seja, propriedade 
adimplente com a etapa de imunização 
em curso poderá movimentar 
normalmente seus animais.

SAA publica novos procedimentos sobre 
exames de brucelose e tuberculose em SP 

A Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento do Estado de São 
Paulo (SAA-SP) publicou no Diário 
Oficial da União, no último dia 10 
de março, a Resolução SAA - 28 de 
09/03/2022, que revoga a Resolução 
SAA - 52 de 03/08/2021 e estabelece os 
procedimentos e os prazos relacionados 
à vacinação contra brucelose, a 
realização de exames de brucelose e 
tuberculose de bovinos e bubalinos, 
a utilização de insumos no âmbito 
do Programa Estadual de Controle e 
Erradicação da Brucelose e Tuberculose 
(PECEBT) e as normas de certificação 
de estabelecimentos livres.

Sobre a vacinação
Todas as fêmeas de bovinos e bubalinos 
na faixa etária de 3 a 8 meses de 
idades devem ser vacinadas contra 
brucelose. O calendário estabelece que 
o primeiro semestre corresponda às 
fêmeas vacinadas de 1º de dezembro 
do ano anterior a 31 de maio do ano 
subsequente. O segundo semestre 
corresponde às fêmeas vacinadas de 1º 
de junho a 30 de novembro.
A vacinação deve ser realizada por 
médico-veterinário cadastrado junto à 
Coordenadoria de Defesa Agropecuária 
(CDA), órgão da Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento do 
Estado de São Paulo, através do 
Sistema Gestão de Defesa Animal e 
Vegetal (Gedave). Esse profissional é 
responsável por cadastrar a vacinação 
no sistema em até quatro dias da 
vacinação, emitir os Atestados de 
Vacinação correspondentes, e enviá-

los aos responsáveis pelos animais. O 
responsável deverá realizar a declaração 
de vacinação juntamente com a 
confirmação do Atestado de Vacinação 
no sistema. A declaração deverá ser 
realizada em até sete dias após o 
término dos períodos de vacinação 
definidos no calendário, ou seja, até o 
dia 7 dos meses de junho e dezembro.
A propriedade ficará impedida de 
movimentar seus bovídeos se o produtor 
deixar de declarar a vacinação dentro 
do prazo estipulado e a suspensão será 
retirada após a devida regularização 
junto à Secretaria, através de uma das 
unidades da CDA.

Sobre os exames para 
fornecedores de leite “in 
natura”
Os produtores fornecedores de leite 
“in natura” devem realizar exames 
diagnósticos de brucelose e tuberculose 
nos bovinos e bubalinos voltados à 
produção leiteira, entre os dias 1° de 
julho e 30 de junho do ano subsequente 
a seu nascimento, conforme disposto 
nas normas federais e estaduais 
vigentes. Esta obrigação será exigida a 
partir de 1° de julho de 2023. 
O produtor deve apresentar até o dia 30 
do mês de junho de cada ano, os exames 
dos animais testados desde 1° de julho 
do ano anterior, aos laticínios e outros 
estabelecimentos processadores de leite. 
Excepcionalmente, os resultados dos 
exames realizados entre 15 de janeiro 
de 2020 e 30 de junho de 2022 poderão 
ser entregues aos estabelecimentos 
processadores de leite e derivados até o 
dia 30 de junho de 2023.
O produtor fornecedor que não 
apresentar os exames nos prazos 
estabelecidos não poderá destinar 
sua produção a estabelecimentos 
processadores de leite ou de produtos 
lácteos, entrepostos de leite e outros 
congêneres, a partir de 1º de julho do 
mesmo ano.
Laticínios e estabelecimentos 
processadores de leite e derivados 

somente deverão receber leite “in natura” 
de produtores que comprovarem terem 
realizado vacinação contra a brucelose 
das fêmeas bovinas e bubalinas com 
idade a partir de três meses, mediante 
a entrega dos certificados de vacinação 
dentro do prazo de validade e emitidos 
pelo sistema Gedave ou documentos 
equivalentes, quando oriundos de 
outras Unidades Federativas.

Participação em eventos
Os responsáveis por bovinos e 
bubalinos que participarem de eventos 
de concentração de animais deverão 
apresentar o atestado negativo para 
brucelose para machos bovinos e 
bubalinos, fêmeas bovinas e bubalinas 
acima de 24 meses vacinadas com a 
vacina B-19 e fêmeas bovinas acima de 
oito meses vacinadas com a vacina RB-
51, conforme modelo reconhecido na 
legislação vigente e atestado negativo 
para tuberculose.
A validade dos atestados exigidos 
deve compreender todo o período de 
trânsito e permanência dos animais 
nos eventos. Os animais voltados 
à produção leiteira, destinados a 
leilões de rebanho geral, devem ser 
submetidos ao teste cervical simples 
(TCS) ou ao teste cervical comparativo 
(TCC). Os demais animais destinados 
à participação em leilões de rebanho 
geral ou participação em provas 
esportivas e que tenham idade inferior 
a 24 meses, podem ser submetidos 
apenas ao teste da prega caudal (TPC). 
A exigência dos atestados de exames 
animais destinados a leilões de rebanho 
geral ocorrerá a partir de 1° de julho 
de 2023.
Animais oriundos de propriedades 
certificadas como livres de brucelose 
e tuberculose estão isentos da 
apresentação dos exames. A partir 
de 1º de julho de 2023 o retorno aos 
estabelecimentos certificados, após 
terem participado de leilões de rebanho 
geral, não acarretará na suspensão da 
certificação.
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Guaratinguetá/SP

Cunha, a cidade mais 
acolhedora de SP

Entre os destinos paulistas preferidos dos 
viajantes, Cunha foi considerada a cidade 
mais acolhedora pela edição de 2022 da 
Traveller Review Awards, premiação 
anual da plataforma Booking.com.
Boiçucanga e São Bento do Sapucaí 
figuram o segundo e terceiro lugar da 
premiação, que se baseia em mais de 
232 milhões de avaliações verificadas de 
viajantes reais e reconhece os destinos e 
prestadores de serviço de viagem mais 
acolhedores do mundo.
Em quesito de hospitalidade, o Brasil se 
destacou e figurou no ranking dos dez 
países mais acolhedores do mundo, em 
8º lugar, à frente dos Estados Unidos 
e da Austrália, além de contar com 
um representante no ranking global de 
cidades mais acolhedoras, com Monte 
Verde (MG) em 6º lugar. 
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Nova gestão Nova gestão

Presidente eleito apresenta propostas 
da nova gestão da Associação

Liderada pelo produtor Luiz Renato de 
Campos Ferraz, o Renato do Jessé, a 
chapa 1 eleita para compor a Diretoria 
e Conselho Fiscal do novo mandato 
da Associação Agropecuária de 
Guaratinguetá tomou posse no último 
dia 28 de fevereiro, na sede da entidade.
Diferente das demais eleições, este ano 

Diretoria
Presidente
Luiz Renato de Campos Ferraz
Vice-presidente
Thiago Augusto Roque Chaves
1° Secretário
Ana Cláudia Caltabiano Zangrandi
2° Secretário
Paulo Augusto Galvão Lucchesi
1° Tesoureiro
Eduardo Cavalca Filho
2° Tesoureiro
Marco Antônio Monteiro

Conselho Fiscal
Efetivos:
Atílio Cera Moya
José Sérgio de Campos
José Inácio Natal

Suplentes:
José Nivaldo de Campos
Julio Rogerio Barbosa Carvalho
Rubem Mota Filho

CIDADE
DIRETORIA CONSELHO FISCAL

Chapa Votos Chapa Votos

Guaratinguetá
1 103 1 98
2 79 2 85

Cunha
1 84 1 80
2 48 2 53

Lagoinha
1 74 1 76
2 61 2 59

cada escritório recebeu uma urna 
e os associados puderam votar no 
município em que estão inscritos. A 
votação foi realizada ao longo do dia 
24 de fevereiro e a disputa contra a 
chapa 2 foi apertada, totalizando 
449 votos válidos. Veja na tabela 
abaixo os votos por escritório:

Novo ciclo
Com algumas mudanças de cargos, os 
nomes eleitos já são conhecidos pela 
maioria. De acordo com Luiz Renato, 
que de vice-presidente assume como 
presidente, o objetivo é dar continuidade 
no trabalho da equipe buscando 
melhorias para os associados.
“A gente já vem de uma administração 
praticamente da mesma equipe atual 
e estamos pondo em prática o que já 
foi desenvolvido e a nossa maneira de 
trabalhar, buscando sempre o melhor, 
um conforto melhor para os associados, 
são coisas que a gente já vem trabalhando 
nos últimos anos”, detalha.
Entre as prioridades para o novo 
mandato, o presidente destaca a procura 
por mais convênios com comércios e 
entidades para oferecer benefícios e 
facilitar a vida dos associados. Além 
disso, está sendo estudada a criação 
de uma nova categoria de mensalidade 
para os sócios. “Alguns associados não 
utilizam todos os serviços oferecidos 
pela entidade dentro da mensalidade 
cobrada, então estamos estudando criar 

uma nova modalidade para atender esse 
tipo de público”, explica.
A fim de melhorar os atendimentos e 
facilitar o trabalho dos colaboradores, 
Renato conta que serão adquiridos novos 
equipamentos para os escritórios que 
estão com defasagem. Outra mudança 
interna será a reformulação do estatuto 
da entidade. 
“Tiramos a eleição da sede de 
Guaratinguetá e colocamos nos 
demais escritórios devido a pandemia, 
mas isso é algo que vamos deixar 
definitivo no estatuto que, inclusive, 
será reformulado, já conversamos com 
o Dr. Sérgio e iremos rever e atualizar 
alguns pontos porque tem muitas coisas 
que foram definidas há muitos anos”, 
salienta Renato.
Por fim, Luiz Renato e equipe têm 
como objetivo dar oportunidades para 
os sócios participarem das decisões 
importantes da entidade. Para ele, a 
Associação “vem sempre somando, 
crescendo de forma significativa nos 
últimos anos”, e a participação dos 
associados é fundamental para que isso 
continue.

O mandato da Diretoria é de três 
anos, de 01/03/2022 a 28/02/2025, e 
do Conselho Fiscal é de um ano, de 
01/02/2022 a 28/02/2023. Confira os 
eleitos:

“Somos uma equipe de 
produtores rurais e sentimos na 
pele o que é ser um produtor, 
quais são as necessidades, e 
antes de estar como presidente 
da entidade hoje, eu também 
sou um associado, estou 
presente e consigo enxergar 
o que poderia melhorar, então 
pra nós essa participação dos 
associados é muito importante, 
o sócio tem que estar mais 
presente, tem que estar sempre 
buscando melhorias e opinar 
no que deveria melhorar ou 
não, porque às vezes o sócio 
que está quietinho tem uma 
ideia que pode somar com o 
desenvolvimento da entidade”.

Estrada dos Motas receberá obras de recuperação

Guaratinguetá, Aparecida e Roseira 
assinaram convênio com a Secretaria 
de Agricultura e Abastecimento do 
Estado de São Paulo (SAA-SP), 
durante reunião na sede da entidade 
em 9 de março, para execução de 
obras de perenização na Estrada dos 
Motas por meio do Programa Melhor 
Caminho, com investimento de mais de 

5 milhões de reais.
O convênio visa a recuperação e 
conservação em toda extensão da 
estrada (35km) que liga as três cidades, 
e consiste em obras de drenagem 
de águas pluviais, patrolamento e 
colocação de material, como pedriscos 
e pó de pedra. 
Uma grande conquista para os 
produtores rurais de Guará, Aparecida 
e Roseira, que vai ampliar a capacidade 
de escoamento da produção agrícola, 
facilitar o acesso a escolas da região 
e melhorar a qualidade de vida da 
população em geral. 

Estiveram presentes no encontro com 
o secretario estadual Itamar Borges 
o presidente do Sindicato Rural de 
Guaratinguetá, Eduardo Cavalca 
Filho; o presidente da Associação 
Agropecuária de Guaratinguetá, Luiz 
Renato de Campos Ferraz; o diretor 
da CATI regional de Guaratinguetá, 
Osmar Felipe Junior; o vice-presidente 
da Serramar, Flávio Correa; o prefeito 
de Guaratinguetá, Marcus Soliva; os 
prefeitos de Aparecida e Roseira, Luis 
Carlos “Piriquito” e Fernando Siqueira; 
e representantes da SAA-SP e dos 
municípios.

Queremos, simplesmente, o que todos 
os associados querem, uma prestação 
de serviços boa, eficiente, ágil e de 
baixo custo. Entendemos que se 
conseguirmos fazer isto, bem feito, 
estaremos atendendo aos anseios 
da grande maioria de nossos sócios. 
Queremos que nossos escritórios 
sejam um lugar agradável, onde 
nossos associados se sintam bem a 
vontade, sejam bem recebidos e saiam 
satisfeitos com o atendimento.
Sabemos da responsabilidade, 
dificuldades e complexidade de nossos 
serviços e, para isto, temos que 
ter colaboradores bem treinados e 
comprometidos. Por isto, pretendemos 
investir em cursos e treinamentos de 
nossa equipe.

O que queremos para a Associação nos próximos três anos
Nossa diretoria é composta de gente 
nova, com muita vontade de ver as 
coisas acontecerem, e alguns mais 
experientes, com participações 
em administrações de entidades 
rurais, mas todos produtores rurais, 
apaixonados por nossa atividade 
e conhecedores das dificuldades e 
problemas do homem do campo.
Na parte de representação de nossa 
classe, pretendemos trabalhar em 
parceria com o Sindicato Rural, que 
é uma entidade coirmã da Associação, 
e muito mais indicada para atuar na 
representação de interesses políticos, 
trabalhistas, ambientais, segurança, 
logístico, etc.
Entendemos que nossa Associação vem 
prestando um grande serviço a nossa 

classe ao longo destes últimos 80 anos, 
e pretendemos dar sequência nessa 
história, com muita simplicidade e 
eficiência, aplicando toda modernidade 
e tecnologia dos dias de hoje. 
Gostaríamos de agradecer ao apoio 
daqueles que acreditaram em nós, 
mas com certeza administraremos 
para todos, e esperamos contar 
com a colaboração e sugestões dos 
senhores associados para termos uma 
Associação Agropecuária cada vez 
maior e melhor.
Lembrando aos senhores associados 
que o trabalho da diretoria é 
voluntário, com o único objetivo de 
tornar a vida de quem alimenta nossa 
população um pouco mais fácil.
Diretoria.

Luiz Renato
Presidente da Associação Agropecuária
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Capacitação Negócios

Painel de Negócios

NEGÓCIOS

OPORTUNIDADES

VENDO 
2 touros Senepol. Obs: um touro 
de 3 anos e outro de 4 anos. Valor 
a combinar
Tratar com: Sergio Augusto
Contato: (12) 99750-0801

Vacas e bezerras leiteiras. Valor a 
combinar.
Tratar som: Marcio Fernandes
(11) 99904-9995 / (12) 99774-5810

Vendo ou troco Gado de corte; 
ordenha Westfalia Surge - 
espinha de peixe – duplo de 4; 
Circuito fechado com bomba 
transferidor de leite - monofásico; 
Suportes para lavagem das 
ordenhadeiras; Pesadores de 
leite alfa-laval Agrimark 5 milk 
meter; Conjuntos de ordenhadeira 
(Harmoni); Bomba de vácuo 
Alfa-Laval VP 76; Motor 3 CV 
monofásico; Tubulação de ar; 
Pulsadores. Valores a combinar.
Tratar com: Adilson Carlos
Contato: (12) 99649-2143

Vacas leiteiras raça mestiça. 
Valor e condições de pagamento 
a combinar. 
Tratar com: Cleiton Luis
(12) 99748-7997 / (12) 3122-3217

Carreta e tanque de 1000l 
para leite. Valor e condições de 
pagamento a combinar.
Tratar com: José Luiz Moreira 
(12) 99711-0879 / (12) 3125-2311 

Casa em Taubaté-SP - Av. 
Bandeirantes - Resid. Santo 
Antônio. Valor e forma de 
pagamento a combinar.
Tratar com: José de Souza 
Contato: (12) 99769-4439 

8,5 ha, na Estrada da Rocinha, 
Bairro do Pinhal, ao lado do Hotel 
Fazenda Alvorada. R$250 mil.
Tratar com: Marcos Belizário
Contato: (11) 99970-2728 

Madeiras para pallets, mourões 
tratados e comuns 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 

Silagem de milho (saco com 20kg 
e 25kg). Preços: R$ 13,00 (20 kg) e 
R$ 16,00 (25 kg).
Tratar com: Renan Lucas
Contato: (12) 98227-0237

500 alqueires, sendo 350 
alqueires de mata nativa 
(ideal para projeto “crédito de 
carbono”). Valor e condições de 
pagamento a combinar.
Tratar com: Marcos Wander
Contato: (12) 99702-2228

1 grade (Agrale) – 14 discos. 
Reformada. Valor e forma de 
pagamento a combinar.
Tratar com: José Mauro
Contato: (12) 98146-0231

Canavial com 10 tarefas de cana. 
Valor e condições de pagamento 
à combinar. Tratar com: Benedito 
de Assis Rangel
Contato: (12) 99761-1926

30 bezerras e novilhas, girolando 
de alto padrão genético, 
gado manso. Todas mochas e 
vacinadas. Valor e condições de 
pagamento à combinar.
Tratar: Claudio Metri Kalil
Contato: (12) 99785-0124

Adubo orgânico. Valor e 
condições de pagamento à 
combinar.
Tratar com: Fábio Santos
Contato: 92000-3365

1 mini boi, 1 mini vaca, 23 vacas 
nelores e 1 boi guzerá. (13 vacas 
com bezerro e 10 com cria). Valor 
e condições de pagamento à 
combinar.
Tratar com: Oswaldo Fernandes
Contato: (12) 99727-3023

Trator Ford ano 77, série 4600 / 
carreta 4 rodas Faccini. Preço: 
R$ 42.000,00 / R$ 9.000,00. 
Condições de pagamento: à vista.

Tratar: Oswaldo Fernandes 
Tel.: (12) 99727-3023

ALUGO 
Sítio Santa Fé para final de ano, 
eventos e festas. 
Bairro dos Pilões, Estrada Vicinal 
Plínio Galvão César.
Tratar com: Juliano 
Contato: (12) 99163-0183 

Pasto para até 30 cabeças de 
gado no bairro da Aparição Velha, 
Estrada Barra do Bie, a 700 mts 
do asfalto. Preço: R$ 1.000,00 
mensais.
Tratar com: João Carlos
Contato: (13) 3327-7900

Pasto de 40.000 m2 para 
agricultura. (Perto da Cervejaria 
do Gordo e AGC – divisa entre 
Lorena x Guará). Preço: R$ 
1.000,00 por mês.
Tratar com: Consuelo Nunes Vilela
(12) 98283-2099 (Antônio)

PROCURO 
Áreas para arrendar para plantio 
de soja no V. do Paraíba e região.
Tratar com: Tuca ou Perolla 
(12) 97403-1531 / (12) 99728-2275

BUSCO VAGA DE EMPREGO
Caseiro e trabalhador rural.
Tratar com: Claudinei Honorato
Contato: (12) 98221-0833

PROCURO PROFISSIONAL
Caseiro para trabalhar em 
fazenda com experiência com 
trator, puxar ração, manutenção 
em geral de cercas, pastos, tirar 
leite e cuidar de animais em 
geral. Função: Trabalhador rural.
Tratar: João Cesar Bittencourt
(12) 99769-7278 / 3125-7387

Trabalhador rural com experiência 
em horta. Função: Trabalhador 
rural.
Tratar com: Bras Carlos Soares 
Campos Silva
(12) 99753-4886 (somente whats)

GEORREFERENCIAMENTO

REGULARIZAÇÃO DE OBRA

USUCAPIÃO

PROJETO ARQUITETÔNICO

DESMEMBRAMENTO

RETIFICAÇÃO DE ÁREA

SOLUÇÕES AMBIENTAIS
(12) 99701-8321

Mapa anuncia 
adesão de SP ao 
SISBI-POA
O Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (Mapa) 
reconheceu a equivalência do Serviço 
de Inspeção Estadual de São Paulo 
(SISP), da Secretaria de Agricultura 
e Abastecimento de São Paulo, para 
adesão ao Sistema Brasileiro de Inspeção 
de Produtos de Origem Animal (SISBI-
POA), do Sistema Unificado de Atenção 
à Sanidade Agropecuária (SUASA).
A Portaria SDA nº 547, de 18 de março 
de 2022, possibilita que os produtos 
fiscalizados pelo Serviço de Inspeção de 
São Paulo possam ser comercializados 
em todo o país, aumentando a 
competitividade do produto paulista. 
Até o momento, dois estabelecimentos 
foram indicados para realizar o 
comércio interestadual em São Paulo: 
a FA Defumados, localizada em Cotia, 
e a Mar Direto, em São Paulo. Os 
estabelecimentos de abates do estado 
ainda não foram incluídos no sistema 
brasileiro porque demandam inspeção 
permanente, isto é, a presença de 
médico veterinário acompanhando o 
processo de forma contínua. Para os 
outros processos de beneficiamento 
do produto animal e seus derivados, a 
inspeção é periódica.

Como adquirir o SISB
Para conferir um selo de equivalência 
e estampar o selo do SISB em seus 
produtos, o estabelecimento que hoje 
é registrado junto ao SISP, precisa 
manifestar sua intenção junto ao serviço 
de inspeção estadual.
A legislação estabelece em seu Artigo 2º 
que, para indicação de estabelecimentos 
e produtos integrantes do SISBI-POA, 
o Serviço de Inspeção Estadual de 
São Paulo terá seu escopo de adesão 
habilitado no sistema eletrônico de 
cadastro de serviços de inspeção, o 
e-SISBI/SGSI, disponível em: https://
www.gov .br/agr icu l tura/pt -br/
assuntos/suasa.
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Cursos Abril

Proleite – Mód 4 
Datas: 04, 05, 11 e 12 
Local: Lagoinha / Sítio 
Vicentina Ribeiro Coelho 

Feira do Produtor Rural – 
Mód 1
Datas: 04, 05, 18 e 19 das 8h 
às 17h
Local: Lagoinha / Auditório do 
Sindicato Rural de Lagoinha 

Apicultura – Mód 3 
Datas: 04, 05, 11 e 12
Local: Potim / Sítio São 
Benedito

Pedreiro – Mód 2 
Datas: 6, 7 e 8 
Local: Guará / Pirizal 

Feira do Produtor Rural 
Datas: 06, 07, 20 e 21 das 8h 
às 17h
Local: Guará / Espaço Multiuso 

Uva – Mód 1 
Datas: 08 e 09 - das 8h às 17h
Local: Lagoinha / Sítio 
Recanto do Cururu - bairro do 
Curralinho 

Proleite – Mód 5
Datas: 18 e 19 

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

Local: Lagoinha / Sítio 
Vicentina Ribeiro Coelho 

Artesanato em couro
Datas: 17, 18, 19 e 20 das 8h às 
17h
Local: Cunha / Auditório do 
Sindicato Rural de Cunha 

Processamento caseiro de 
leite 
Datas: 20, 21, 22 e 23
Local: Potim / Sítio Flor do 
Campo – bairro Vista Alegre
Turismo Rural – Mód 2
Datas: 25, 26 e 27
Local: Guará / Salão da igreja 
São Sebastião – Pilões

Aquaponia
Datas: 25, 26 e 27 das 8h às 17h
Local: Guará / Sítio Chiquito 
Ruzene – bairro do Lemes

Tratamento de Bambu 
Datas: 28
Local: Potim / Sítio Flor do 
Campo - Vista Alegre

Saneamento Básico Rural – 
Fossa séptica
Datas: 29 e 30 das 8h às 17h
Local: Bairro Coloninha – Igreja 
de São Brás

@assopecguaratingueta

@assopecguara

Fique por dentro das
nossas novidades



Informativo: Associação Agropecuária 
e Sindicato Rural de Guaratinguetá / 
Distr. Gratuita e Dirigida / Ed. mensal 
- Tiragem: 1300 unidades / Presidentes: 
Luiz Renato de Campos Ferraz e Eduardo 
Cavalca Filho /Jornalista Responsável: 
Hyanne Patricia - MTB: 83.200 / Projeto 
gráfico e diagramação: Adax / Apoio de 
Marketing: Cristina Gabriel / Impressão: 
Gráfica Satélite, São José dos Campos/SP

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

EXPEDIENTE

Agenda de tributos

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

(12) 3111-1364 / 99718-2817

MAIO
Até 06/05 - Pagar o FGTS ref. ABRIL 2022

Até 06/05 - Pagar o INSS e FGTS dos 
domésticos

Até 16/05 - Pagar mensalidade de sócio.

Até 16/05 - Pagar o INSS dos autônomos.

Até 20/05 - Pagar o INSS dos empregados.

OBS: Deixar cheques de INSS e FGTS em 
nossos escritórios até 03/05/2022

JUNHO
Até 07/06 - Pagar o FGTS ref. MAIO 2022

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 20/06 - Pagar o INSS dos empregados.

OBS: Deixar cheques de INSS e FGTS em 
nossos escritórios até 02/06/2022

PREÇO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS

PRODUTOS UNIDADE PREÇO

Feijão Carioquinha Sc. 60Kg  R$ 308,75

Fonte: Agrolink - 23/03/2022

Arroz em casca longo fino 1   Sc.60 Kg R$ 92,00

Fonte: Agrolink/COOPAVALPA - 23/03/2022

Milho Sc. 60Kg                        R$ 92,00

Cana Tarefa R$ 700,00

Porco (Vivo) Kg  R$ 5,84

Porco (Carcaça) Kg R$ 8,35

Fonte: Notícias Agrícolas/Agrolink/CEPEA-ESALQ-USP - 23/03/2022

Novilho precoce
(até 30 meses de vida, de 0 a 4 dentes) @ R$ 340,00

Novilha precoce
(até 30 meses de vida, de 0 a 4 dentes) @ R$ 330,00

Boi (6 dentes ou mais) @ R$ 300,00

Vaca Gorda (6 dentes ou mais) @ R$ 280,00

Bezerro Nelore 12 meses 225 Kg (cb) R$ 3.150,00

Bezerro Nelore 12 meses 225 Kg (vivo) R$ 14,10

Bezerro Nelore 8 meses 180 Kg (cb) R$ 2.750,00

Bezerro Nelore 8 meses 180 Kg (vivo) R$ 14,10

Boi Magro 12 @ R$ 4.300,00

Fonte: Conforme preços da @ no Frigorífico - 29/03/2022

Bezerra p/leite - 1000 lt C       Cb R$ 2.280,00

Novilha p/leite - 2000 lt C                                          Cb R$ 4.560,00

Vaca p/leite - 3000 lt C           Cb R$ 6.840,00

Valores calculados de acordo com o preço do Leite

Leite Lt  R$ 2,28

Fonte: SERRAMAR - 23/03/2022


