
Informativo Mensal Associação Agropecuária e Sindicato Rural de Guaratinguetá 

Agosto 2018 - Ano XV - Ed. 184

Fique atento 
ao período de 
declaração do ITR
Página 2

Torneio Leiteiro dos 
Mottas mostra força 
da produção local
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Reforma trabalhista
Os impactos das mudanças da lei para o empregador rural

Visite hoje mesmo uma de nossas lojas e confira nossos produtos e preços: 
são diversas opções e ótimos pacotes tecnológicos

de sementes de milho e pastagens;  também calcário, herbicidas e adubo

GUARÁ

CENTRO| Rua João de Castro Coelho, 130 

 (12) 3128-5540

ROCINHA| Rodovia Paulo Virgínio, km 22 

Fone (12) 3127-1113

CUNHA 

Al. Francisco da Cunha Menezes, 660

Falcão

Fone (12) 3111-1375

BANANAL

Av. Bom Jesus, 503 – Centro

Fone (12) 3116-1371

LAGOINHA

Rua Mª do Carmo Gouvêa (Dª Nica), 155

Centro

Fone (12) 3647-1409

CRUZEIRO

Rua Dr. Celestino, 156

Centro

Fone (12) 3145-4830

LORENA

Av. Peixoto de Castro, 1250

Bairro da Cruz

Fone (12) 3152-9320

SÃO 7 LOJAS DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS E

 VETERINÁRIOS 

A SUA DISPOSIÇÃO!

Venha conferir!
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Declaração do ITR começa em agosto
Notas Notas

Está previsto para começar em agosto o 
período de declaração do ITR (Imposto 
Territorial Rural), referente ao exercício 
de 2018. Fique atento, a data e as regras 
para este ano devem ser divulgadas nos 
próximos dias. Até o fechamento desta 
edição, as informações não haviam sido 
divulgadas pela Receita Federal.
Como acontece todos os anos, o prazo 
final deve seguir até o fim de setembro. O 
processo deve ser elaborado pelo Programa 
Gerador da Declaração do ITR (ITR2018), 
disponibilizado no site da Receita Federal.

Em julho, as Casas da Agricultura de 
Cunha e Lagoinha receberam dois 
novos reforços para o atendimento aos 
produtores rurais desses municípios. 
Após nomeação em Concurso Público, 
os engenheiros agrônomos César 

Para requisitar o auxílio no 
preenchimento do ITR, bastar o 
associado agendar o atendimento 
pelo telefone (12) 3132-4400.

CATI reforça atendimento em Cunha e Lagoinha
A Secretaria de Agricultura de 
Guaratinguetá, por meio do Programa 
Produtor de Água, já instalou 20 Fossas 
Sépticas Biodigestoras, num total de 30 
adquiridas com recurso próprio do projeto 
aos produtores rurais contemplados 
no Edital 01/2012. Além disso, foram 
realizados o plantio de mais de 60 mil 
mudas nativas na cidade.
Esta etapa do cronograma do Produtor de 
Água encerra a participação dos produtores 
que estão de acordo com o artigo 4º, 
parágrafo único do Decreto nº 8.343 de 
04 de dezembro de 2017, juntamente 
com o último Pagamento por Serviços 
Ambientais, que está previsto para ocorrer 
no mês de setembro deste ano.
O custo de cada fossa séptica, materiais, 
tubos, conexões e a instalação no local 
saiu no valor de R$ 2.611,57 por produtor, 

Programa Produtor de Água

totalizando assim R$78.347,10 de 
investimento em saneamento ambiental 
rural na Bacia do Ribeirão Guaratinguetá. 
Foram realizados, também, o plantio de 
65.645 mudas nativas em área de 78,32ha 
na modalidade de Restauração Florestal 
com 40 nascentes recuperadas, 85ha de 
área com construção de terraços e melhoria 
da fertilidade do solo na modalidade de 
Conservação do Solo e 143,15ha de áreas 
conservadas com Matas Nativas Existentes.

É obrigado a declarar o proprietário, titular 
do domínio útil ou possuidor a qualquer 
título, inclusive a usufrutuária, de imóvel 
rural, sendo uma declaração para cada 
imóvel que pertencer ao contribuinte.

Em 2017, o valor do ITR pôde ser pago em 
até quatro quotas iguais mensais, sendo que 
nenhuma parcela podia ser inferior a R$50. 
Valores inferiores a R$100, tinham que ser 
pagos em quota única. A declaração após o 
prazo está sujeita a multa, calculada sobre 
o total do imposto devido.

II Feira Agropecuária de Lorena e Piquete
O Sindicato Rural de Lorena e Piquete 
realizou em julho a II edição de sua Feira 

Agropecuária. Além de palestras técnicas, 
o evento contou com exposição de animais, 

Gonçalves Afonso Frizo e Fabrício de 
Assis Monteiro Chaves vão auxiliar 
nas orientações técnicas individuais 
e desenvolvimento de projetos de 
assistência e extensão rural a grupos de 
agropecuaristas.

Os profissionais também prestarão 
apoio em programas e projetos 
de incentivo ao crédito rural e 
comercialização para agricultores 
familiares e pequenos e médios 
produtores.

máquinas e implementos agrícolas. Confira 
algumas imagens deste encontro.
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Informações on-line

Capacitação Capacitação

Conheça o blog de notícias
da Associação e Sindicato

Reforma trabalhista: impactos para o empregador Cunha recebe Dia de Campo
Produtores rurais de Cunha e região 
participaram, no dia 07 de julho,’ de 
um Dia de Campo sobre produção de 
silagem de milho no Sítio Araucária, 
propriedade do cooperado Claudio 
Ártico. 
O encontro, realizado pela Cooperativa 

Atenção,  você, produtor rural 
que gosta de se manter informado 
sobre as principais notícias do 
agronegócio regional e nacional! 
Acesse e conheça o Blog de notícias 
da Associação e Sindicato Rural de 
Guaratinguetá. O canal digital traz 
na íntegra as matérias do jornal 
Folha Rural, o informativo mensal 
das entidades, além de notícias sobre 
eventos, legislação, mercado e outras 
informações de interesse do público 
rural.

Acesse e compartilhe:
http://blog.assopec.com.br/.

Curta também nossa página no Facebook:
www.facebook.com/assopecguara

No dia 12 de julho, a Associação 
Agropecuária e o Sindicato Rural de 
Guaratinguetá receberam o advogado 
e professor do Unisal Lorena, Dr. 
José Alberto Barbosa Junior, para 
a palestra “Reforma Trabalhista - 
impactos para o empregador rural”. 
O encontro gratuito teve como 
objetivo atualizar os trabalhadores e 
produtores rurais sobre as mudanças 
nas leis trabalhistas e a implantação 
do sistema eSocial.
A reforma, realizada em 2017, trouxe 
117 mudanças que impactaram 

significativamente os empregadores. 
“Especificamente para o segmento
rural, existem diversas mudanças que 
o empregador rural precisa adotar a 
partir de agora para começar a se 
prevenir de futuras ações trabalhistas, 
com alterações relacionadas a 
contratação, registro e horas extras 
dos empregados”, explicou Dr. José 
Alberto Barbosa.
Outro ponto tratado na palestra foi 
o sistema eSocial e suas exigências 
que, segundo o professor, devem 
ser seguidas corretamente para 
evitar problemas no negócio. “Nessa 
plataforma digital que o Governo 
Federal criou e que vai entrar em 
vigor a partir de janeiro de 2019,o 
produtor rural precisará passar 
todas as informações para o sistema, 
como número de empregados, nome, 
horário de entrada e saída, atestados 
médicos. Se ele não registra isso, 
começa a gerar multa e prejuízos 

no dia a dia do negócio”, destacou.
Para o advogado, é importante 
o empregador rural se adaptar à 
reforma trabalhista pois as mudanças 
são positivas e podem trazer 
economia na contratação de novos 
funcionários. “A reforma trouxe 
muito benefício para o empregador 
rural, pois essas novas normas 
trazem novas formas de contratação 
mais flexíveis. Se o empregador rural 
se atentar a essas mudanças, ele pode 
ter uma economia na contratação dos 
seus funcionários, porque ele pode 
administrar de um jeito diferente, 
ele pode começar a gerir seu negócio 
através de seus funcionários de uma 
forma mais econômica”, finalizou.

Confira a apresentação completa 
disponibilizada pelo Dr. José Alberto 
Barbosa no Blog Assopec:
http://blog.assopec.com.br/

de Laticínios Serramar, com o apoio 
da Associação Agropecuária, reuniu 
empresas de insumos e palestras 
técnicas para o segmento.
Os Engenheiros Agrônomos Bruno 
França Rebelo, da KWS Sementes, e 
João Batista Alves Silva, da Pioneer, 

e Thiago Chaves, da Cooperativa 
Serramar, ministraram palestras sobre 
a produção da silagem de milho. 
Já o Técnico Silvio da JF Maquinas 
Agrícolas realizou um treinamento 
sobre “Manutenção e regulagem de 
colhedeira JF”.

AUTO PEÇAS BRASIL
Peças para toda a linhaAPB Bateria TC Premium

R$ 148,00 1 ano de garantia

(12) 3132.4765 / 3133.9274
Av. Integração, 882 - Vila Brasil - Guaratinguetá

Extintores automotivos
R$ 25,00



PROPRIETÁRIO ANIMAL PESO (kg)
Categoria VACA

1ª Joel Proença (Panelão) Pitanga 181,60 Kg

2ª Fábio Vinícius Bordada 129,75 kg
3ª Marcelo / Marcela Alvorada 129,60 kg

Categoria NOVILHA
1ª Joel Proença (Panelão) Lira 120,90 Kg
2ª José Ademar Barrada 108,80 Kg
3ª Lucas Amorim Luara 97,45 Kg

Categoria GIR
1ª Bruno Knoop Calana 67,65Kg
2ª Bruno Knoop Eliane 57,25Kg

PAINEL DE NEGÓCIOS

Mottas realiza Torneio Leiteiro
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PROCURO VAGA:
Como caseiro, jardinagem, servente e 
serviços gerais.
Paulo Antônio Ferreira 
Tel: (12) 99775-2179 / 99198-7304

Caseiro, retireiro, serviços gerais na zona 
rural.
Ângela ou Jose Paulo Monteiro
Tel: (12) 3122-3097 / 99152-0029

Serviços gerais
Alan de Castro Lima
Tel: (12) 99616-2144 /  (12) 99631-1448

Retireiro
Antônio Carlos Barbosa - (12)98242-4070

Lindolfo Francisco dos Santos
Celular: (12) 99229-2974

Gado de corte, gado de leite, retireiro, 
cerqueiro e outros serviços gerais.
Fábio Cândido Prudente
Obs: possui habilitação
Celular: 98182-2178

Retireiro, tratorista, cerqueiro, com 
retroescavadeira, e serviços gerais.
Jose Ailton Ribeiro
Tel: (12) 99750-3573
Obs: Habilitação “D”

Retireiro, tratorista, gado de corte e 
serviços em gerais.
Marcelo dos Santos
Tel: (12) 99774-1915

Leiteiro, tratorista e jardineiro.
Leandro Augusto
Tel: (12) 99629-9475
Obs: Casal de filhos

Cerqueiro, jardineiro, com criação e 
serviços gerais  

Notas

Cavalgada de Lagoinha

Vencedor do Torneio  Joel Provença Panelão  ao lado dos organizadores do evento

Em sua 25º Edição, o Torneio Leiteiro 
dos Mottas, o tradicional Torneio da 
AMIZADE, reuniu animais das raças Gir e 
Girolando no recinto de eventos do bairro, 
no km 16, entre os dias 25 e 28 de julho. 
Ao todo, foram sete ordenhas durante 
a competição. O resultado e premiação 
ocorreram no sábado (28), na noite de 
encerramento. Confira os vencedores:

No último dia 1º de julho aconteceu a tradicional 
Cavalgada de Lagoinha, promovida pela 
Associação Agropecuária e Sindicato Rural 
de Guaratinguetá, por meio do convênio com 
a FAESP/SENAR. 150 cavaleiros e amazonas 
percorreram o trajeto do evento, desde a entrada 
da cidade até o bairro do Paraitinga.

Artigo

Os riscos dos roedores para a produção leiteira 
O Brasil é um 
dos maiores 
produtores de 
leite do mundo. 
Segundo dados do 
IBGE, em 2017 o 

País produziu 24,12 bilhões de litros de leite, 
um acréscimo de 4,1% em relação a 2016. 
Além do desafio de aumentar a captação 
de leite, o pecuarista deve ficar atento à 
qualidade do produto, o que envolve as 
boas práticas agrícolas e questões sanitárias. 
Sobre este último ponto, é preciso deixar a 
propriedade livre de roedores, responsáveis 
pela transmissão de perigosas doenças, um 
tema muito importante nos protocolos de 
qualidade quando falamos da produção de 
leite no Brasil.
Os roedores podem danificar cabos elétricos 
e até provocar curtos-circuitos.

Pasto com 5 alqueires
Tratar com: Sergio
Celular: (12) 99728-1340

ALUGA-SE:

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

R. Eduardo Querido, 15, Centro, Cunha, SP
joaomendescunha@bol.com.br

(12) 3111-1364 / 99718-2817

MEDIÇÃO POR SATÉLITE

A incidência dessa praga também contamina 
a ração e o ambiente, por meio das fezes 
e urina, além de danificar as estruturas 
atingidas.  Eles também são capazes de 
transmitir mais de 35 doenças aos animais e 
aos seres humanos, entre elas, a Salmonella 
e a Leptospirose. Sobre esta última, de 
acordo com o Levantamento do Ministério 
da Saúde, 2.547 casos em humanos foram 
confirmados e notificados durante 2017. O 
que gera problemáticas críticas à indústria 
alimentícia e a saúde de quem trabalham 
nessas propriedades.
A prevenção e controle de roedores em 
áreas rurais devem vir acompanhados de 
programas profissionais simples, eficazes e 
sustentáveis para assegurar a entrega de um 
produto de máxima qualidade e segurança.

Para controlar roedores em 
ambientes tão complexos 
é indispensável contar com 
conhecimento, capacitação e 
treinamento. Desta forma, é 
preciso conhecimento, capacitação 
e treinamento. Desta forma, 
é preciso haver um programa 
integral de controle focado no 
conhecimento que inclua uma 
fase de diagnóstico para detectar 
a espécie presente, a dinâmica 
populacional e os riscos que podem 
trazer a ocorrência de roedores.

Valeska De Laquila
Gerente de negócios da BASF

Manuela Machado
Jornalista

Manutenção de pontes
A Prefeitura vem realizando nos últimos 
meses diversas melhorias em áreas 
rurais da cidade. Neste ano, a Secretaria 
da Agricultura já reformou 11 pontes, 
dentre elas no Bairro dos Lemes, Jararaca, 
Fogueteiro de Baixo e Taquaral. Agora 
os locais possuem mais segurança e 
tranquilidade aos moradores da região.
Além disso, no ano passado, as equipes 

realizaram a reforma em 18 pontes rurais, 
com reparos e trocas de madeiras, além 
de reforço no assoalho. Com isso, foram 
reconstruídas quatro pontes (Taquaral, 
Pompeo, Rio Acima e Mané Carioca). 
Todo o trabalho tem por objetivo de 
proporcionar um melhor trajeto para 
carros e pedestres que utilizam da travessia 
todos os dias.
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Agenda de tributos

AGOSTO
Até 07/08 - Pagar o FGTS ref. JULHO 2018

Até 07/08 - Pagar o INSS e FGTS dos domésticos

Até 15/08 - Pagar mensalidade de sócio.

Até 15/08 - Pagar o INSS dos autônomos;

Até 20/08 - Pagar o INSS dos empregados;

OBS: Deixar cheques de INSS e FGTS em nossos 
escritórios até 02/08/2018

SETEMBRO
Até 06/09 - Pagar o FGTS ref. AGOSTO 2018

Até 06/09 - Pagar o INSS e FGTS dos domésticos

Até 17/09 - Pagar mensalidade de sócio.

Até 17/09 - Pagar o INSS dos autônomos;

Até 20/09 - Pagar o INSS dos empregados;

OBS: Deixar cheques de INSS e FGTS em nossos 
escritórios até 04/09/2018

Agosto
Artesanato em Taboa
Datas: 24 a 27 / Guará - Gomeral

Pedreiro – Mód II
Datas: 08 a 11 / Local: Cunha

Olericultura Org. – Mód VI
Datas: 14 e 15 / Local: Guará

Apicultura – Mód II
Datas: 17,18, 22 e 23 / Local: Guará

Turismo Rural
Datas: 27 a 29 / Local: Lagoinha

Setembro
Artesanato em Palha de Milho
Datas: 3 a 6 / Local: Guará - Gomeral

Inseminação artificial
Datas: 10 a 14a / Local: Lagoinha

Turismo Rural Mod VII
Datas: 12 a 14 / Local: Lagoinha

Apicultura – Mód III
Datas: 14, 15, 17 e 18 / Local: Guará

Olericultura Org. – Mód VII
Datas: 18 e 19 / Local: Guará

Redeas 
Datas: 24 a 28 
Local: Sítio Poeira do Laço / Cunha

Cursos SENAR

PREÇO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS
PRODUTOS UNIDADE PREÇO

Feijão Carioquinha                 Sc. 60Kg  R$ 112,35
Fonte: Agrolink - Data da cotação: 23/07/2018

Arroz em casca longo fino 1   Sc.60 Kg R$ 48,00

Fonte: COOPAVALPA -  Data da cotação: 23/07/2018 

Milho Sc. 60Kg                        R$ 37,16

Cana Tarefa R$ 300,00

Porco (Vivo) Kg  R$ 3,44

Porco (Carcaça) Kg R$ 4,88

Boi gordo                              @ R$ 145,97

Bezerro de Corte kg R$ 12,80

Bezerro cb R$ 1.270,00

Boi Magro cb R$ 1.930,00

Vaca Gorda                          @ R$ 134,00

Data da cotação: 23/07/2018 - Fonte: CEPEA, Esalq, BM&F, Scot Consultoria, IEA, Rural Centro 

Bezerra p/leite - 1000 lt C       Cb R$ 1.410,00

Novilha p/leite - 2000 lt C                                          Cb R$ 2.820,00

Vaca p/leite - 3000 lt C           Cb R$ 4.230,00
Valores calculados de acordo com o preço do Leite

Leite Padrão Lt  R$ 1,41
Fonte: SERRAMAR - Data da cotação: 23/07/2018
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