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(12) 3132-4400

Agende o preenchimento da
declaração do ITR em nossos escritórios

Agendamentos

Atendimentos a partir de 17 de agosto

Prazo de entrega até
30 de setembro

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

(12) 3111-1364 / 99718-2817

(12) 3132-4400

Seja nosso 
associado!

“Estamos felizes 
em consolidar mais 
essa parceria, um 
passo importante 
na direção de 
ampliarmos a oferta 
de oportunidades de 
capacitação para 
nossos associados e 
seus dependentes”

O presidente da Associação 
Agropecuária de Guaratinguetá, 
Thiago Chaves, assinou, no último 
dia 31 de julho, um convênio com o 
Instituto Embelleze Guaratinguetá, 
que vai disponibilizar descontos 
exclusivos em cursos técnicos na 
área de beleza e estética para nossos 
associados e seus dependentes.

Confira mais detalhes sobre esse 
novo benefício em nossas redes 
sociais e na próxima edição do 
Folha Rural.

Thiago Chaves
Presidente da Associação 
Agropecuária de Guarainguetá
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Notas Notas

Pesquisa sobre segurança rural

ITR: prazo começa dia 17
A Receita Federal publicou no dia 23 
de julho, no Diário Oficial da União, 
as normas para declaração do Imposto 
Territorial Rural (ITR) em 2020. O 
prazo para entrega das declarações vai 
de 17 de agosto a 30 de setembro. Este 
ano, Receita Federal espera receber 5,9 
milhões de documentos.  

Os documentos poderão ser apresentados 
eletronicamente no Programa ITR 2020, 
disponível para download no site da 
Receita Federal, no programa Receitanet 
ou arquivados em um pendrive que deve 
ser entregue em uma unidade da Receita.

Em caso de perda do prazo para 
entrega, o contribuinte pode apresentar 
o documento pelos mesmos meios 
de entrega, sejam eles eletrônicos ou 
presenciais. Porém, é importante lembrar 
que a multa por atraso começa a ser 
calculada a partir do dia 1º de outubro. 
A multa equivale a 1% do valor

PAINEL DE NEGÓCIOS

VENDE-SE: 
Trator Ford traçado ano 92/pneus 
seminovos
Tratar: Zélia (12) 9656.8429 / (12) 
3127.6150 - Valor: A combinar

Propriedade 8,5 ha – Local: estrada 
Municipal da Rocinha - Bairro do 
Pinhal, ao lado do Hotel Fazenda 
Alvorada. Valor: R$ 230 mil
Tratar com: Marcos (11) 99970-2728

Muda de Capim Capiaçu e Curumim
Tratar com: Assis (12) 99754-8345

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

Uma plataforma de trator e uma 
grade de trator Agrale. Tratar com: 
Jose Mauro (12) 98146-0231

Um burro e uma carroça completa
Tratar com: Jose Mauro
(12) 98146-0231

ARRENDA-SE: 
Para pecuária de corte, aprox.. 50 

alqueires, com pastagem de brachiaria, 
pastos reservados, área bem cercada e 
dividida em quatro glebas. Mangueiro 
em excelente estado. Casa nova para 
apoio. Excelente localização e fácil 
acesso (12 km da Rodovia Pres. 
Dutra), em Roseira, SP. 
Tratar com Francisco. (19) 991517251.

LOCAÇÃO:
Sítio Santa Fé – final de ano, eventos 
e festas: Bairro dos Pilões – Estrada 
Vicinal
Plínio Galvão Cesar
Tratar com: Juliano (12) 99163-0183

40 alqueires de terra
Tratar com: Julio César (12) 3122-
0508 (das 12h às 14h)

OFEREÇO:
Para trabalhar: Caseiro
Tratar com: André (12) 99753.5414

Técnico veterinário, especialista em 
manejo de equinos e administração de 
propriedade equestre, casqueamento e 
ferrageamento - SENAR
Tratar com: Dalton Oliveira (12) 
991933294

Serviços de montador de móveis/ 
serviços eletricos/manutenção 

residencial/limpeza de piscina/
configurações de rede/instalação 
de placas solares e implantação de 
sistemas. Tratar com: Pedro Nunes 
(12) 99611-1853

Procuro vaga em Fazenda, Sítio e 
Chácara. Obs: Habilitação Categoria -B
Tratar com: Fábio Candido
(12) 98109-1660

Procuro vaga como trabalhador rural, 
caseiro e pedreiro.
Tratar com: Jose Roberto Lopes dos 
Santos (12) 99122.4356

Procuro vaga como trabalhador rural, 
tratorista, caseiro, pedreiro, eletricista. 
22 anos de experiência, com referência.
Tratar com: Reinaldo Lopes dos 
Santos (12) 99736-2579 / 99603-7916

Procuro vaga como trabalhador rural 
Tratar com: Isaac Quadros de Oliveira 
(12) 99702-7981

PRECISA-SE:
Trabalhador rural para atividades 
diversas: pomar; horta e gado de corte.
Tratar com: Lourenço (11) 99875.1628 
/ (11) 99538.8540
Obs.: necessário saber lidar com 
roçadeira cotal; trator e implementos.

• Documento de Informação 
e Atualização Cadastral do 
Imposto sobre a Propriedade 
Territorial Rural (Diac), que 
contém as informações 
cadastrais correspondentes a 
cada imóvel rural e a seu titular;

• Documento de Informação e 
Apuração do Imposto sobre a 
Propriedade Territorial Rural 
(Diat), que contém as demais 
informações necessárias à 
apuração do valor do imposto 
correspondente a cada imóvel 
rural;

• Ato Declaratório Ambiental 
(ADA), que deve ser 
apresentado ao Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente 
e dos Recursos Naturais 
Renováveis (Ibama) a fim de se 
excluir da apuração as áreas 
não-tributáveis da área total do 
imóvel rural;

• Caso o contribuinte já possua 
número de inscrição do 
Cadastro Ambiental Rural (CAR), 
esse número deve ser informado 
na declaração do ITR.

Documentos necessários

A Faesp está realizando a pesquisa 
“Levantamento de Dados sobre 
Segurança no Meio Rural”, aberta para 
contribuição de produtores rurais e 
moradores residentes em áreas rurais. 

O assunto foi tema no programa Rural 
Notícias, do Canal Rural, e, com a 
repercussão, foi debatido em uma live 

organizada pelo canal com a participação 
do assessor especial da presidência da 
FAESP, Gilmar Ogawa; do secretário 
de Agricultura do Rio Grande do 
Sul, Covatti Filho; e do integrante 
da Comissão Fundiária e diretor da 
FARSUL, Fábio Avancini Rodrigues.

De acordo com Gilmar Ogawa, desde 
2009 a Faesp debate e monitora a 
situação da segurança nas zonas rurais. 
Entre os fatores que contribuem para 
a insegurança no campo, o assessor 
destaca a “falta de uma ação mais efetiva 
para se fazer ouvir pelo poder público”, 
“demora no atendimento da solicitação 
após uma ocorrência”, “o produtor rural 
tem medo de represália ou vingança” e 
“dificuldade de contato”. 

Ogawa ainda apresentou dados, 
destacando que 47% dos moradores 
da zona rural no estado de São Paulo 

Guaratinguetá/SP

já sofreram violência física, 24% já 
sofreram roubo ou furto na residência, 
17,5% já tiveram equipamentos agrícolas 
roubados e 15,5% já relataram roubo ou 
furto de animais. 

A pesquisa

O formulário do “Levantamento de 
Dados sobre Segurança no Meio Rural” 
está disponível para preenchimento. São 
50 questões para serem respondidas e 
não é necessário se identificar, podendo 
até usar o e-mail do Sindicato Rural do 
respectivo município.

A pesquisa está disponível no site da 
Faesp. Também é possível acessá-la 
por esse link, que deve ser copiado e 
colado no seu navegador de internet, 
pelo computador ou celular. https://
docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQL
Sf6dM5MyL1YazGr0wu4SaVUqcz6VQ
T6FV-1NIen-Xoprn1b5g/viewform.
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Planejamento que gera resultados

Família investe em 
verticalização e garante 
sucesso na produção de 
queijos artesanais de búfala

Transformar a fazenda da família, na 
cidade de Guaratinguetá, interior de 
São Paulo, em um negócio produtivo 
e rentável. Esse foi o projeto do 
alemão naturalizado no Brasil, Karl 
Heinrich Riess e seus filhos Stefan 
Fernandes Riess e Simon Riess, quando 
no ano 2000 decidiram verticalizar 
o empreendimento, aproveitando a 
criação de búfalas leiteiras, para apostar 
na produção de queijos artesanais.

Mas para garantir o sucesso do 
projeto, pai e filhos se dedicaram 
ao planejamento. Foram doze anos 
de preparação. Enquanto Stefan se 
dedicava aos estudos de viabilidade 
do negócio, Simon iniciou uma 
faculdade de agronomia e Karl investiu 
na propriedade, modernizando e 
adaptando o espaço para obter o 
registro autorizando a produção.

”Nesse período mantemos 
o negócio baseado na 
produção de leite, mas 
definimos que o próximo 
passo deveria ser dado 
com muita preparação”, 
disse Karl Riess.

Após terminar os estudos, Simon ainda 
viajou para a Europa, onde fez cursos 
e conheceu queijarias na Alemanha e 
Itália. “Essa experiência no exterior 
foi muito importante para definir os 
rumos do negócio, principalmente para 
o conhecimento mais aprofundado do 
ramo de laticínios. Conheci muitas 
queijarias especializadas em vacas e 
búfalas, onde aprendi muito sobre o 
processo”, contou Simon Riess.
Após toda preparação, em 2012, 
a família lançou a linha de queijos 
artesanais Oro Bianco, tendo como 
carro chefe a tradicional mozzarella de 
búfala. No início a produção era de 20 
quilos por dia, mas o negócio cresceu 
e, atualmente, a empresa já atinge os 
100 quilos diários, fornecendo para 
mais de 80 estabelecimentos, no Vale 
do Paraíba e São Paulo capital. 
Entre os clientes, estão bares, 
restaurantes, hotéis e supermercados 
especializados em produtos gourmet. 
“A mozzarella de búfala tem várias 
características que a diferenciam do 
queijo comum, por isso ela é muito 
apreciada e tem ganhado cada vez 
mais espaço no mercado”, disse Simon. 
Nessa época, para atender a demanda, 
a fazenda comprava leite de búfala 
de outros criadores da região. “A 
queijaria tem uma capacidade superior 

à produção dos nossos animais, por isso 
20% do leite precisa ser adquirido de 
outras fazendas”, contou.

Desafios da pandemia
Com a chegada da pandemia do 
novo coronavírus e as medidas de 
isolamento social, a família Riess 
sentiu os impactos nas vendas e na 
renda. Segundo Simon, houve uma 
queda de 60% no faturamento mensal, 
devido à diminuição das vendas para os 
principais clientes. “No final de março 
não foi tão significativo, mas em abril 
tivemos essa queda mais expressiva, 
já que 95% das nossas vendas se 
concentram para restaurantes e hotéis 
de São Paulo, que precisaram fechar 
durante a quarentena”, disse.
A situação só começou a melhorar a 
partir de maio e junho, com o retorno 
de alguns clientes com as medidas de 
flexibilização. Além disso, a família 
apostou nas mídias sociais para 
reforçar a divulgação da Oro Bianco. 
“Os restaurantes que já atendíamos 
foram cada vez mais aderindo ao 
delivery, conseguimos novos clientes 
e começamos a atuar diretamente na 
entrega da nossa linha, foi essa soma de 
fatores que conseguimos essa crescente 
ao mês”, explicou Simon.

Simon, Karl e Stefan: família unida pelo negócio

Wilson Silvaston

Produção de 
leite de búfala 
cresce 300% no 
Vale do Paraíba

O Vale do Paraíba é uma das 
principais regiões produtoras 
de leite de búfala de São Paulo. 
O crescimento do rebanho nos 
últimos dez anos foi de 300%. De 
acordo com o produtor Simon 
Riess, a rusticidade do búfalo é o 
primeiro motivo do aumento de 
cabeças. “A gente acredita que 
esse seja um dos fatores. Lá atrás 
quando meu pai também optou 
por essa criação, foi por esse fator 
da rusticidade”, comentou Riess.
O assunto foi discutido no Dia de 
Campo Seguro da Caravana Família 
Nação Agro em Guaratinguetá, 
realizado na propriedade da 
família Riess, no dia 9 de julho. O 
evento foi transmitido on-line no 
site da Família Nação Agro e redes 
sociais do Canal Rural. 
A programação do dia de campo 
contou com palestra do ex-
presidente da Associação Brasileira 
de Búfalos, Otávio Bernardes, 
sobre “Verticalização na produção 
de búfalos” e do consultor 
do Sebrae-SP especialista em 
agronegócio, Felipe Rimkus, sobre 
“Tecnologia para vendas digitais”.

Dia de Campo Seguro, em 
Guaratinguetá, discute 
eficiência na produção de 
leite de búfala 

Você já conhece o Pertinho de Casa?

Pertinho de Casa é uma iniciativa, sem 
fins lucrativos, da Faesp/Senar-SP em 
parceria com o Sebrae-SP, com apoio 
de diversas empresas que se uniram 
durante a pandemia da Covid-19, para 
aproximar empreendedores de micro e 
pequenos negócios de todos os ramos a 
consumidores próximos a suas regiões 
de atuação.
Trata-se de uma plataforma que faz a 
conexão entre cliente, comércio local e 
produtor rural, utilizando como ponto 
de referência o CEP ou endereço, 
de forma fácil e sem custo para os 
envolvidos, sendo uma alternativa 
gratuita aos aplicativos de delivery. 
O cliente paga apenas os produtos 
selecionados e o modo de frete 
combinado com o vendedor. 
A operação foi iniciada no Brasil todo 
no dia 09 de abril deste ano, e já está 

presente nos 27 estados brasileiros e 
em 585 cidades. Já são mais de 11.000 
cadastros de vendedores.
Como funciona
O funcionamento é simples. Os 
produtores rurais e pequenos varejistas 
(feirantes, donos de hortifrúti, mercearia 
ou mercadinho), devem preencher um 
cadastro no site do Pertinho de Casa, 
informando seu tipo de negócio e área 
de entrega.
O consumidor interessado em comprar 
na vizinhança precisa apenas colocar 
seu endereço ou CEP no site, selecionar 
a categoria de estabelecimento que 
procura e escolher de onde irá comprar, 
em uma lista de pequenos comerciantes 
cadastrados. A negociação é direta 
entre as partes, via WhatsApp.
Acesse a plataforma pelo link https://
pertinhodecasa.com.br/ e aproveite.  
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Notas Artigo

O que será do mercado do boi?

Desde o dia 1 de julho, o Governo de São 
Paulo, por meio do Detran.SP, iniciou 
a entrega do Certificado de Registro 
de Veículos (CRV), o antigo DUT, 
via drive thru, para despachantes, 
profissionais responsáveis por cerca 
de 70% dos documentos de veículos 
retidos nos postos.

Para evitar aglomerações, o 
atendimento ocorre com agendamento 
prévio de data e horário pelo Sistema 
de Gerenciamento dos Serviços de 
Cadastro de Registro de Veículos 
(e-CRVsp), respeitando protocolos de 
segurança e distanciamento social. De 
forma ágil e com conforto, o motorista 
não precisa sair do veículo para entregar 
e retirar a documentação.

Por conta da suspensão temporária do 
atendimento presencial nas unidades 
do Detran.SP e do Poupatempo, cerca 
de 320 mil CRVs emitidos antes da 
pandemia aguardavam para serem 
retirados.  Até o momento, na primeira 
etapa da ação, 120 mil deles já foram 
entregues nas 143 unidades com 
agendamento ativo.

Devido ao êxito da ação, o Detran.
SP, em continuidade ao processo de 
retomada gradual das atividades, 
ampliou a área de abrangência, 
permitindo o agendamento pelos 
despachantes, bem como todas as 
demais ações pelo serviço de entregas 
(drive thru), para todo o Estado, 
inclusive nos municípios que estão na 
Fase 1 - Vermelha do Plano São Paulo.

Entrega de CRV para 
pessoas físicas
Desde o dia 16 de julho, o Detran SP 
está entregando, pelo sistema drive 
thru, os Certificados de Registro de 
Veículos (CRVs) aos motoristas que 
precisam do documento com urgência. 
Serão priorizados os casos de conclusão 
de vendas ou necessidade em virtude 
de inventário. Posteriormente, a ação 
será estendida para atendimento a toda 
a população. A medida é válida para 
unidades do Detran.SP em todo Estado.

A solicitação por pessoas físicas 
(particulares) deverá ser feita pelos 
portais do Detran.SP (www.detran.
sp.gov.br) e do Poupatempo (www.
poupatempo.sp.gov.br), por meio de 
um canal exclusivo para cadastro 
dos pedidos. Equipes dos órgãos irão 
analisar as demandas, em caráter de 
urgência, e entrar em contato para 
realizar o agendamento.

Para a segurança de funcionários 
e motoristas, serão seguidos todos 
os protocolos sanitários e de 
distanciamento social. O uso de 
máscara é obrigatório. O diferencial da 
medida é a praticidade de ser atendido 
sem necessidade de descer do veículo.

Com mais esta iniciativa, o órgão 
estadual de trânsito espera liberar 
quase 200 mil CRVs prontos que não 
puderam ser retirados por pessoas 
físicas, devido à suspensão temporária 
dos atendimentos presenciais.

Entrega de CNH e RG via 
Correios pelo Poupatempo
Desde o dia 20 de julho, o Poupatempo 
está entregando pelos Correios, de 
forma gradual, os documentos (RG 
e CNH) emitidos antes do início da 
quarentena no Estado. A medida 
é válida para todas as unidades do 
programa e as postagens serão feitas 
de acordo com a data de atendimento 
nos postos, de acordo com cronograma 
estabelecido. Os primeiros a receberem 
as postagens são os cidadãos atendidos 
em março para solicitação de RG. 

Na semana seguinte, a entrega será 
de CNHs emitidas entre janeiro e 
março. Em outra etapa, o Poupatempo 
contemplará pedidos de Carteiras de 
Identidade em atendimento nos meses 
de janeiro e fevereiro.

Com o fechamento temporário dos 
postos do Poupatempo e Detran.
SP, cerca de 195 mil documentos 
prontos (130 mil RGs e 65 mil CNHs) 
aguardam retirada. A entrega será 
feita nos endereços de cadastros e não 
haverá cobrança aos cidadãos pelo 
recebimento do documento em casa. 

A estimativa é que aproximadamente 
15% do total de documentos nos 
postos não puderam ser entregues 
por inconsistência cadastral, como a 
falta de endereço. Caso o cidadão não 
receba a correspondência em até três 
semanas, ele deve entrar em contato 
através dos canais de atendimento ao 
cidadão, o Fale Conosco, no portal do 
Poupatempo ou o Fale com o Detran.
SP, no site do órgão.  

Para suprir as necessidades da 
população durante a pandemia, o 
Poupatempo priorizou atendimentos 
emergenciais para entrega e emissão 
de RGs. No caso de Carteira de 
Identidade pronta, já emitida, a equipe 
do Poupatempo avalia os pedidos 
recebidos e entra em contato com os 
cidadãos agendando dia e horário para 
retirada do documento na unidade 
onde o serviço foi solicitado. 

Já as emissões de documentos novos 
são direcionadas ao Instituto de 
Identificação Ricardo Gumbleton 
Daunt (IIRGD), órgão da Polícia Civil 
para as providências cabíveis. Após 
o fechamento temporário dos postos, 
já foram realizados mais 6 milhões 
de interações por meio dos canais de 
atendimento, e entregues quase 10 mil 
documentos à população.

É importante lembrar que todos os 
motoristas podem baixar a CNH 
digital, que tem a mesma validade do 
documento impresso, pelo aplicativo 
Carteira Digital de Trânsito (CDT).

Entrega de documentos em SP

Há quem diga que esta pandemia 
veio para ficar, para mudar o rumo 
do consumo, das atividades e do 
relacionamento. Eu digo que este 
momento atual veio sim para muitas 
mudanças e também para fortalecer 
alguns setores como por exemplo a 
agropecuária que não sofreu grandes 
impactos com a atual situação de 
pandemia no mundo, atendendo a seus 
clientes de forma íntegra e, aumentando 
ainda mais seu volume de exportação 
tanto no agro quando na pecuária.
Deixando um pouco de lado as 
exportações, as quais estão trazendo 
bons resultados para o Brasil, vamos 
falar sobre o que acontece internamente. 
A diminuição ou volta do consumo, 
aumento ou redução dos preços, 
entre outros fatores que impactam o 
pecuarista.
Atualmente, alguns estados e cidades 
estão reabrindo seus estabelecimentos 
dando-nos a entender assim que 

a demanda por carne aumentará, 
correto? Não, pois não é apenas a 
questão da reabertura que interfere 
no estilo de vida do consumidor; o 
preço da carne influencia muito e seu 
impacto vem da demanda no pasto, 
onde os pecuaristas consequentemente 
sofrem com os preços de insumo, venda 
para frigoríficos e altíssimos preços de 
reposição, além de é claro, o clima! Ou 
seja, é tudo um ciclo, onde uma ponta 
sempre depende do ponto anterior.
Através de pesquisas secundárias sobre 
o mercado de reposição, nota-se que 
há uma forte tendência dos preços 
aumentarem um pouco mais pois 
estamos com volume escasso de gado 
disponível para reposição, devido ao 
clima seco atualmente (como é de se 
esperar pelo pecuarista anualmente) e 
também devido ao aumento de venda 
de fêmeas/novilhas no decorrer deste 
último tempo, não realizando assim o 
ciclo completo.

Já o consumo interno, é possível que 
ele aumente comparando com dados 
de consumo atualmente, em função 
da expectativa de melhora da situação 
da pandemia do país através do 
desenvolvimento da vacina, volta da 
rotina do brasileiro mesmo que com 
algumas restrições, porém, acredita-
se que não será um aumento tão alto 
(a ponto de haver o mesmo consumo 
que antes da pandemia), pois há o 
impacto sofrido pela população em sua 
renda, sobrando assim um valor menor 
disponível para consumo de carne 
vermelha (e muitas vezes havendo a 
substituição desta por frango ou suínos) 
e entretenimento (bares, restaurantes, 
entre outros).
O momento atual é de cautela! O 
pecuarista precisa ajustar o seu 
planejamento diante da atual situação 
do Brasil para poder tomar a melhor 
decisão para a sua propriedade, sendo 
ela comprar agora ou não, e em 
qual quantidade. Estamos todos no 
aguardo da vacina para quem sabe 
começar 2021 com o pé direito, mas 
por enquanto, os movimentos devem 
ser calculados evitando prejuízos ou 
grandes investimentos sem retorno.

Caroline Druzian
Publicitária, especialista 
em bovinocultura de corte 
e responsável pela página 
C.D. Pecuária.
Contato: (11) 99571-7383
Instagram @cdpecuaria
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Agosto
Feira do Produtor 
Rural - Mod 3
Data: 3 e 4 
Local: Lagoinha

Feira do Produtor 
Rural - Mod 4
Data: 17, 18, 24 e 25
Local: Lagoinha

Proleite - Mod 9
Data: 6 e 7
Local: Cunha

Proleite - Mod 10
Data: 13, 14, 20, 21 e 
25
Local: Cunha

Hidráulica - Mod 2
Data: 8, 29, 30 e 31
Local: Lagoinha 

Setembro
Proleite - Mod 11
Data: 3, 4, 10, 11 e 15
Local: Cunha

Feira do Produtor Rural 
- Mod 4 (continuação)
Data: 7, 8, 14 e 15
Local: Lagoinha

Pedreiro - Mod 1
Data: 28, 29 e 30
Local: Lagoinha

AGOSTO
Até 07/08 - Pagar o FGTS ref. Julho 2020
Até 07/08 - Pagar o INSS e FGTS dos 
domésticos
Até 17/08 - Pagar mensalidade de sócio.
Até 17/08 - Pagar o INSS dos autônomos;
Até 20/08 - Pagar o INSS dos empregados;
OBS: Deixar cheques de INSS e FGTS em 
nossos escritórios até 04/08/2020

SETEMBRO
Até 04/09 - Pagar o FGTS ref. Agosto 2020
Até 04/09 - Pagar o INSS e FGTS dos 
domésticos
Até 15/09 - Pagar mensalidade de sócio.
Até 15/09 - Pagar o INSS dos autônomos;
Até 18/09 - Pagar o INSS dos empregados;
OBS: Deixar cheques de INSS e FGTS em 
nossos escritórios até 02/09/2020

EXPEDIENTE

Agenda de tributos

PREÇO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS
PRODUTOS UNIDADE PREÇO
Feijão Carioquinha                 Sc. 60Kg  R$ 177,30
Fonte: Agrolink Data da cotação : 24/07/2020

Arroz em casca longo fino 1   Sc.60 Kg R$ 72,00
Fonte: COOPAVALPA - Data da Cotação: 24/07/2020

Milho Sc. 60Kg                        R$ 45,31
Cana Tarefa R$ 300,00
Porco (Vivo) Kg  R$ 6,52
Porco (Carcaça) Kg R$ 9,50
Boi gordo                              @ R$ 219,78
Bezerro de Corte kg R$ 7,50
Bezerro cb R$ 2.116,86
Boi Magro cb R$ 219,78
Vaca Gorda                          @ R$ 205,00
Data da Cotação: 31/07/2020Fonte: CEPEA, Esalq, BM&F, Scot Consultoria, IEA, Rural Centro https://www.
noticiasagricolas.com.br/cotacoes/suinos - 28/07/2020

Bezerra p/leite - 1000 lt C       Cb R$ 1.670,00
Novilha p/leite - 2000 lt C                                          Cb R$ 3.340,00
Vaca p/leite - 3000 lt C           Cb R$ 5.010,00
Valores calculados de acordo com a preço do Leite 

Leite Lt  R$ 1,67
Fonte: SERRAMAR Data da Cotação: 31/07/2020

Retomada dos Cursos
Os cursos oferecidos pelo convênio com a FAESP/SENAR foram 
retomados nas cidade de Cunha e Lagoinha com autorização das 
prefeituras. As atividades estão sendo realizadas respeitando as 
medidas de prevenção contra o coronavírus estabelecidas pelos 
órgãos de saúde, com distância segura entre as pessoas, número 
reduzido de participantes e obrigatoriedade do uso de máscara. 
São fornecidos álcool em gel, sabonete líquido e máscaras.

Cursos


