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Notas

CCIR 2021

Está disponível a emissão do CCIR 
2021 (Certifi cado de Cadastro de 
Imóvel Rural) para proprietários de 
imóveis rurais no site do Sistema 
Nacional de Cadastro Rural 
(SNCR). Os associados podem 
entrar em contato com nossos 
escritórios para solicitar o serviço. 
Lembrando que o Certifi cado é 
importante, pois é utilizado em 
fi nanciamento rural e outros órgãos.
O pagamento da Taxa de Serviço 
Cadastral deve ser feito até o dia 17 
de agosto de 2021 exclusivamente 
na rede de atendimento do Banco 
do Brasil. O valor mínimo é de R$ 
4,40 (áreas com até 25 hectares). 
A Guia de Recolhimento da União 
(GRU) pode ser impressa junto 
com o Certifi cado. 
Acesse https://sncr.serpro.gov.br/
ccir/emissao?windowId=b82 para 
emitir o documento. Também é 
possível baixar o aplicativo “SNCR 
Mobile” no smartphone ou tablet, 
disponível no Google Play para 
dispositivos Android e na App 
Store para dispositivos iOS.
No total, mais de 6,7 milhões 
de imóveis rurais devem emitir 
o CCIR, segundo o Ministério 
da Agricultura. O Certifi cado 
comprova a inscrição das 
propriedades e posses rurais junto 
ao Sistema Nacional de Cadastro 
Rural (SNCR) - base de dados do 
governo federal gerenciada pelo 
Incra na qual constam informações 
de áreas públicas e privadas.

São Paulo é 30 estado que 
mais contribui para o VBP
Em 2021, a estimativa geral do Valor 
Bruto de Produção Agropecuária 
(VBP) do Brasil, divulgada em 12 de 
julho pelo Ministério da Agricultura, 
atingiu o marco de R$1,099 trilhão, 
valor 10,5% acima do obtido no ano 
passado. As lavouras representam R$ 
753,2 bilhões e a pecuária, R$ 346,2 
bilhões. 
Um ranking dos estados que mais 
contribuem para esse valor indica que 
os cinco primeiros são Mato Grosso, 
Paraná, São Paulo, Rio Grande do Sul 
e Minas Gerais. 
Segundo a Faesp, a safra de grãos 
paulistas de 2020/2021 revela um 
crescimento de 6%, valor que se mostra 
maior do que os próprios valores 
nacionais. Um estudo do Departamento 
Econômico da Faesp, com base em dados 
ofi ciais atualizados da Companhia 
Nacional de Abastecimento (Conab), 

neste período, mostra que a produção 
paulista de grãos é estimada em 9,95 
milhões de toneladas.
Para a Faesp, ainda que o setor esteja 
usufruindo de um saldo positivo, a 
crise hídrica, que se agrava em todo 
o país, deve ser um motivo de grande 
preocupação para os produtores rurais 
paulistas. A entidade avalia que, caso 
medidas não sejam tomadas, haverá 
impactos negativos na economia e no 
segmento rural, com a possibilidade de 
quebra de safras e alta no preço dos 
alimentos. 
“O avanço da crise hídrica e o aumento 
na conta de energia acenderam um 
novo alerta para os agricultores 
paulistas”, destaca o presidente Fábio 
Salles Meirelles. “É preciso que as 
autoridades municipais, estaduais e 
federal atuem no sentido de fazer frente 
a esses fenômenos climáticos”. 

ENVIO E PAGAMENTO ATÉ DIA 07 ENVIO E PAGAMENTO ATÉ DIA 20

As informações da Folha serão enviadas para DCTFWEB, onde serão 
geradas as guias de INSS para pagamento no dia 20 do mês seguinte.
Devido ao cronograma do eSocial, mensalmente precisaremos das 

seguintes informações dos associados para informar: 

Comunicado

A partir de julho/2021 teremos algumas alterações na Folha de Pagamento e na 
Informação da Produção. As guias de FGTS E INSS serão geradas em data 
distintas e envidas separadas, devido a somatória das informações de folha 
de pagamento, comercialização da produção e compras de Pessoa Física.

Serão enviadas as informações 
ao eSocial sobre a produção e 

compra de Pessoa Física. O prazo 
de entrega em nossos escritórios é 

ate dia 01 de cada mês.

Guias do FGTS Guias INSS

Talão de Notas Fiscais

Nota de Entrada das 
Cooperativas e Laticínios

Notas Fiscais de compra de 
animais, silagem, milho, etc.
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Notas

Guaratinguetá/SP

O Instituto Biológico (IB-APTA), 
da Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento do Estado de São 
Paulo, passa a disponibilizar para 
o setor produtivo frascos de testes 
usados para diagnóstico de brucelose 
e tuberculose com menor dosagem, 
segundo a Faesp (Federação da 
Agricultura e Pecuária do Estado de 
São Paulo), atendendo à demanda do 
setor procedida pela entidade junto a 
Secretaria de Agricultura.

“Esse já um pleito antigo do setor. Os 
pequenos produtores, que já trabalham 
com margens estreitas, tinham de 
adquirir uma quantidade que não 
usariam e depois desprezavam, e 
isso não fazia sentido”, avalia o vice-
presidente da Faesp, Tirso Meirelles.

Com essa medida, as propriedades 
com número reduzido de animais de 
produção terão queda no desperdício de 
doses, além de tornar o procedimento 
de realização de teste, que é obrigatório, 
mais barato ao produtor.

“Dentre os pleitos apresentados pela 
Faesp, estava essa sugestão de analisar 
a possibilidade de redução de doses por 

Frascos para diagnóstico de brucelose 
e tuberculose terão menor dosagem
Diminuição de volume nos frascos diminui custos, evita 
desperdícios e beneficia principalmente o pequeno produtor

frasco, que felizmente foi acatado e, 
dessa maneira, aliviando um pouco os 
custos do sistema produtivo”, pondera 
Meirelles.
O Instituto Biológico já começou a 
disponibilizar, em maio, as duas opções 
de frascos para o setor, uma com menos 
doses e também a opção tradicional, já 
conhecida pelo setor. Nesse contexto, 
veterinários encontraram no mercado 
AAT antígeno para diagnóstico da 
brucelose, com 160 e 64 doses. Também 
estão sendo produzidas e, em breve, 
estarão no mercado: Prova Lenta de 
60 e 24 doses, além das Tuberculinas 
Bovina e Aviária de 50 e 20 doses.

Produção acelerada
O Instituto Biológico 
produziu 5.484.430 doses de 
imunobiológicos em 2020, 
aumento de 20% em relação a 
produção de 2019. No mesmo 
período foram comercializadas 
4.995.680 doses, o que 
representou um crescimento 
de 46,6% na arrecadação total 
de 2020, em comparação ao 
ano anterior. O IB é a única 
instituição brasileira autorizada 
a produzir este insumo no Brasil.
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Homenagem

Dia do Agricultor: uma data histórica 
e essencial para a Agricultura
Há mais de 60 anos, anualmente, no 
dia 28 de julho, comemora-se o Dia 
do Agricultor, uma das datas mais 
representativas para o agronegócio 
brasileiro. Instituída em 1960 pelo 
então presidente Juscelino Kubitschek, 
para comemorar os 100 anos da criação 
do Ministério da Agricultura pelo 
imperador D. Pedro II em 1860, a data 
carrega consigo a importância histórica, 
cultural e econômica da Agricultura. 

Segundo estudos, a agricultura surgiu 
junto com as primeiras civilizações e, 
desde então, mudou a vida dos seres 
humanos. Ao dominarem as técnicas de 
plantio e colheita, os homens puderam 
deixar de ser nômades e conseguiram 
fi xar moradia em regiões produtivas, 
pois passaram a aprimorar a produção 
e a armazenagem de alimentos e 
sementes.

Acompanhando a transformação da 
sociedade, a agricultura provocou 
processos de mudanças sociais, 
políticas, econômicas, comerciais e 
logísticas. O aprendizado foi além das 
plantas e chegou aos animais, ao clima, 
ao solo, aos insumos, ao meio ambiente 
e ao potencial, ao futuro. A produção 
de alimentos incentivou a pesquisa, o 
estudo, a industrialização e se expandiu 
para a produção de energia, fi bras, 
madeira, máquinas e implementos. 
Tudo é agro.

Hoje, a agricultura que conhecemos 
é parte do gigante Agronegócio e é 
muito mais desenvolvida, tecnológica, 
produtiva e efi ciente a ponto de estar 
presente no dia a dia de todas as 
pessoas, desde o cafezinho pela manhã 
aos churrascos em família. E o grande 
responsável por conduzir esse fenômeno 
é o agricultor, é o trabalhador rural, que, 
mesmo diante de muitas difi culdades e 
desafi os, produz o alimento que chega 
na mesa de cada cidadão do Brasil e 
do mundo.

O agronegócio brasileiro é 
responsável, hoje, pela alimentação 
de cerca de 800 milhões de 
pessoas, segundo a Embrapa. O 
Brasil produz mais de 250 milhões 
de toneladas de grãos, de acordo 
com o IBGE, e é um dos maiores 
exportadores de alimentos do 
mundo, somando US$ 101 bilhões 
em exportações em 2020, divulgou 
o Ministério da Agricultura. 
Em 2021, o Valor Bruto de 
Produção Agropecuária (VBP) do 
Brasil atingiu o marco de R$1,099 
trilhão, valor 10,5% acima do 
obtido no ano passado, estima 
o Ministério da Agricultura. 
Até o primeiro trimestre deste 
ano, o PIB do agro registrou 
aumento de 5,35% e o Cepea 
avalia que a participação do setor 
no PIB brasileiro este ano pode 
ultrapassar 30%. 

O agro é próspero. Todos esses 
fatores colocam a agricultura 
como uma das principais fontes 
de renda do Brasil, sendo um dos 
únicos setores que registraram 
crescimento e geração de emprego 
durante a pandemia, porque o agro 
não para, o agricultor não para. 
Um só dia é pouco para homenagear 
esses profi ssionais tão essenciais 
para a economia mundial. É 
necessário a valorização do homem 
do campo, políticas públicas que 
auxiliem na diminuição de custos 
de produção, incentivo e acesso a 
créditos mais acessíveis e justos ao 
pequeno e médio produtor. 
Nossos parabéns e nosso muito 
obrigado, em nome de toda a 
população, a todos os agricultores 
e trabalhadores rurais que fazem 
parte dessa história e tornam o 
agro uma verdadeira potência.

O agro em números



“Venho de uma família onde a 
agricultura é nossa principal 
renda, e é muito gratificante 
saber que através do nosso 
trabalho agregamos mais 
saúde e qualidade de vida 
aos nossos consumidores. 
Sem contar que aquecemos 
a economia do nosso querido 
município!”
Josilene Pereira de Carvalho 
Monteiro
Produtora de hortaliças e legumes 
de Cunha-SP desde 2005.

“A agricultura é meu sustento 
e sustento de todos aqueles 
ao nosso redor. Através 
dela levamos o alimento na 
mesa de cada um, levamos 
itens essenciais para o dia a 
dia, cuidamos da saúde do 
próximo e movimentamos o 
mercado. Nessa pandemia, 
principalmente, vimos a 
importância da agricultura 
na nossa vida e como, 
independente de como 
estamos vivendo, ela não 
pode parar, pois é quem gira 
a economia e também é base 
para sobrevivência”

José Nivaldo Campos
Produtor de cachaça de Lagoinha-

SP há 19 anos.

“A agricultura, hoje, é uma 
agricultura sustentável, 
ela tem que ser, e não só 
pra mim, mas acredito que 
pra todos que trabalham 
nela, a agricultura é tudo. 
É você que movimenta, é 
você que alimenta um país, 
uma nação, é isso que a 
agricultura significa pra gente. 
Tecnologia, melhoramento 
em tudo que a gente faz e 
sempre ter dedicação, porque 
a agricultura não aceita 
erros, se você errou ela vai te 
penalizar, e não é pra você 
ficar chateado, mas sim 
para melhorar a si mesmo, 
simplesmente eu entendo que 
a agricultura está cobrando o 
melhor de você”.
Eliberto Fernandes Maciel
Produtor de leite, hortaliças e mudas 
de hortaliças de Guaratinguetá-
SP desde 2011, quando assumiu o 
negócio de 40 anos da família junto 
com o irmão. 
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Conheça alguns 
agricultores da região 
do Vale do Paraíba que 
trabalham com amor e 
dedicação e compõem 
essa engrenagem 
tão essencial que é o 
agronegócio brasileiro.
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Mercado

Custo da pecuária leiteira subiu quase 
12% no 10 semestre de 2021, aponta Cepea
O Custo Operacional Efetivo (COE) 
da pecuária leiteira registrou alta de 
0,5% em junho na “Média Brasil”, 
segundo o Cepea (Centro de Estudos 
Avançados em Economia Aplicada), 
refl etindo as valorizações dos adubos 
e da suplementação mineral durante 
o mês. Para os suplementos minerais, 
a alta dos preços foi de 5,19% em 
relação a maio.

No primeiro semestre de 2021, o custo 
de produção da pecuária leiteira 
acumulou alta de 11,49%, infl uenciado, 
principalmente, pela valorização dos 
grãos e alta do câmbio, que, por sua 
vez, encarece os insumos produzidos 
com matéria-prima importada. A 
valorização do fosfato, componente 
das misturas minerais, e o aumento 
da demanda no campo, típico nos 
meses mais secos do ano, elevaram as 
cotações dos minerais.

Cooperativas e casas agropecuárias 
relataram atraso nas entregas da 
indústria devido a problemas de 
logística e de redução na oferta de 
matéria-prima. No primeiro semestre, 
as cotações dos suplementos minerais 
acumularam alta de 15,66% na “média 
Brasil”.

Os estados que apresentaram as 
maiores variações mensais nos custos 
com insumos foram Bahia (17,59%), 
Paraná (7,25%) e São Paulo (5,39%). 
Vale ressaltar que os suplementos 
minerais representam entre 3 e 6% do 
COE das propriedades. Para adubos 
e corretivos, os custos subiram 2,85% 
em junho, infl uenciados pela falta 
de matéria-prima para produção e 
pelos elevados preços no mercado 
internacional, que, até junho, 
apresentavam aumento de 27,61% no 
acumulado do ano.

Quanto ao concentrado, em junho, 
o custo mensal registrou queda pela 

primeira vez no ano, de 0,53% na 
“média Brasil”. Minas Gerais teve a 
maior infl uência sobre o resultado 
nacional, visto que registrou queda de 
1,73% nos custos com ração, que, por 
sua vez, refl etiu a ligeira retração dos 
preços dos grãos e derivados.

Para São Paulo e Rio Grande do Sul, 
o cenário foi de estabilidade de preços, 
após as sucessivas altas registradas nos 
meses anteriores. E em Santa Catarina, 
Goiás e no Paraná, as cotações dos 
concentrados subiram respectivamente 
0,94%, 0,86% e 0,63%.

Associado, siga nossas 
redes sociais e fique por 
dentro das notícias, 
novidades e informações 
sobre o agronegócio 
regional e nacional!

Siga nosso Instagram

Curta nossa página
do Facebook

@assopecguaratingueta

@assopecguara
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Negócios

Painel de Negócios

NEGÓCIOS

OPORTUNIDADES

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

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

8,5 ha, na Estrada da Rocinha, 
Bairro do Pinhal, ao lado do 
Hotel Fazenda Alvorada. Valor: 
R$ 230 mil.
Tratar com: Marcos 
Contato: (11) 99970-2728 

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 

Tanque 500 litros (marca 
Etscheid), valor a combinar. 
Ordenhadeira (marca Eurolatte), 
valor a combinar.
Tratar com: Manoel Marcelo
Contato: (12) 99717-3077 / (12) 
3125-4448 / (12) 99602-6334 

COMPRO
Picadeira usada (sem o motor) 
em bom estado de conservação.
Tratar com: José Luiz Contador
Contato: (12) 99728-2275 (Tuca)

BUSCO VAGA DE 
EMPREGO
Caseiro
Tratar com: Ademir Oliveira
Contato: (12) 98293-9035

Caseiro, pedreiro, manutenção. 
Função a combinar.
Tratar com: José Roberto Lopes 
dos Santos
Contato: (12) 99122-4356
(12) 99118-8829

PROCURO PROFISSIONAL
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

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

(12) 3111-1364 / 99718-2817

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 

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

VENDO 
Vacas e bezerras leiteiras. Valor 
a combinar.

Tratar som: Marcio Fernandes

Contato: (11) 99904-9995 / (12) 
99774-5810 

Máquina de costura Singer 
portátil (em funcionamento), 
original alemã. Preço: R$ 250,00 
a combinar. Carroça completa, 
com arreio em excelente 
condição. Preço: R$ 1.500,00 
a combinar. Obs.: estrutura de 
metal e madeira.

Tratar com: Nazem Nascimento 

(12) 99776.5111 / (12) 3125.3802

Vendo ou troco Gado de corte, 
tanque 1550 lts, marca Gea Farm 
Technologies; ordenha Westfalia 
Surge (espinha de peixe); Circuito 
fechado com bomba transferidor 
de leite; 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 e Pulsadores.

Tratar com: Adilson Carlos 

Contato: (12) 99649-2143

Vacas leiteiras raça mestiça. 
Valor a combinar. 

Tratar com: Cleiton Luis

(12) 99748-7997 / (12) 3122-3217

Chácara de 1 alqueire com 
escritura, casa, lago com peixe. 
Localizada dentro do bairro 
Rocinha, antiga olaria do 
Wagner.

Tratar com: José Inácio Natal 

(12) 99785-5086 /(12) 99745-3144
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SETEMBRO
Até 06/09
Pagar o FGTS ref. Agosto 2021

Até 06/09
Pagar o INSS e FGTS dos 
domésticos

Até 15/09
Pagar mensalidade de sócio.

Até 15/09
Pagar o INSS dos autônomos;

Até 20/09
Pagar o INSS dos empregados;
OBS: Deixar cheques: FGTS até 
02/09/2021 e o INSS até 15/09/2021.

OUTUBRO
Até 07/10
Pagar o FGTS ref. Setembro 2021

Até 07/10
Pagar o INSS e FGTS dos 
domésticos

Até 15/10
Pagar mensalidade de sócio.

Até 15/10
Pagar o INSS dos autônomos;

Até 20/10
Pagar o INSS dos empregados;
OBS: Deixar cheques: FGTS até 
04/10/2021 e o INSS até 15/10/2021.

EXPEDIENTE

Agenda de tributos

Cursos
AGOSTO
Proleite - Mód XI 
Datas: 02, 03, 09, 10, 16 e 17
Local: Campos Novos / Cunha

Viveirista - Manejo de mudas 
Datas: 05 e 06
Local: Flora Roseira / Roseira 
Velha

Turismo Rural - Mód VI 
Datas: 17, 18 e 19
Local: -

Hidráulica - Mód 2 - Rede de 
esgoto 
Datas: 18, 19, 20 e 21
Local: Roseira / Bairro do Veloso

Feira do Produtor Rural - Mód V 
Datas: 23 e 24
Local: Potim 

Inseminação artificial 
Local: Fazenda Vida Nova / 
Potim - Bairro Barranco 
Datas: 23, 24, 25, 26 e 27

Produção e cultivo de cogumelo 
Shimeji 
Datas: 26, 27 e 28
Local: Cunha / Bairro da 
Palmeira  

Seleiro
Datas: 30 e 31 de agosto e 01, 
02 e 03 de setembro
Local: Auditório do Sindicato 
Rural de Cunha

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

SETEMBRO
Proleite - Mód XII 
Datas: 06, 07 e 08
Local: Campos Novos / Cunha 

Pedreiro - Mód I 
Datas: 09, 10 e 11
Local: Roseira / Bairro do Veloso  

Proleite - Mód XIII 
Datas: 13, 14, 20 e 21
Local: Campos Novos / Cunha 

Produção e cultivo de 
cogumelo Shiitake 
Local: Sítio da Suzana Shitake / 
Cunha - Bairro da Palmeira
Datas: 15, 16 e 17

Processamento artesanal de 
leite 
Datas: 15, 16, 17 e 18
Local: Sítio Santa Rosa / 
Guaratinguetá - Bairro dos 
Motas

Aplicação de medicamentos 
em bovinos 
Datas: 22, 23 e 24
Local: Fazenda Cedro / Cunha - 
Bairro do Cedro

Turismo Rural - Mód VII 
Datas: 28, 29 e 30
Local: Guaratinguetá / Gomeral

PREÇO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS
PRODUTOS UNIDADE PREÇO
Feijão Carioquinha Sc. 60Kg  R$ 285,00
Fonte: Agrolink - 26/07/2021

Arroz em casca longo fino 1   Sc.60 Kg R$ 95,70
Fonte: Agrolink/COOPAVALPA - 26/07/2021

Milho Sc. 60Kg                        R$ 95,50
Cana Tarefa R$ 350,00
Porco (Vivo) Kg  R$ 7,15
Porco (Carcaça) Kg R$ 10,00
Fonte: Agrolink - 26/07/2021

Boi gordo                              @ R$ 321,50
Vaca Gorda                          @ R$ 290,00
Bezerro Nelore 12 meses 225 Kg (cabeça) R$ 3.300,00
Bezerro Nelore 12 meses Kg (vivo) R$ 14,67
Bezerro Nelore 8 meses cb R$ 2.950,00
Bezerro Nelore 8 meses Kg (vivo) R$ 16,39
Boi Magro cb R$ 4.400,00
Fonte: Conforme valores de mercado - 27/07/2021

Bezerra p/leite - 1000 lt C      Cb R$ 2.180,00
Novilha p/leite - 2000 lt C                                         Cb R$ 4.350,00
Vaca p/leite - 3000 lt C Cb R$ 6.540,00
Valores calculados de acordo com o preço do Leite

Leite Lt  R$ 2,18
Fonte: SERRAMAR - 26/07/2021


