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NacionalNotas

Nos dias 4 e 5 de julho, a Coordenadoria 
de Defesa Agropecuária de São Paulo 
e Faesp (Federação da Agricultura 
e Pecuária do Estado de São Paulo) 
promoveram um ciclo de palestras, 
nos escritórios de Guaratinguetá 
e Cunha, sobre a Febre Aftosa no 
Estado de São Paulo.
Ministradas pela médica-veterinária e 
diretora do DECESUN (Departamento 
de Capacitação e Educação em Saúde 
Única), Maria Carolina Guido, e 
pelo pecuarista e membro da Faesp e 
Abraleite, Wander Bastos, as palestras 
tiveram como foco a suspensão da 
vacina contra a Febre Aftosa no Estado 

Ciclo de palestras sobre 
Aftosa no Estado de SP

Guaratinguetá/SP

de São Paulo e o Fundo de Arrecadação 
Indenizatório, além de explicações 
sobre os sinais clínicos da aftosa, como 
e onde notificar em caso de ocorrência 
de doenças e o papel da Defesa junto 
ao produtor. 

“O objetivo da palestra é a sensibilização 
dos produtores com relação a febre 
aftosa e a importância deles agora nesse 
momento de retirada da vacinação, 
porque eles vão ser o ponto principal 
para que, caso ocorra algum foco da 
doença, a gente possa atuar, então eles 
têm que saber identificar a doença e 
saber para quem eles têm que notificar”, 
destacou Maria Carolina.

Nossa Associação
Temos nos esforçado para cumprirmos 
o que nos propusemos a fazer, ou seja, 
uma Associação simples e eficiente, 
com um bom atendimento, e que 
resolva nossos problemas burocráticos 
ligados à nossa atividade. 
As exigências burocráticas não 
param. Agora, por exemplo, temos 
que nos atualizar ao e-Social, que 
traz algumas inovações que temos que 
cumprir. Não é bicho de sete cabeças, 
mas temos que nos adaptar e já 
estamos fazendo. O CAR é outra coisa 
que nos obrigará nos atualizarmos e 
já estamos trabalhando para isso. 
As mudanças são permanentes e, 
para isto, temos que ter uma equipe 
atualizada e motivada para darmos 
conta de um bom atendimento.
Sabemos das dificuldades que temos 
pela frente, mas nada que atrapalhe 
nossos objetivos, que são um simples 
e bom atendimento aos senhores 
associados. Gostaríamos de pedir que 
os senhores associados nos ajudassem 
com críticas, elogios e sugestões, para 
isso, pedimos a gentileza de contactar 
qualquer membro da nossa diretoria 
com quem tenha maior afinidade. 

DIRETORES: 
Luiz Renato de Campos Ferraz
Ana Claudia Caltabiano Zangrandi
Paulo Augusto Galvão Lucchesi
Eduardo Cavalca Filho
Marco Antonio Monteiro
Atilio Cera Moya
Jose Inácio Natal
Jose Nivaldo de Campos
Julio Rogerio Barbosa Carvalho
Rubem Mota Filho
Jose Sergio de Campos

Prazo de emissão 
da DAP é 
prorrogado

O Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (Mapa) 
prorrogou para o dia 31 de outubro 
de 2022 o prazo para emissão da 
Declaração de Aptidão ao Pronaf 
(DAP), atendendo ao pleito 
defendido pela Comissão Nacional 
de Empreendedores Familiares 
Rurais da CNA (Confederação da 
Agricultura e Pecuária do Brasil).

A medida foi publicada por meio da 
Portaria nº 174, com alterações à 
Portaria nº 242/2021, que estabelece 
as condições e os procedimentos 
gerais para inscrição no CAF 
(Cadastro Nacional da Agricultura 
Familiar). A data anterior de emissão 
da DAP era 30 de junho de 2022.

O CAF foi instituído pelo Decreto 
nº 9.064/2017 e substituirá a DAP, 
de forma gradual e regionalizada, 
a partir do dia 1º de novembro. O 
cadastro vai aprimorar e aperfeiçoar 
os mecanismos de identificação do 
público da agricultura familiar, 
a qualificação das Unidades de 
Produção Agrária (UFPA) e os 
empreendimentos familiares rurais. 
O CAF será emitido somente para 
acesso a políticas públicas voltadas 
aos agricultores familiares.

Fonte: CNA

Incra lança CCIR 2022

O Incra (Instituto Nacional de Colonização 
e Reforma Agrária) lançou em 18 de 
julho o CCIR (Certificado de Cadastro 
de Imóveis Rurais) referente ao exercício 
de 2022.  Atenção, associado: o 
serviço de emissão do documento já 
está disponível em nossos escritórios.   
 
O CCIR é obrigatório e pré-requisito 
para comprovar a inscrição do imóvel 
rural no Sistema Nacional de Cadastro 
Rural (SNCR) e condição chave para 
legalizar em cartório a transferência, 
o arrendamento, a hipoteca, o 
desmembramento, o remembramento e 
a partilha de qualquer imóvel rural. É 
fundamental também para a concessão 
de crédito agrícola, pois é exigido 
por bancos e agentes financeiros. 
A Confederação da Agricultura e 
Pecuária do Brasil (CNA) destaca a 
obrigatoriedade de obtenção do CCIR por 
proprietários, titulares do domínio útil 

ou ocupantes a qualquer título de imóveis 
rurais. Sem o certificado, os proprietários 
não poderão, sob pena de nulidade, 
desmembrar, arrendar, hipotecar, vender 
ou prometer em venda imóveis rurais. 
 
Segundo o assessor técnico da Comissão 
Nacional de Assuntos Fundiários 
da CNA, José Henrique Pereira, o 
certificado contém informações sobre o 
titular, a área, a localização, a exploração 
e a classificação fundiária do imóvel 
rural. “É importante destacar que os 
dados são declaratórios e exclusivamente 
cadastrais, não legitimando direito 
de domínio ou posse da propriedade”. 
O CCIR é válido por um ano, contado 
a partir da data do pagamento da guia 
de validação. O site do Incra também 
informa quando deve ser feita a nova 
emissão. Em 2021, quase 6 milhões de 
pessoas fizeram a declaração do ITR.

O portal EaD (Educação a Distância) 
do Senar visa contribuir com a formação 
e a profissionalização das pessoas 
do meio rural em todo o território 
nacional por meio de cursos on-line. 
São mais de 80 cursos gratuitos e com 
certificado distribuídos em programas 
de diferentes temas, e mais de 200 
professores capacitados criando os 
conteúdos. O aluno matriculado em 
qualquer curso tem acesso a cartilhas, 
videoaulas, atividades interativas, 
fóruns e chats e muitos outros 
recursos que facilitam o aprendizado. 
Entre os programas disponíveis, 

destacam-se Bovinocultura de 
corte, Bovinocultura de Leite, 
Empreendedorismo e Gestão de 
Negócios, Agricultura de Precisão, 
Agrodigital, Meio Ambiente e 
Sustentabilidade e muito mais. 
 
Para acesso aos cursos, é necessário 
conhecimentos básicos de informática e 
um computador, tablet ou até mesmo 
um celular com acesso à internet. O 
aluno tem autonomia para estudar 
quando e como quiser. Acesse o site 
www.ead.senar.org.br, faça seu cadastro 
e escolha seu curso.

Você conhece o EaD Senar?

Guaratinguetá - SP

Cunha - SP



Escritório de Campos Novos favorece os 
associados locais
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Capacitação Serviços

Há quase quatro anos, os produtores rurais 
de Campos Novos de Cunha contam com 
a facilidade de ter um escritório regional 
da Associação Agropecuária e Sindicato 
Rural de Guaratinguetá bem mais 
próximo. Inaugurado em 27 de novembro 
de 2018, a unidade no distrito era um 
sonho antigo das entidades para favorecer 
o atendimento aos associados locais que 
precisavam se deslocar até o escritório 
regional de Cunha, garantindo mais 
comodidade e agilidade, e também levar 
os serviços oferecidos a novos produtores. 
“Foi uma conquista para a entidade 
promover essa melhoria aos sócios e 
hoje em dia é outra realidade para 
todos, com esse escritório os associados 
economizam tempo, combustível e têm 
acesso mais rápido aos nossos serviços, e 
sabemos o quanto isso faz a diferença”, 
destaca o presidente da Associação 
Agropecuária, Luiz Renato.
Atualmente, o escritório de Campos 
Novos possui 76 associados inscritos, 
que contam com todos os serviços de 
Departamento Pessoal, Fiscal, Escrita 
Rural e outros à disposição, como nas 
demais unidades. Sócio da Associação 
Agropecuária há 25 anos, o aposentado 
Edmilson Fonseca é o primeiro associado 
do escritório de Cunha que foi transferido 
para Campos Novos.

Serviços
• Admissão de associados
• Abertura de Inscrição de Produtor/
Alteração/Baixa 
• Solicitação de senha de acesso ao 
posto fiscal
• Pedido de talão de Notas 
• Cadastro no sistema Gedave
• Cadastro sistema eSocial
• Envio de informações eSocial
• Demonstrativo de movimento de gado
• Declaração de Vacina Aftosa/
Brucelose 
• DIPAM
• Confirmação de guia de trânsito GTA 
• Processo para emissão de DAP
• Processo para emissão de DCAA
• Emissão de nota fiscal de produtor 
• Montagem processo (Banco 
pronaf/pronamp, Fornecimento leite 
cooperativa/Laticínios)
• Emissão de certidões 
• Consulta de situação fiscal na Receita 
Federal
• Cadastro de senha CAR Federal
• Emissão de comprovante de inscrição 
do CAR 
• Declaração de Imposto de Renda 
• Declaração de ITR (Imposto 
Territorial Rural)
• Atualização do INCRA
• Declaração ADA (Ato Declaratório 
Ambiental)
• Abertura de CAEPF
• Matrícula CEI 
• Admissão de Funcionários 
• Contrato de trabalho, consulta de 
documentos receita federal
• Cadastro senha GOV.BR
• Agendamento INSS (Auxílio Doença, 
Auxílio Maternidade, Aposentadoria, 
Montagem e análise de processo)
• Cálculo de INSS, FGTS, DARF 
Mensal e em atraso
• Folha de pagamento
• Aviso de Férias 
• Folha de Férias 
• Rescisão de Contrato de Trabalho
Despachante
• Processo de Licenciamento
• Renovação CNH 
• Consulta de Multas 
• Consulta IPVA 
• Agendamento de serviços poupa 
tempo 
• Cadastro de senhas Detran e 
Poupatempo 
• Impressão de E-CRLV

Curso de Inseminação Artificial 
capacita produtores em Cunha 

Já o agrônomo e pecuarista de corte 
Rolien Leite Garcia, de Cunha, conta que 
pretende aprimorar o que aprendeu para 
aplicar na propriedade da família, onde 
possuem 60 vacas criando. “Busquei o 
curso para melhorar a parte de genética 
de corte da nossa fazenda e aprender para 

Foi finalizado em Cunha, no dia 1º de 
julho, o curso de Inseminação Artificial 
de bovinos oferecido pelo Senar-SP 
em parceria com o Sindicato Rural 
de Guaratinguetá. Ao todo, 15 alunos 
participaram das aulas teóricas e práticas, 
entre pecuaristas, trabalhadores rurais e 
estudantes de veterinária.
Durante as aulas, ministradas na 
propriedade do empresário e produtor 
rural Chico Almeida, no bairro Pedra 
Branca, os participantes aprenderam desde 
o conceito e as vantagens da inseminação 
artificial até o manuseio dos equipamentos 
e o modo de aplicar.
“Esse curso é uma ferramenta importante, 
tanto para o produtor de leite quanto para 
o produtor de corte, para aprimoramento 
genético do rebanho”, explica o médico-
veterinário e instrutor do Senar-SP, José 
Amoroso Filho. “Ensinamos a prática de 
inseminação artificial, então são dois dias 
de aulas teóricas, onde ensinamos todas as 
informações sobre a inseminação e manejo, 
um dia de teoria e prática onde os alunos 
aprendem a montar os equipamentos, e 
dois dias de práticas nos animais para, de 
fato, aprenderem a inseminar”.
O produtor de leite de Campos Novos de 
Cunha, José Renato França Mota, de 24 
anos, assumiu a propriedade da família após 
o falecimento de seu pai, em 2019, e buscou 
o curso para adquirir conhecimento para 
inseminar seu rebanho por conta própria. 
Atualmente, o produtor que é associado do 
Sindicato Rural de Guaratinguetá, possui 
sete vacas e alguns bezerros e tira, em 
média, 40 litros de leite por dia.

“Eu comprei algumas vacas que já 
eram inseminadas, estavam com cria, 
e recentemente fiz com touro mesmo, 
mas agora vim buscar conhecimento 
para eu aplicar nas minhas vacas e, 
sinceramente, o curso é mais do que 
eu esperava. Achava que ia ser mais 
complexo, mas está sendo tranquilo 
e muito bom, assim que der cio ou eu 
ver que precisa fazer o protocolo eu já 
vou entrar com a inseminação” 
– produtor José Renato.

poder trabalhar com inseminação para 
outras pessoas. Está sendo bom, as aulas 
são todas boas, o Zé Amoroso é muito 
bom professor e de fácil didática”.
Devido à alta procura pelo curso, o 
Sindicato Rural abriu uma nova turma 
para este mês de agosto. As aulas serão 
realizadas do dia 22 a 26, em Cunha, no 
Sítio Pedra Branca do Chico Almeida, 
no bairro Pedra Branca. As vagas 
são limitadas e os interessados devem 
procurar os escritórios ou o coordenador 
César Galvão (12) 99781-0516.
Para Chico, ceder a sua propriedade para 
auxiliar nas capacitações é uma satisfação. 
“É muito gratificante o César e o Senar 
me procurarem e receber vocês aqui, quero 
sempre ajudar e em outras oportunidades 
podem contar comigo, minha propriedade 
está de portas abertas para vocês”.

Mercado em alta 
A procura pelo curso de Inseminação 
Artificial é grande e há um motivo para 
isso: além dos benefícios, o mercado 
de inseminação artificial de bovinos 
no Brasil só tem crescido. No primeiro 
semestre de 2021, o país movimentou 
16,794 milhões de doses de sêmen, 
um crescimento de 65,4%, segundo a 
Associação Brasileira de Inseminação 
Artificial (Asbia). Os números referem-
se a raças bovinas de corte e de leite.
Entre sêmen importado, foram 6,006 
milhões de doses, ou 24% mais. Já 
o sêmen bovino coletado no País no 
primeiro semestre alcançou 10,788 
milhões de doses, 103% a mais. Quanto 
à exportação de doses de sêmen, o Brasil 
bateu a marca de 403.156 doses, ou 99% 
mais ante as 202.524 doses exportadas 
no primeiro semestre de 2020.
A Asbia informou, também, que 
detectou o uso de inseminação artificial 
em bovinos em 4.091 municípios 
brasileiros no primeiro semestre de 
2021, considerando-se as raças de corte 
e de leite, ou seja, 73,4% dos municípios 
utilizam inseminação artificial em 
seus plantéis. Em igual período de 
2020, a porcentagem era de 69,7% – 
representando um avanço de 5,3% ou 
quase quatro pontos percentuais.

“A criação de um escritório em 
Campos Novos foi excelente, 
pois facilitou-se o intercâmbio 
de comunicação entre ambas 
partes, ocorrendo uma mudança 
muito positiva. Os serviços são 
de primeira qualidade, pois 
temos aqui uma funcionária 
proativa que veste a camisa 
da empresa, muito atenciosa, 
solícita, prestativa, capacitada, 
educada e carismática, uma 
funcionária certa no lugar certo” 
– sócio Edmilson Fonseca.
 
Amanda Neves, a colaboradora 
mencionada, trabalha no escritório desde 
o início e é a responsável pelo atendimento 
e andamento dos serviços prestados. 
Ciente da importância do trabalho das 
entidades para os produtores rurais, para 
Amanda o objetivo principal é promover 
um atendimento que atenda todas as 
necessidades dos associados. “Mais do 
que prestar os serviços, busco sempre 
auxiliar o associado o máximo que posso, 
tirar todas as dúvidas e estou à disposição 
para o que precisarem”, destaca.   
Já o criador de gado Edson de Almeida, 
do Sítio Bica D’Água, é associado há 
cerca de dois anos, quando conheceu as 
entidades com a chegada do escritório em 
Campos Novos.  “O serviços prestados 
são de qualidade e achei bom ter um 
escritório aqui porque facilitou o acesso 
a papéis e documentos que antes era 
possível apenas em Cunha”, afirma. 
O escritório regional de Campos Novos 
está localizado na Rua São Benedito, nº 
03, e funciona de segunda-feira à sexta-
feira, das 8h às 17h.
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Convênios Negócios

Painel de Negócios

NEGÓCIOS

OPORTUNIDADES

VENDO
 
Tanque de expansão 1000l 
Plurinox; tanque de expansão 500l
Plurinix; misturador de ração 
500 kg; motores de 10 cv, motor 
elétrico 03 cv; bomba de vácuo 
vp 76; gerador 15 kva.
Contato: Denis Ferreira Leite 
(12) 99781-8145

Chácara Rio das Pedras, área 
5000m2, 03 dormitórios, 02 salas, 
garagem, cozinha, árvores frutíferas.
Contato: Cleidi Genciano (12) 
99132-4686 

Silagem. R$ 450,00 a tonelada.
Contato: Rosemeire 
(12) 99199-8293

Húmus e matrizes de vermelha 
da Califórnia. R$ 1,00 kg à vista.
Contato: Ricardo Migliano 
(12) 99150-3502

20 alqueires de terra.
Contato: Eduardo Nunes 
(12) 98131-0072

Vacas e bezerras leiteiras.
Contato: Marcio Fernandes 
(11) 99904-9995 

Vendo ou troco com gado de 
corte: Ordenha Westfalia Surge; 
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; Tubulação de ar; 
Pulsadores.
Contato: Adilson Carlos Barbosa 
(12) 99649-2143

8,5 ha, na Estrada da Rocinha, 
Bairro do Pinhal. R$ 250 mil.
Contato: Marcos Belizário 
(11) 99970-2728 

Pallets, mourões tratados e 
comuns, escoras, tábuas, vigas e 
madeiras eucalipto, pinus. 
Contato: Jose Odair 
(12) 99703-0590 

500 alqueires com mata nativa.
Contato: Marcos Wander 
(12) 99702-2228

1 mini boi, 1 mini vaca, 23 vacas 
nelores, 1 boi guzerá e Trator Ford 
ano 77. R$ 42.000,00.
Contato: Oswaldo Fernandes 
(12) 99727-3023

ALUGO
 
Arrendo 2 alqueires no bairro Mato 
Seco. 
Contato: Renato dos Santos (12) 
99776-2876 

BUSCO VAGA DE EMPREGO

Caseiro, manejo de gado de 
corte, pedreiro, jardinagem, 
outros serviços rurais. 
Contato: Andre Luiz da Silva (12) 
98180-8281

Caseiro, manejo de gado de 
corte e outros serviços rurais. 
Contato: Jose dos Santos 
Teotonio (12) 99639-6118

Tratorista, manejo de gado de 
corte e leite e outros serviços 
rurais.
Contato: Luiz Carlos da Silva (12) 
99608-5909

PROCURO PROFISSIONAL

Caseiro para trabalhar em 
fazenda com experiência com 
trator, puxar ração, manutenção 
de cercas, pastos, tirar leite e 
cuidar de animais em geral.
Contato: João Cesar Bittencourt 
(12) 99769-7278

Melhorias no setor 
de Informática (TI) da 
Associação 
A Associação Agropecuária de 
Guaratinguetá presta serviços em 
várias áreas, como Departamento 
Pessoal, Departamento Fiscal, Escrita 
Rural e outros e, para execução desses 
serviços, é necessário que nosso setor de 
Informática (TI) tenha uma estrutura 
de equipamentos que contempla 31 
computadores, 12 impressoras, quatro 
servidores, dois sistemas de segurança 
da informação e cinco sistemas de gestão 
administrativa com o objetivo de atender 
os associados com qualidade.
É importante ressaltar que vem ocorrendo 
uma grande evolução de sistemas 
governamentais e as exigências para que 
o produtor rural esteja cumprindo todas 
as leis exige que os sistemas e a estrutura 
de computadores sejam modernos e 
mais atuais possíveis. Hoje, os sistemas 
do eSocial, CAR (Cadastro Ambiental 
Rural), Imposto de Renda e outros, 
exigem constante atualização, portanto, 
melhorias no setor TI são de suma 
importância para a boa gestão dos 
serviços prestados.
Além disso, os equipamentos e sistemas 
de informática sofrem um desgaste ao 
longo do tempo e são superados ano a 
ano por novas evoluções tecnológicas. 
Para acompanhar, manter e continuar 
atendendo os associados, faz-se necessário 
investimentos em computadores, sistemas 
e outras necessidades para manter o 
setor de informática bem estruturado, 
garantindo, além de qualidade nos 
serviços, segurança digital.
Outro ponto importante é o custo 
do setor. No mercado de tecnologia e 
informática, temos hoje um custo elevado 
dos equipamentos e sistemas, pois os 
preços acompanham o dólar devido ao 
fato de serem importados. Apesar disso, a 
Associação vem adquirindo equipamentos 
e consertando os que estragam para 
mantê-los conservados, tentando de 
todas as formas evoluir nessa área, pois 
sabemos da responsabilidade de prestar 
serviços essenciais para o produtor rural.

Cursos Agosto

Proleite - Mód 9 
Datas: 01, 02, 08, 09, 15 e 16 
Local: Lagoinha

Cogumelo Shiitake
Datas: 03, 04 e 05 das 8h às 17h
Local: Cunha / Sítio Suzana 
Shiitake - bairro Palmeira

Feira do Produtor Rural - 
Mód 5
Datas: 07, 09, 22 e 23  
Local: Lagoinha

Feira do Produtor Rural - 
Mód 5 
Datas: 10, 11, 24 e 25
Local: Guaratinguetá

Olericultura básica - 
instalação
Datas: 11 e 12 das 8h às 17h
Local: Potim / Sítio São 
Benedito - bairro Miguel Vieira 

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

Turismo Rural - Mód 6
Datas: 15, 16 e 17 das 8h às 17h
Local: Guará / Sítio São 
Sebastião - Pilões 

Hidráulica - Mód 1
Datas: 16, 17, 18 e 19 das 
8h às 17h
Local: Guará / Sítio Santana 
Pirizal 

Curso de Inseminação 
Artificial 
Datas: 25, 26 e 27 das 8h às 17h
Local: Lagoinha / Sítio 
Vicentina Ribeiro Coelho 

Curso de Inseminação 
Artificial 
Datas: 22, 23, 24, 25 e 26 das 
8h às 17h
Local: Cunha / Sítio Pedra 
Branca - bairro Pedra Branca

GEORREFERENCIAMENTO

REGULARIZAÇÃO DE OBRA

USUCAPIÃO

PROJETO ARQUITETÔNICO

DESMEMBRAMENTO

RETIFICAÇÃO DE ÁREA

SOLUÇÕES AMBIENTAIS
(12) 99701-8321

CONVÊNIOS PARA ASSOCIADOS

 Empresas Contato
Centro de Radioterapia Radimage (12) 3133-1578/98839-0228

Clínica de Olhos Dr. Fabio e Dr Lucila - 
Oftalmologista

(12) 3125-9090/3125-5300

Dr. Sergio Franklin de Souza Cunha - 
Dermatologista

(12) 3132-3953

Dr  Edna Aleixo de Oliveira – Ginecologista (12) 3132-2721

Laboratório Cartier – Análises Clínicas (12) 3133-9002

Laboratório Cepac – Centro de Patologia 
e Diagnóstico

12) 3152-3011/3125-4739

Serra Dourada – Faculdade (31) 99626-8077

Unisal – Faculdade (12) 3159-2033

Santa Casa de Guaratinguetá (12) 2131-1900

Hospital Frei Galvão (12) 3128-3800

Aceg – Associação Comercial e 
Empresarial

(12) 3128-2200

Policlinica Dr. MM – Cunha (12) 3111-3220

Brasil pode liderar 
ranking mundial de 
produção de leite
O Brasil é o terceiro produtor global de 
leite, com um volume anual de 34 bilhões 
de litros. A atividade está presente em 
98% dos municípios brasileiros, com 
predominância de pequenas e médias 
propriedades, conforme dados do 
Ministério da Agricultura. De acordo com 
especialistas, o país tem grande potencial 
de crescimento no mercado externo, 
podendo liderar o ranking mundial. 
 
O presidente da Abraleite (Associação 
Brasileira dos Produtores de Leite), 
Geraldo Borges, reforçou que o Brasil 
precisa ampliar o mercado exportador 
durante a abertura do 1º Fórum do Leite, 
evento realizado pelo Sebrae em parceria 
com a Abraleite. Para Borges, um prazo 
de 10 anos pode ser “transformador” 
quando há ganhos de produtividade. 
“O pequeno produtor pode ser grande 
no sentido da excelência. Ele pode 
ter poucas vacas com produtividade 
grande. E isso faz diferença”, disse. 
 
O presidente da Embrapa, Celso 
Moretti, foi enfático em defender 
a preservação de florestas e maior 
uso de áreas degradadas para o país 
aumentar a produção agrícola. Para 
ele, a tecnologia é a maior aliada do 
setor agrícola, porque, nos últimos 40 
anos, sem os avanços tecnológicos, 
a cesta básica, hoje, seria 40% mais 
cara. “Não precisamos desmatar a 
Amazônia. A floresta em pé gera mais 
renda do que a floresta deitada”, disse.  
 
Fonte: Correio Braziliense
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EXPEDIENTE

Agenda de tributos

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

(12) 3111-1364 / 99718-2817

SETEMBRO 
Até 06/09 - Pagar o FGTS ref. AGOSTO 
2022

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

Até 12/09 - Prazo para informação das 
Notas Fiscais para eSocial.

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 de INSS e FGTS em 
nossos escritórios até 02/09/2022

OUTUBRO
Até 05/08 - Pagar o FGTS ref. JULHO Até 
07/10 - Pagar o FGTS ref. SETEMBRO 2022

Até 07/10 - Pagar o INSS e FGTS dos 
domésticos

Até 10/10 - Prazo para informação das 
Notas Fiscais para eSocial.

Até 17/10 - Pagar mensalidade de sócio.

Até 17/10 - Pagar o INSS dos autônomos.

Até 20/10 - Pagar o INSS dos empregados.

OBS: Deixar cheques de INSS e FGTS 
em nossos escritórios até 03/10/2022

PREÇO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS

PRODUTOS UNIDADE PREÇO

Feijão Carioquinha Sc. 60Kg  R$ 330,00

Fonte: Agrolink - 25/07/2022

Arroz em casca longo fino 1   Sc.60 Kg R$ 96,00

Fonte: Agrolink/COOPAVALPA - 25/07/2022

Milho Sc. 60Kg                        R$ 82,00

Cana Tarefa R$ 700,00

Porco (Vivo) Kg  R$ 7,20

Porco (Carcaça) Kg R$ 9,83

Fonte: Notícias Agrícolas/Agrolink/CEPEA-ESALQ-USP -25/07/2022

Boi Gordo @ R$ 324,10

Bezerro de corte Kg (vivo) R$ 13,30

Boi Magro 12 @ R$ 4.150,00

Vaca Gorda @ preço 
médio R$ 274,00

Fonte: CEPEA-ESALQ-USP/Scot Consultoria/valores de mercado 25/07/2022

Bezerra p/leite - 1000 lt C       Cb R$ 3.050,00

Novilha p/leite - 2000 lt C                                          Cb R$ 6.100,00

Vaca p/leite - 3000 lt C           Cb R$ 9.150,00

Valores calculados de acordo com o preço do Leite

Leite Lt  R$ 3,05

Fonte: SERRAMAR - 25/07/2022


