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Notas Legislação

Convocação para Assembleia 
Extraordinária do Sindicato

Guaratinguetá/SP
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O Sindicato Rural de Guaratinguetá 
convoca todos os associados, quites e em 
pleno gozo dos seus direitos sindicais, para 
a Assembleia Geral Extraordinária no dia 
13 de dezembro de 2021, às 18:30, na sede 
social da entidade, para leitura, discussão 
e votação da proposta de acordo coletivo 
dos trabalhadores rurais do ano de 2022 
com o Sindicato dos Trabalhadores 

Rurais de Pindamonhangaba e Sindicato 
Rural de Guaratinguetá.
Não havendo número legal de associados 
para a realização da Assembleia ora 
convocada, fica determinada a segunda 
convocação para 30 minutos após, no 
mesmo dia e local, a qual será realizada 
com 1/3 dos associados presentes em 
condições de voto.

FAESP alerta sobre atualização 
das informações do CAR
A Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento está empregando novos 
procedimentos de análise do Cadastro 
Ambiental Rural (CAR) que permite 
verificar com mais rapidez os dados 
fornecidos pelos produtores rurais.
Essa verificação será ainda mais 
minuciosa, por isso os produtores devem 
ficar bastante atentos em relação às 
informações declaradas. Cadastros 
preenchidos incorretamente podem causar 
atrasos no processo de regularização 
ambiental dos imóveis rurais.
A FAESP orienta a todos os produtores 
que verifiquem os dados declarados e 
que façam as correções e atualizações 
pertinentes. Além disso, é importante que 
o produtor fique atento ao recebimento 
de possíveis notificações, inclusive por 
e-mail, com solicitações para ajustes no 
seu Cadastro.
Os funcionários dos Sindicatos Rurais 

receberão treinamento por parte da 
Secretaria da Agricultura e Abastecimento 
em parceria com a FAESP, com o objetivo 
de se capacitarem para apoiar o produtor 
na correção de eventuais inconsistências 
e atualizações no CAR, bem como para 
a adesão ao Programa de Regularização 
Ambiental (PRA).
Portanto, assim que o produtor receber 
a notificação, deve procurar o Sindicato 
Rural de sua localidade para obter 
esclarecimentos e orientações. A correta 
prestação de informações por parte do 
produtor é fundamental para a segurança 
jurídica da classe agropecuária paulista.
É recomendável que a consulta aos canais 
de comunicação do Sistema de Cadastro 
Ambiental Rural do Estado de São Paulo 
(SICAR-SP) seja regular para se manter 
sempre atualizado a respeito de quaisquer 
novos procedimentos do sistema, acesse: 
www.car.gov.br.

Empregadores rurais pessoa física 
(Grupo 3) devem enviar as informações 
sobre SST - Segurança e Saúde no 
Trabalho no sistema do eSocial no dia 
10 de janeiro de 2022 de acordo com o 
novo cronograma. O grupo 3 também 
inclui empregadores pessoa física (exceto 
doméstico) optantes pelo SIMPLES e 
entidades sem fins lucrativos. Atenção 
para as novas orientações:

Quais eventos foram 
excluídos?
• S 1060 – Tabela de Ambientes de 

Trabalho 

• S 2221 – Exames Toxicológicos dos 
Motoristas Profissionais

• S 2245 – Treinamentos, Capacitações 
e Exercícios Simulados

Quais os eventos atuais 
do SST no e-social e seus 
respectivos prazos de envio?
• S-2210 – Comunicação de Acidente 

de Trabalho

Evento para comunicar acidente de 
trabalho pelo declarante, ainda que não 
haja afastamento do trabalhador de suas 
atividades laborais. Prazo de envio: a 
comunicação do acidente de trabalho 
deve ser registrada até o primeiro dia útil 
seguinte ao da ocorrência e, em caso de 
morte, de imediato.

• S-2220 Monitoramento da Saúde do 
Trabalhador

O evento detalha as informações 
relativas ao monitoramento da saúde do 
trabalhador (avaliações clínicas), durante 
todo o vínculo laboral com o declarante, 
por trabalhador, bem como os exames 
complementares aos quais foi submetido, 
com respectivas datas e conclusões. 
Prazo de envio: o evento deve ser enviado 
até o dia 15 do mês subsequente ao da 
realização do correspondente exame. 
Todavia, essa regra não altera o prazo 
legal para a realização dos exames, que 
deve seguir o previsto na legislação, sendo 
que somente o registro da informação no 
eSocial é permitido até o dia 15 do mês 
subsequente. 

• S-2240 – Condições Ambientais do 
Trabalho

Este evento é utilizado para registrar as 
condições ambientais de trabalho pelo 
declarante, indicando as condições de 
prestação de serviços pelo trabalhador, 
bem como para informar a exposição aos 
fatores de risco e o exercício das atividades 
descritos na “Tabela 24 – Fatores de 
Risco e Atividades – Aposentadoria 
Especial” do eSocial. Prazo de envio: até 
o dia 15 do mês subsequente ao início 
da obrigatoriedade dos eventos de SST 
ou do ingresso/admissão do trabalhador. 
Porém, no caso de alterações da 
informação inicial, deve ser enviado até 
o dia 15 do mês subsequente à ocorrência 
da alteração. 

Quem está obrigado a enviar 
os eventos de SST? 
De acordo com o manual de orientação 
do eSocial (versão S 1.0), essas são as 
obrigatoriedades de cada evento:

• O evento S 2240 – O empregador, a 
cooperativa, o OGMO, o sindicato 
de trabalhadores avulsos e órgãos 
públicos em relação aos seus 
empregados e servidores vinculados 
ao Regime Geral de Previdência 
Social – RGPS. No entanto, no caso 
de servidores vinculados ao Regime 
Próprio de Previdência Social – 
RPPS o envio da informação não é 
obrigatório.

• O evento S 2220 – O empregador, 
a cooperativa, o Órgão Gestor 
de Mão de Obra, o sindicato de 
trabalhadores avulsos não portuários 
e os órgãos públicos em relação 
aos seus empregados contratados 
pelo regime da CLT. No entanto, 
no caso de servidores públicos não 
celetistas o envio da informação não é 
obrigatório. 

• O evento S 2210 – O empregador, o 
OGMO, o sindicato de trabalhadores 
avulsos e órgãos públicos em relação 
aos seus empregados e servidores 
vinculados ao RGPS. No caso de 
servidores vinculados ao RPPS 
o envio da informação não é 
obrigatório.

Quem é o responsável pelo 
envio das informações?
A própria empresa, porém ela pode 
permitir que o envio seja feito por uma 

Clínica ou  Profissional de SST, desde 
que ela tenha a procuração eletrônica e 
um Certificado Digital. 

Caso as informações não 
sejam enviadas a empresa 
pode ser autuada? 
Sim. É importante enfatizar que as 
multas não são do eSocial, as leis já 
existem atualmente caso as empresas 
não cumpram o que é exigido nas normas 
regulamentadoras. 

Quais documentos a empresa 
vai precisar ter para enviar os 
dados para o eSocial?
Os Atestados de Saúde Ocupacional, 
nos quais são prescritos no PCMSO 
(Programa de Controle Médico e Saúde 
Ocupacional), bem como o LTCAT 
(Laudo Técnico de Saúde Ocupacional) 
e o PPRA (Programa de Prevenção de 
Riscos Ambientais).

Porque o PPRA, PCMSO e o 
LTCAT precisam ser revisados 
e atualizados em alguns 
casos?
Estes programas possuem validade de 
um ano. Se eles estiverem válidos no 
mês da entrada do eSocial de acordo 
com o cronograma, é necessário revisá-
los para garantir que estejam  atendendo 
às exigências do Governo, isso evitará 
que sua empresa seja autuada. O que o 
eSocial quer é que os empregados estejam 
vinculados a seus respectivos ambientes 
de trabalho, riscos ambientais e suas 
avaliações, informações previdenciárias a 
respeito da insalubridade, periculosidade 
e aposentadoria especial, se o empregado 
usa EPI, entre outras exigências. 

Em razão da 
obrigatoriedade de envio 
das informações sobre 
a segurança e saúde no 
trabalho dos empregados 
rurais para a etapa do SST 
- Segurança e Saúde no 
Trabalho em janeiro de 2022, 
que serão feitas apenas 
através do sistema eSocial, 
com o objetivo de cumprir a 
legislação, foi contratada a 
empresa RSZ ASSESSORIA 
E TREINAMENTOS EM 
SEGURANÇA DO TRABALHO 
- Rua Professora Francisca Ângela 
Andrade Prado, n° 83, Parque do 
Sol – Guaratinguetá/SP, inscrita 
no CNPJ 41.666.733/0001-47, 
representada por meio do Sr. 
Ricardo da Silva Zappa, por 
um período de 12 meses para 
executar as documentações 
relativas a essa área. 

Os primeiros 4 meses serão 
custeados pela Associação 
Agropecuária de Guaratinguetá, 
mas a partir do mês 02/2022, 
será cobrado juntamente com a 
mensalidade o valor de R$30,00 
por fazenda e por empregador, 
mensalmente.

Solicitamos aos associados 
que assinem o documento de 
autorização que será enviado para 
fornecimento das informações 
referentes a seus dados pessoais, 
bem como de seus empregados, 
autorizando, ainda, a utilização 
de seu certificado digital para que 
a citada empresa possa realizar 
a elaboração dos documentos e 
envios exigidos pelo eSocial.

COMUNICADO
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Balanço da coleta de embalagens 
vazias de defensivos na regiãoFeliz Natal e Feliz Ano Novo!

O ano de 2021, mais uma vez, mostrou a importância do setor 
agropecuário. Não paramos, continuamos produzindo e sendo um 
grande propulsor da economia brasileira, mesmo durante um ano 
ainda abalado pela pandemia da covid-19, e frente a problemas 
econômicos e de desabastecimento que o Brasil e todo o mundo 
enfrentam.

Durante o ano tivemos períodos de alta das commodities, que 
ajudaram alguns setores a se recuperarem, e que depois se equilibrou 
novamente, deixando as margens apertadas a diversos segmentos da 
cadeia produtiva com aumentos de custos de fertilizantes, defensivos 
agrícolas, energia, combustíveis e etc. 

Nosso agro paulista mostrou sua força com a mobilização de milhares 
de produtores e entidades rurais de diversos municípios em um 
grande Tratoraço em todo o Estado contra os aumentos do ICMS 
propostos pelo governo paulista que iriam causar mais danos ao 
setor, mostrando mais uma vez que a união faz a força. 

Sabemos que o novo ano que se inicia ainda sentirá o peso da pandemia, 
mas temos grandes motivos para acreditar que continuaremos fortes 
e contribuindo não só para a economia, mas para o sustento de todas 
as pessoas, inclusive da nossa família. Feliz 2022 a todos nós!

Thiago Chaves
Presidente da Associação 
Agropecuária de Guaratinguetá

Eduardo Cavalca Filho
Presidente do Sindicato Rural 
de Guaratinguetá

Encerramos o ano com a certeza de que 
o agro mais uma vez cumpriu o seu 
papel no sustento da população. Não 
paramos de produzir e gerar renda e 
emprego mesmo diante dos problemas 
econômicos, altos custos de produção, 
falta de insumos e leis desfavoráveis ao 
produtor rural que enfrentamos nesses 
anos de pandemia. 

Provamos que somos fortes e unidos 
em um grande Tratoraço organizado 
em todo o Estado de São Paulo contra 
o ICMS, uma luta que ganhou apoio de 
deputados e conseguimos a revogação 
de grande parte dos decretos.

Ainda há muito a ser conquistado 
pelos produtores rurais, mas desejo 
muita saúde em 2022 para que todos 
nós possamos continuar fazendo nosso 
trabalho e lutando por nossos direitos. 
Feliz Ano Novo a todos!

Potim inaugura Feira do Produtor Rural 

Produtores locais da cidade de Potim 
inauguraram, no último dia 30 de 
outubro, a Feira do Produtor Rural, 
com variedade de hortaliças, doces, 
pães caseiros e artesanato, na praça 
principal da cidade (antigo Raspadão). 
A feira aberta ao público é a parte prática 
dos últimos módulos do Programa 
Feira do Produtor Rural, oferecido pelo 
Senar-SP em parceria com o Sindicato 
Rural de Guaratinguetá. Parabéns aos 
novos feirantes do município. 

Com a participação de 348 produtores 
rurais, 2.300 embalagens vazias de 
defensivos agrícolas foram entregues 
durante a campanha de coleta na 
região, promovida pela Serramar Agro 
em parceria com o InPev, Sindicatos 
Rurais e Prefeituras durantes os meses 
de setembro e outubro. Confira o 
balanço por município:

Bananal

Cunha

Guaratinguetá

Lagoinha

Lorena

Rocinha

35 produtores

50 produtores

138 produtores

30 produtores

70 produtores

25 produtores

100 embalagens

300 embalagens

300 embalagens

100 embalagens

1500 Embalagens

70 embalagens

Projeto realiza restauração florestal no Vale do Paraíba
A COP26 (Conferência das Nações 
Unidas sobre as Mudanças Climáticas) 
discute formas de reduzir as emissões de 
carbono na atmosfera, e uma delas é a 
restauração florestal para sequestro de 
carbono e estímulo da biodiversidade. 
No Vale do Paraíba, um projeto, fruto 
da parceria entre o Sindicato Rural de 
Cruzeiro e Lavrinhas com o governo 
estadual e ONGs, está restaurando 
áreas de preservação previstas no 
Programa de Recuperação Ambiental.
O objetivo é restaurar 130 hectares em 
áreas degradadas. Na primeira etapa, 
o programa já recuperou 15 hectares 
nas margens do Rio Jacu, passando por 
7 propriedades da região de Lavrinhas. 
“A gente tem trazido esses projetos 
para adequar as propriedades rurais 
de acordo com a Lei Florestal. O 
PRA já está rodando e nós já estamos 
há dois anos trabalhando algumas 
propriedades nas principais bacias 
e, por coincidência, manancial de 
abastecimento do município”, explica 
o presidente do Sindicato Rural de 
Cruzeiro e Lavrinhas, Wander Bastos.
O Instituto de Pesquisas Ambientais 

do Estado de São Paulo (IPA/SP) 
desenvolve uma série de estudos sobre 
recuperação de áreas degradas. Os 
técnicos produziram um manual para 
restauração, com dicas sobre espécies e 
técnicas mais recomendadas para cada 
situação. “Alguns anos atrás as pessoas 
só sabiam fazer mudas de 20 ou 30 
espécies, hoje a gente já tem tecnologia 
que grandes viveiros, que tem em todas 
as regiões, já produzem até 700, 800 
espécies”, destaca o diretor do IPA/SP, 
Luiz Mário Barbosa.
“A questão da escolha da técnica a ser 
utilizada, geralmente, a gente primeiro 
faz um diagnóstico da área para ver 
a viabilidade. A parte de técnicas 
de restauração envolve, também, a 
questão de custo. Então tudo vai 
depender das características do local 
em que será feita a restauração e o 
investimento que temos disponível”, 
afirma o diretor do Sindicato Rural de 
Cruzeiro e Lavrinhas, Fabiano Haddad.
Depois que se desenvolvem, as mudas 
precisam de cuidados, manutenção 
e, principalmente, de monitoramento 
por causa do fogo. Para garantir o 
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O Sindicato Rural de Guaratinguetá 
realizará a eleição da Diretoria, 
Conselho Fiscal e Delegados 
Representantes no dia 24 de janeiro de 
2022, em primeira convocação das 8h 
às 12h, e em segunda convocação das 

trabalho de restauração florestal, a 
pesquisadora Kléssia Massi, da UNESP 
de São José dos Campos, recomenda a 
adoção do MIF - Manejo Integrado do 
Fogo -, uma série de recomendações 
estratégicas para reduzir os focos de 
incêndio florestal, o uso do fogo frio no 
final da estação chuvosa, por exemplo.
“A ideia do MIF é a redução de danos 
na sua concepção mais fundamental. Se 
a gente adota o MIF de forma super 
integrada a gente não tem dano e, se 
tiver, será um dano mínimo”, salienta 
a pesquisadora.

Comunicado: 
Festas de 
Fim de Ano
A Associação Agropecuária e 
Sindicato Rural de Guaratinguetá 
informam que este ano não 
será realizada a Festa de 
Confraternização de Final de 
Ano, devido à possibilidade de 
um novo surto de covid-19, e 
considerando, principalmente, 
a sensibilidade pelas famílias 
enlutadas pela perda de seus 
entes queridos para a doença.

Pedimos a compreensão de todos.

A Diretoria

13h às 17h, na sede da entidade.

O prazo para registro de chapas será 
de 10 dias contados a partir do dia 
seguinte da publicação do aviso das 
eleições, fixado no escritório da sede.

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

(12) 3111-1364 / 99718-2817

Eleições Sindicais
Edital de convocação
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NegóciosLegislação

Painel de Negócios

NEGÓCIOS

OPORTUNIDADES

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

Carroça completa, com arreio 
em excelente condição. Preço: 
R$ 1.200,00 a combinar. Obs.: 
estrutura de metal e madeira.
Tratar com: Nazem Nascimento 
Contato: (12) 99776-5111 / (12) 
3125-3802

Vendo ou troco Gado de corte; 
ordenha Westfalia Surge - 
espinha de peixe – duplo 
de 4; 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; Pulsadores. 
Valores a combinar.
Tratar com: Adilson Carlos 
Barbosa 
Contato: (12) 99649-2143

Vacas leiteiras raça mestiça. 
Valor e condições de 
pagamento a combinar. 
Tratar com: Cleiton Luis de 
Carvalho  
Contato: (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 ou 
SraBete
Contato: (12) 99785-5086 / (12) 
99745-3144 

Carreta, circuito de leite e 
tanque de 1000l para leite. 
Valor e forma de pagamento a 
combinar.
Tratar com: José Luiz Moreira 
Contato: (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. Valor: 
R$ 250 mil.
Tratar com: Marcos Belizário
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 
Contato: (12) 99703-0590 / (12) 
99161-5924 

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 
Ribeiro
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

Silagem de milho Helios. Saco 
com 25 Kg (entrega a partir de 
20 sacos). Preço: R$18,00 + frete
Tratar com: Helio Veloso Pereira
Contato: (12) 98101-7082 / 3132-
8297

COMPRO
Fazenda acima de 
100 alqueires, aptidão 
agropecuária.
Tratar com: Rosângela Fátima 
Siqueira (corretora de imóveis)
Contato: (12) 99113-1836 / 
99793-0601

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 
Contato: (12) 97403-1531 / (12) 
99728-2275

FAESP reivindica mudanças no ICMS ao governo paulista
A Federação da Agricultura e Pecuária do 
Estado de São Paulo (FAESP) reivindica 
ajustes nas alíquotas do Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e Serviços 
(ICMS) cobradas em produtos do setor. 
“A FAESP vem reivindicado medidas 
para reduzir a carga tributária estadual. 
Não tem sentido continuar a penalizar 
o setor agropecuário neste momento 
em que precisamos de incentivo para 
retomar o crescimento. O que precisamos 
e pleiteamos é reduzir os custos da 
produção”, diz o presidente da FAESP, 
Fábio de Salles Meirelles.

Em ofícios encaminhados ao governo 
paulista, o presidente da entidade 
acredita que há uma oportunidade para 
promover mudanças ainda pendentes em 
relação aos efeitos da Lei 17.293/2020 
e decretos subsequentes. “Avaliamos 
também que deve ser iniciada uma nova 
discussão que envolva a concessão de 
um tratamento tributário diferenciado 
do ICMS, para a dinamização de alguns 
setores estratégicos para o agronegócio 
paulista”, afirma.

Meirelles entende que os produtores 
paulistas precisam de medidas concretas 
de apoio para ter confiança de investir 
e gerar empregos. “Providências que 
reduzem tributos representam mais 
empregos no campo e nas empresas 
ligadas ao agronegócio e estimulam o 
mercado interno”, enfatiza o dirigente.

A Lei 17.293/2020 autorizou o Poder 
Executivo estadual a reduzir ou revogar 
benefícios fiscais relativos ao ICMS sem 
que para isto necessitasse de aval do 
poder legislativo, equiparando ainda ao 
conceito de “benefício fiscal” as alíquotas 
fixadas em patamar inferior a 18% no 
Estado.

Os ofícios foram encaminhados ao 
vice-governador, Rodrigo Garcia, e 
ao secretário estadual da Agricultura 
e Abastecimento, Itamar Borges. O 
presidente da FAESP destaca que a 
oportunidade surtiu do fato de que 
a arrecadação estadual vem sendo 
superior à estimada para o cenário 
pandêmico, conforme foi sinalizado pelo 
Projeto de Lei 663/2021, proposta de lei 
orçamentária para 2022, encaminhado em 

1º de outubro à Assembleia Legislativa - 
ALESP.

“Devemos reduzir os custos da produção, 
com uma taxação de ICMS mais 
compatível. Ainda mais que os produtores 
já enfrentam diversos problemas 
econômicos, como a dificuldade para 
obter crédito e uma crise hídrica que pode 
afetar a atividade”, assinala Meirelles.

A seguir, as principais reivindicações da 
FAESP acerca do ICMS em São Paulo:

1) Reverter o aumento de ICMS para 
importantes alimentos ainda impactados 
pelos efeitos dos decretos de outubro de 
2020 como o alho, o feijão, a farinha de 
mandioca, queijos e as carnes. “Outras 
importantes cadeias produtivas para o 
estado de São Paulo, como a da borracha 
natural, do amendoim e da mandioca 
também vêm sentindo os reflexos da 
majoração da carga tributária”, lembra 
o presidente.

2) Rever as revogações promovidas 
pelos Decretos nº 64.213/19, 65.254/20 
e 66.5054/21, que irão impactar 
negativamente a manutenção dos 
créditos de ICMS nas entradas de 
insumos agropecuários, resultando em 
aumento de custo de produção para 
as atividades agropecuárias e perda de 
competitividade para a indústria de 
insumos paulista.

3) Atender plenamente as reduções de 
base de cálculo fixadas pelo Convênio 
ICMS 100/97, a partir da revisão dos 
Decretos nº 65.254/20 e 66.5054/21 que 
irão majorar a alíquota efetiva do ICMS 
nas vendas interestaduais de insumos 
agropecuários, a partir de 1º de janeiro 
de 2022.

4) Promover a revisão tributária 
do ICMS incidente sobre a venda 
de produtos artesanais de origem 
animal realizadas por produtor rural. 
Atualmente, as vendas para o varejo 
ou para o consumidor final de queijos, 
incluindo os artesanais, por exemplo, são 
tributadas em 18%. A adesão do Estado 
de São Paulo ao Convênio ICMS 181/19 
é uma sugestão para propiciar melhor 
ambiente econômico aos produtores, 
capaz de contribuir com o aumento da 

competividade e sustentabilidade dos 
negócios.

Na semana passada foi aprovado na 
ALESP, por iniciativa do Executivo, o PL 
nº 607/21, que regulamentou a produção 
de produtos artesanais de origem animal, 
reduzindo a burocracia. “Ajustar a 
tributação para estes produtos seria uma 
grande contribuição do governo de São 
Paulo”, ressalta Meirelles.

5) Promover a revisão tributária do 
ICMS, atualmente de 25%, incidente 
sobre os serviços de telecomunicações 
e operações de conectividade rural, de 
maneira a contribuir com a ampliação 
da disponibilidade da internet a preços 
acessíveis e com boa qualidade às 
propriedades rurais.

“A alta carga tributária dificulta a 
contratação deste tipo de serviço 
pelos produtores rurais e inibe 
o desenvolvimento das empresas 
prestadoras deste serviço. Existem 
dois Convênios ICMS em vigor, o nº 
19/18 e o nº 149/21, que poderiam ser 
implementados e permitem a redução 
da carga tributária sobre alguns serviços 
de comunicação, reduzindo seu custo e 
ampliando a gama de usuários”, salienta 
o presidente da FAESP.

De acordo com Meirelles, este item é 
fundamental para a implementação 
dos Projetos Integrados, desenvolvido 
pela FAESP conjunto com o SENAR-
SP, Secretaria Estadual da Agricultura 
e Sebrae-SP, com destaque para duas 
relevantes temáticas “Conectividade” e 
“Transformação Digital”.

6) Normalizar o fluxo de análise dos 
pedidos de autorização para impressão 
do talonário de nota fiscal e retomar 
o atendimento presencial nos Postos 
Fiscais e Delegacias Regionais.

O presidente da FAESP finaliza os 
ofícios afirmando esperar contar com 
o apoio do vice-governador de São 
Paulo, Rodrigo Garcia, “para dialogar 
e sensibilizar a Secretaria da Fazenda 
na promoção dos estudos de revisão da 
atual política tributária e adoção das 
medidas necessárias para tornar o agro 
paulista mais competitivo”.
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PROCURO PROFISSIONAL
Com experiência em manejo de 
gado de corte, trator, cercas e 
conhecimento em toda rotina 
dentro da fazenda. Função: 
Trabalhador rural.

Tratar com: Francisco de Assis 
Magos

Contato: (11) 99990-2241

Com experiência e conhecimento 
em toda rotina dentro da 
fazenda. Para trabalhar e morar 
na fazenda. Função: Trabalhador 
rural

Tratar com: Carlos Alberto Maciel 
dos Santos

Contato: (12) 99128-5627
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EXPEDIENTE

Agenda de tributos

Cursos
DEZEMBRO
Pedreiro - Mód 4 
Datas: 01, 02, 03 e 04 
Local: Sítio Santa Rosa / Guará - bairro 
dos Motas

Inseminação artificial em bovinos 
Datas: 06, 07, 08, 09 e 10
Local: Fazenda Água Dourada / Guará - 
bairro dos Pilões 

Feira do Produtor Rural - Mód 8 
Datas: 06 e 07
Local: Potim

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

JANEIRO
Até 07/01 - Pagar o FGTS ref. 
DEZEMBRO 2021

Até 07/01 - Pagar o INSS e FGTS 
dos domésticos

Até 17/01 - Pagar mensalidade de 
sócio.

Até 17/01 - Pagar o INSS dos 
autônomos;

Até 20/01 - Pagar o INSS dos 
empregados;

OBS: Deixar cheques de INSS e 
FGTS em nossos escritórios até 
04/01/2022

FEVEREIRO
Até 07/02 - Pagar o FGTS ref. 
JANEIRO 2022

Até 07/02 - Pagar o INSS e FGTS 
dos domésticos

Até 15/02 - Pagar mensalidade de 
sócio.

Até 15/02 - Pagar o INSS dos 
autônomos;

Até 18/02 - Pagar o INSS dos 
empregados;

OBS: Deixar cheques de INSS e 
FGTS em nossos escritórios até 
03/02/2022

PREÇO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS
PRODUTOS UNIDADE PREÇO
Feijão Carioquinha                 Sc. 60Kg  R$ 265,00
Fonte: Agrolink - 22/11/2021

Arroz em casca longo fino 1   Sc.60 Kg R$ 78,00
Fonte: Agrolink/COOPAVALPA - 22/11/2021

Milho Sc. 60Kg                        R$ 82,00

Cana Tarefa R$ 600,00

Porco (Vivo) Kg  R$ 7,38

Porco (Carcaça) Kg R$ 10,23
Fonte: Notícias Agrícolas/Agrolink/CEPEA-ESALQ-USP - 22/11/2021

Boi gordo                              @ R$ 325,00

Vaca Gorda                          @ R$ 300,00

Bezerro Nelore 12 meses 225 Kg (cb) R$ 3.050,00

Bezerro Nelore 12 meses 225 Kg (vivo) R$ 13,55

Bezerro Nelore 8 meses 180 Kg (cb) R$ 2.800,00

Bezerro Nelore 8 meses 180 Kg (vivo) R$ 15,60

Boi Magro 12 @ R$ 3.850,00
Fonte: Conforme valores de mercado - 23/11/2021

Bezerra p/leite - 1000 lt C       Cb R$ 2.130,00

Novilha p/leite - 2000 lt C                                          Cb R$ 4.260,00

Vaca p/leite - 3000 lt C           Cb R$ 6.390,00
Valores calculados de acordo com o preço do Leite

Leite Lt  R$ 2,13
Fonte: SERRAMAR  - 22/11/2021

Núcleo do Gado de Corte da ASSOPEC

Um Natal abençoado!
Paz e Produtividade
em 2022!


