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Notas

Brucelose: SP registra novo recorde de vacinação 
EDA Guaratinguetá teve uma das melhores coberturas vacinais 
O estado de São Paulo registrou novo 
recorde anual de cobertura vacinal 
contra a brucelose em 2020, com 
95,71% das fêmeas bovídeas (bovinas 
e bubalinas), com idade entre 3 a 8 
meses, vacinadas, superando o índice 
do ano anterior que foi de 95,27%. Os 
dados são do sistema informatizado 
Gestão de Defesa Animal e Vegetal 
(Gedave), da Secretaria de Agricultura 
e Abastecimento vinculado à 
Coordenadoria de Defesa Agropecuária.
A regional EDA Guaratinguetá teve 
uma das melhores coberturas vacinais 
do Estado de São Paulo, atingindo 
99,94% do índice de vacinação, com 
14.108 animais vacinados. 
“Além da óbvia importância da 

imunização e prevenção dessas duas 
doenças, é importante ressaltar 
a importância econômica desses 
índices para a abertura de novos 
mercados consumidores dos nossos 
produtos, objeto do esforço de todos 
os envolvidos”, comentou a diretora 
da EDA Guaratinguetá, Ana Paula 
Belchior.
O índice de vacinação do segundo 
semestre de 2020, que inclui as fêmeas 
bovídeas vacinadas entre o mês de 
junho e novembro foi de 94,29%. Das 
391.955 fêmeas bovinas com registro 
no sistema, 369.564 foram vacinadas 
e 22.391 bezerras deixaram de serem 
vacinadas. Os animais aptos a serem 
vacinados estavam distribuídos em 

42.286 propriedades e destas, 38.152 
(90,22%) declararam a vacinação.
Sobre as 22.391 bezerras que deixaram 
de receber a vacina até os 8 meses 
de idade, os proprietários precisam 
regularizar a situação junto ao serviço 
oficial de defesa agropecuária para 
poder movimentar normalmente seus 
animais. Por ser uma vacina viva, 
que pode infectar o manipulador 
a vacinação deve ser feita por um 
profissional médico-veterinário. A 
relação dos profissionais cadastrados 
para realizar a vacinação em diversos 
municípios do Estado de São Paulo está 
disponível no site da Coordenadoria em 
https://www.defesa.agricultura.sp.gov.
br/credenciados/.

Aftosa: região registra 100% de imunização

A região de Guaratinguetá conseguiu 
imunizar contra a febre aftosa todos 
os 136.085 bovinos e bubalinos com 
idade de zero a 24 meses, aptos para 
a segunda etapa da campanha de 
vacinação, realizada durante o mês de 
novembro de 2020. Com esse total a 
região atingiu um índice de 100% de 
cobertura, superando a média do estado. 
Além disso, a EDA Guaratinguetá foi 
a segunda regional a atingir 100% de 
declarações de vacinação.
O Estado de São Paulo registrou um 
novo recorde na campanha contra 
febre aftosa, com a vacinação de 99,9% 
dos 4.722.559 animais. Esse número é 

superior ao melhor índice alcançado 
até então em 2017, que foi de 99,62%. 
“Mesmo com a quarentena instituída 
em março de 2020 em todo o estado 
em razão da pandemia de COVID-19, 
os criadores não deixaram de cumprir 
com suas obrigações de proteger seus 
animais contra a febre aftosa” disse 
Luiz Henrique Barrochelo, coordenador 
da Defesa Agropecuária do Estado.
Esta etapa da campanha envolveu um 
total de 100.990 propriedades rurais 
que possuíam bovídeos dentro da faixa 
etária estabelecida pela legislação. 
As 412 propriedades que ainda não 
apresentaram a declaração estão sendo 
visitadas pela Defesa Agropecuária e 
estarão sujeitas a multas. O fechamento 
final da campanha foi enviado ao 
Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento no dia 31 de janeiro.

Status Sanitário
Último foco da doença no Estado 
ocorreu em março de 1996, no município 
de São Carlos e em maio de 2000, São 
Paulo e os demais estados do circuito 

foram reconhecidos como área livre 
de febre aftosa com vacinação, pela 
Organização Mundial da Saúde Animal 
(OIE), órgão normativo encarregado de 
exercer a vigilância sobre a segurança 
sanitária do comércio mundial dos 
animais e de seus produtos e pela 
coleta e difusão de informação sobre as 
doenças, principalmente as zoonoses.
Em 2017 o Ministério da Agricultura 
Pecuária e Abastecimento (Mapa) 
publicou o Plano Estratégico do 
Programa Nacional de Erradicação e 
Prevenção da Febre Aftosa (PNEFA), 
delineado para ser executado em 
um período de dez anos. “Um dos 
seus objetivos é a suspensão gradual 
da vacinação contra a febre aftosa, 
em todo o território brasileiro, que 
implica na adoção de diversas ações 
a serem desenvolvidas em âmbito 
municipal, estadual e nacional, com 
o envolvimento do serviço veterinário 
oficial, setor privado, produtores rurais 
e agentes políticos”, disse Luciano 
Lagatta, diretor do Grupo de Defesa 
Sanitária Animal.
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Nacional

Lei que cria política de pagamento 
por serviços ambientais é publicada

A lei que institui a Política Nacional de 
Pagamento por Serviços Ambientais foi 
publicada em 14 de janeiro no Diário 
Oficial da União. A norma, sancionada 
pelo presidente Jair Bolsonaro, institui 
pagamento, monetário ou não, a 
prestadores de serviços que ajudem 
a conservar áreas de preservação. Os 
serviços ambientais são atividades 
individuais ou coletivas que favorecem a 
manutenção, a recuperação ou a melhoria 
de ecossistemas. 
Um regulamento definirá os termos 
essenciais para cada tipo de contrato 
de pagamento por serviços ambientais. 
Foram estipuladas apenas as que seriam 
obrigatórias, como os direitos e obrigações 
do pagador, incluídos as formas, as 
condições e os prazos de realização da 
fiscalização e do monitoramento.
A Política Nacional de Pagamento por 
Serviços Ambientais tem como foco 
medidas de manutenção, recuperação 

ou melhoria da cobertura vegetal em 
áreas consideradas prioritárias para a 
conservação. O pagamento por serviços 
ambientais depende da verificação e 
comprovação das ações implementadas. 
Com a sanção, o programa Floresta+, 
lançado em julho para incentivar a 
preservação ambiental, tornou-se lei.
A lei prevê incentivos tributários, créditos 
com juros diferenciados, assistência 
técnica e incentivos creditícios e medidas 
de incentivo a compras de produtos 
sustentáveis. 

Pagamentos
O pagamento pelos serviços ambientais 
também poderá ser feito por meio 
de prestação de melhorias sociais em 
comunidades rurais e urbanas. Além disso, 
há previsão de compensação vinculada à 
certificado de redução de emissões por 
desmatamento e degradação, comodato e 
emissão de títulos verdes (green bonds).
A lei autoriza o Poder Executivo a 
conceder incentivos tributários para 
promover mudanças nos padrões de 
produção e de gestão dos recursos naturais 
para incorporação da sustentabilidade 
ambiental e fomentar a recuperação de 
áreas degradadas.
Também podem ser liberados 
empréstimos com juros diferenciados para 
a produção de mudas de espécies nativas, 
a recuperação de áreas degradadas e a 
restauração de ecossistemas em áreas 

prioritárias para a conservação, em áreas 
de preservação permanente (APPs) e 
em reserva legal em bacias hidrográficas 
consideradas críticas.
O texto sancionado proíbe a aplicação 
de recursos públicos para pagamento 
por serviços ambientais a pessoas físicas 
e jurídicas inadimplentes. É vedado o 
pagamento a quem descumprir termo 
de ajustamento de conduta ou de 
compromisso firmado com os órgãos 
competentes.

Cadastro Ambiental Rural
A lei inclui reservas particulares 
(RPPN) entre as áreas beneficiárias e o 
pagamento por serviços ambientais, com 
dinheiro público, em áreas de proteção 
permanente (APPs) e de reserva 
legal, preferencialmente em bacias 
hidrográficas consideradas críticas para o 
abastecimento ou em áreas de conservação 
prioritária da diversidade biológica que 
estejam sob processo de desertificação ou 
de avançada fragmentação.
Para participar, o interessado deverá 
assinar um contrato, enquadrar-se em 
uma das ações definidas para o programa, 
comprovar uso ou ocupação regular 
do imóvel rural e, para os particulares, 
inscrever-se no Cadastro Ambiental 
Rural (CAR).
Assim que novos detalhes sobre o 
benefício forem divulgados iremos 
publicar em nosso informativo.
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Governo de SP revoga aumentos de ICMS

Após as intensas mobilizações de 
produtores rurais e entidades do agro 
paulista, que resultaram no Tratoraço 
do último dia 7 de janeiro, o governo 
estadual revogou os decretos que 
aumentavam a alíquota de ICMS sobre 
insumos agrícolas, hortifrutigranjeiros 
e energia elétrica. 
As novas alíquotas entraram em vigor 
no dia 15 de janeiro após publicação 
no Diário Oficial de SP em três novos 
decretos (65.469, 65.470 e 65.471). 
Aumentos no diesel, etanol e leite 
pasteurizado foram mantidos. 
Em nota, a Faesp avaliou os novos 
decretos como “positivos”. “A decisão 
foi adequada e beneficiará toda a 
sociedade. A cadeia produtiva entende 
que as medidas da administração 
pública irão permitir a estabilidade 
nos preços dos alimentos e fôlego para 
a manutenção dos empregos do setor”, 
afirmou o presidente da entidade, Fábio 
de Salles Meirelles.
A luta continua
Porém a revogação deixou de fora 
um dos itens mais sensíveis da cesta 
básica: o leite pasteurizado. O produto, 
que tinha a alíquota zero, passou a ser 
tributado em 4,14% pela primeira vez 
na história. Os queijos muçarela, prato 
e minas tiveram alíquotas elevadas de 
12% para 13,3%. Já o crédito outorgado 
à indústria na aquisição do leite 
produzido em São Paulo, instrumento 

para manter a competitividade do 
setor que tinha sido reduzido para 9%, 
foi restabelecido em 12%.
São Paulo possui 30 mil produtores 
de leite e a cobrança do ICMS no 
leite pasteurizado deve afetar 6 mil 
produtores, segundo a Associação 
Brasileira dos Produtores de Leite 
(Leite Brasil). 

“Isso vai causar 
aumento no custo 
de produção, porque 
você também tem uma 
certa taxação na outra 
ponta, que é composta 
por produtos que 
alimentam os animais. E 
ainda tem essa taxação 
na ponta final que vai 
para o consumidor.”
Wander Bastos
Coordenador da Comissão da 
Abraleite Associação Brasileira dos 
Produtores de Leite

Conforme divulgado pela entidade, 
a Faesp está pleiteando a isenção 
de ICMS para o leite pasteurizado 
e segue as articulações, juntamente 
com sindicatos rurais, cooperativas, 
pequenos produtores e a Abraleite 
(Associação Brasileira dos Produtores 
de Leite) para, novamente, reunir 
esforços e sensibilizar o governo 

paulista sobre a inoportuna taxação no 
ICMS do leite pasteurizado. “Estamos 
muito confiantes de que o governo, 
novamente, se sensibilizará sobre os 
impactos dessa tributação, que afetará 
a todos”, afirmou o vice-presidente da 
Faesp, Tirso Meirelles. 
Combustíveis
O governo estadual também manteve 
o aumento de ICMS sobre o diesel 
e o etanol, para 1,3%, o que deve 
provocar um impacto na economia, 
uma vez que os dois combustíveis são 
utilizados no transporte de boa parte 
das mercadorias. 
Para os produtores rurais, o Tratoraço 
marcou a vitória da primeira batalha 
contra a retirada das isenções do ICMS 
no estado. A categoria continuará 
pressionando o governo estadual para 
a revogação dos demais itens não 
contemplados nos novos decretos e 
não descarta uma nova mobilização se 
necessário. 
É importante destacar que a Assembleia 
Legislativa paulista não retirou o artigo 
22 da Lei 17.293/20 (pacote de ajuste 
fiscal), que dá poderes ao governador 
João Doria de modificar o sistema 
de isenções sobre a comercialização 
(ICMS) no Estado. Assim, fica mantida 
a possibilidade de a qualquer momento 
os aumentos de impostos voltarem a 
vigorar sobre a produção paulista.

*C
om

 in
fo

rm
aç

õe
s 

do
 C

an
al

 R
ur

al
 e

 N
ot

íc
ia

s 
A
gr

íc
ol

as

Economia



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

(12) 3111-1364 / 99718-2817
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Economia

Mais de 150 sindicatos rurais, 
representando centenas de cidades do 
Estado de São Paulo, saíram às ruas, 
no último dia 7 de janeiro, para um 
Tratoraço em protesto contra a decisão 
do governador João Doria de retirar 
as isenções no ICMS sobre insumos 
agrícolas, hortifrutigranjeiros, energia 
elétrica, diesel, etanol e medicamentos 
genéricos. 
Horas antes do protesto, Doria recuou 
e prometeu que os aumentos não 
aconteceriam, mas o movimento seguiu 
em todo o estado para garantir a 
efetivação da revogação e publicação no 
Diário Oficial, que acabou acontecendo 
no dia 15 de janeiro.
Em Guaratinguetá, o movimento 
contou com a participação de cerca de 
250 produtores, em aproximadamente 
200 veículos, entre tratores, caminhões 
e carros. A concentração aconteceu em 
frente ao prédio da Coordenadoria de 
Desenvolvimento Rural Sustentável 
(CDRS) e, após percorrem as ruas do 
município em carreata, o Tratoraço 
foi finalizado em frente à Prefeitura 
Municipal de Guaratinguetá. O ato 
também aconteceu em Cunha, com a 
participação de cerca de 30 tratores.
“Desde que o projeto entrou em 
tramitação na Assembleia, as entidades 
do setor se manifestaram contra e 
passaram a pressionar o governo a fim 
de tentar reverter essa medida, mas no 
fim, ela acabou sendo aprovada, com 
validade a partir do dia 1º de janeiro”, 

explicou o presidente da Associação 
Agropecuária, Thiago Chaves. “Diante 
dessa situação, nossa última alternativa 
foi sair às ruas em protesto, para alertar 
a população sobre o impacto que essa 
medida teria no preço dos produtos da 
cesta básica e nossa atitude acabou 
dando resultado”, afirmou.  
Em Guará, o movimento foi 
acompanhado pela deputada estadual 
Letícia Aguiar (PSL), que recebeu 
uma carta de reinvindicações assinada 
pelos representantes da Associação 
Agropecuária e Sindicato Rural de 
Guaratinguetá, Thiago Chaves e 
Eduardo Cavalca; do Sindicato Rural 
de Canas, Lorena e Piquete, Bruno 
Lopes Nunes; da Cooperativa de 
Laticínios Serramar, Pedro Guimarães; 
e da Coopavalpa, Sebastião Martinho 
Ferreira. “Vamos continuar a pressão 
na Assembleia para tentar reverter a 
elevação nos produtos que tiveram 
o benefício retirado”, afirmou a 
parlamentar.
Os representantes também entregaram 
um documento com as reinvindicações 
para a diretora da EDA Guaratinguetá, 
Ana Paula Belchior, e para o prefeito de 

Guaratinguetá em exercício, vice Regis 
Yasumura, para auxílio na reversão das 
medidas. 

“Essa luta não é apenas 
pelos produtores rurais, 
mas por todos os 
paulistas que também 
irão sentir na pele 
as consequências 
dessas medidas. 
Vamos continuar em 
alerta e unidos para 
tentar de todas as 
formas não permitir 
esses aumentos e 
reverter possíveis novas 
taxações.” 
Eduardo Cavalca
Presidente do Sindicato Rural de 
Guaratinguetá 

Além de Guaratinguetá e Cunha, 
o Tratoraço também aconteceu em 
Taubaté, com apoio da Comevap e 
dos Sindicatos Rurais de Taubaté e 
Pindamonhangaba, que mobilizaram 
cerca de 150 pessoas, entre produtores, 
colaboradores e apoiadores.

Tratoraço une produtores contra aumento do ICMS 
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Artigo

Sindicato
Assembleia Geral Ordinária 
para apresentação do 
balanço de 2020, relatório 
da diretoria e parecer do 
Conselho Fiscal.

Data: 22/02, às 17h

Sindicato discute dissídio coletivo de 2021
Durante Assembleia Extraordinária do 
Sindicato Rural de Guaratinguetá, no 
último dia 19 de janeiro, foi aprovada 
proposta de dissídio salarial dos 
trabalhadores rurais de Guaratinguetá 
e Pindamonhangaba para o ano de 
2021. As propostas foram enviadas 
para os devidos sindicatos e até o 
fechamento desta edição, não houve 
retorno do documento assinado.

Para o Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais de Guaratinguetá, foi enviada 
uma proposta de salário base de R$ 
1.270,00 e reajuste de 4,52% para quem 
recebe acima do piso.
Já para o Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais de Pinda e Roseira, o dissídio 
proposto é de salário base de R$ 
1.320,00 e reajuste de 4,52% para 
salário superior.

Com toda a polêmica e discussão 
ocorrida entre os setores ruralistas e 
ambientalistas quando da aprovação pelo 
Congresso Nacional da Lei de Proteção 
da Vegetação Nativa, conhecida como 
o novo Código Florestal, as alterações 
trazidas no novo ordenamento ambiental 
podem ter deixado uma falsa ideia de que 
as inovações legais se limitam, apenas 
e tão somente, a impor restrições e 
penalidades ao produtor rural, buscando 
apenas a preservação dos biomas e de 
nossos recursos naturais.
Todavia, esta premissa não é verdadeira, 
pois o Código Florestal em vigor, mesmo 
dispondo sobre a proteção da vegetação 
nativa e das bacias hidrográficas, com 
imposição de áreas de Reserva Legal e 
APP – Área de Preservação Permanente 
na propriedade rural particular, instituiu 
também importante ferramenta de 
controle e planejamento econômico-
ambiental, caracterizado pelo Cadastro 
Ambiental Rural (CAR), que em muito, 

beneficia o proprietário e produtor rural.
O Cadastro Ambiental Rural (CAR), 
previsto no artigo 29 da Lei nº 
12.651/2012 (Novo Código Florestal), é 
o registro nacional, público e eletrônico 
das informações ambientais dos imóveis 
rurais, obrigatório para todas as 
propriedades rurais, sendo o produtor 
rural proprietário ou posseiro, que 
tem o objetivo de viabilizar o controle 
e gerência da utilização do uso e 
ocupação do solo, o monitoramento 
ambiental, facilitação dos processos de 
licenciamento, gestão integrada dos 
territórios e acompanhamento dos ativos 
ambientais das propriedades privadas.
E estas informações das áreas ambientais 
são compiladas em um mesmo sistema, 
formando uma base de dados estratégica 
para o monitoramento e combate ao 
desmatamento das florestas e demais 
formas de vegetação nativa do Brasil, 
bem como para o planejamento ambiental 
e econômico dos imóveis rurais com 
possibilidades de renda ao proprietário 
e produtor rural. Desta forma, o 
Código Florestal brasileiro trouxe 
várias alterações que deixou o CAR 

menos limitante e, assim, tornou-o mais 
flexível e menos burocrático, além de ter 
concebido um tratamento diferenciado 
para as pequenas propriedades rurais, 
criando uma ferramenta legal que vai 
possibilitar a regularização de todas as 
propriedades rurais.
A lei traz uma série de benefícios para 
o agricultor familiar ou detentor de 
pequena propriedade ou de posse rural, a 
partir da inclusão do seu imóvel ou posse 
no Cadastro Ambiental Rural, como 
por exemplo, as regras diferenciadas 
e baseadas no tamanho do imóvel em 
módulos fiscais para a regularização 
das Áreas de Preservação Permanente; 
e também da regularização da Reserva 
Legal para propriedades e posses rurais 
com até 4 módulos fiscais, definindo-se a 
dimensão da Reserva Legal como àquela 
existente até 22/07/2008.
Na próxima edição do informativo Folha 
Rural falaremos mais sobre o CAR e seus 
mecanismos.

Convocação para Assembleias

O Código Florestal e 
os benefícios do CAR 
ao Produtor Rural

José Sávio A. J. Monteiro
Advogado Cível e Ambiental, 
mestrado em Direito Imobiliário 
e Regularização Fundiária

Associação
Assembleia Geral Ordinária 
para apresentação do 
balanço de 2020 e eleição do 
Conselho Fiscal para gestão 
01/03/2021 a 28/02/2022.

Data: 22/02, às 18h

Prazo para registro de 
chapa: 12/02, às 17h.

É necessário levar até 
a sede da entidade o 
requerimento do registro 
da chapa e ficha de 
qualificação, documentos 
disponíveis na secretaria.
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Negócios

Painel de Negócios
VENDO 
Plataforma de trator, grade 
de trator Agrale, picadeira 
Pinheiro P-44, 01 burro e carroça 
completa 
Tratar com: José Mauro Diniz 
Contato: (12) 98146-0231
(12) 3122-4014 

Chácara de 1 alqueire com 
escritura, casa, lago com peixe. 
Localizada dentro do bairro 
Rocinha, antiga olaria do Wagner 
Tratar com: José Inácio Natal 
Contato: (12) 99785-5086
(12) 99745-3144 

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

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

Sítio de 9,6ha, com casa sede 
ampla, piscina e área de lazer, 
capela, pastagem já formada, 
curral, baias, lagos, depósito, 
picadeiro. Na entrada de 
Silveiras-SP, 9km da Dutra. 
Documentação ok, estuda 
permuta com imóveis em Taubaté 
e região
Tratar com: Juliana Gadioli 
Contato: (12) 99157-2111
(12) 3301-1176 

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

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

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

Caseiro, trabalhar com gado de 
corte, trator e serviços em geral. 
Tratar com: Reinaldo Lopes 
Contato: (12) 99125-1593 

Caseiro, pedreiro e manutenção 
Tratar com: José Roberto Lopes 
Contato: (12) 99122-4356
 
Caseiro, retireiro e serviços gerais 
na manutenção da propriedade 
Tratar com: Claudiney Honorato
Contato: (12) 98221-0833 
 

VAGAS DE TRABALHO
Trabalhador rural para atividades 
diversas: pomar, horta e gado 
de corte. Necessário saber lidar 
com roçadeira cotal, trator e 
implementos
Tratar com: Lourenço 
Contato: (11) 99875-1628
(11) 99538-8540 
 
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 
 
Pessoa ou família para 
desempenhar função de Caseiro. 
Pessoa para função de Tratorista 
para operar trator rural, arado, 
grades, etc. Em Cunha-SP 
Tratar com: Henrique Goes 
Contato: (21) 99102-1716 

ALUGO 
Casa mobiliada para final de 
semana e feriados. Em Cunha-SP, 
bairro Paraitinga, 30km de Guará
Tratar com: Nazem nascimento 
Contato: (12) 99776-5111
nazem@uol.com.br 

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 

ARRENDO 
Pasto 2 alqueires, km 11 da estrada 
da Pedrinha, Guaratinguetá/SP. Obs.: 
passa água no pasto. 
Tratar com: Renan Lucas 
Contato: (12) 98227-0237
(12) 99726-0339 

OPORTUNIDADES

BANCO DE PROFISSIONAIS 
Caseiro, retireiro, pedreiro e 
serviços gerais na manutenção da 
propriedade. 
Tratar com: André Luiz da Silva 
Contato: (12) 99626-3270 

Técnico veterinário, técnico auxiliar 
veterinário de grande porte, 
manejo de equinos e administração 
de propriedade equestre, 
casqueamento e ferrageamento - 
Senar 
Tratar com: Dalton Oliveira 
Contato: (12) 99193-3294

Guaratinguetá/SP
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ESCRITÓRIOS REGIONAIS - Sede: Praça 
Santo Antônio, 176 - Centro, Guaratinguetá - 
SP, 12500-350 Tel./Fax: (12) 3132-4400/ Cunha: 
Av.: Daher Pedro, 916, Facão / CEP: 12.530-000 
/ cunha@assopec.com.br - Tel./Fax: (12) 3111-
1463 / Lagoinha: R. Benedito Alvez da Rocha, 
196 - Centro - CEP: 12130-000 - Tel./Fax: (12) 
3647-1209 / lagoinha@assopec.com.br

MARÇO
Até 05/03 - Pagar o FGTS ref. 
FEVEREIRO 2021 
Até 05/03 - Pagar o INSS e FGTS dos 
domésticos 
Até 15/03 - Pagar mensalidade de sócio. 
Até 15/03 - Pagar o INSS dos autônomos; 
Até 19/03 - Pagar o INSS dos empregados; 
OBS: Deixar cheques de INSS e FGTS  em 
nossos escritórios até 02/03/2021 

ABRIL
Até 07/04 - Pagar o FGTS ref. MARÇO 
2021 
Até 07/04 - Pagar o INSS e FGTS dos 
domésticos 
Até 15/04 - Pagar mensalidade de sócio. 
Até 15/04 - Pagar o INSS dos autônomos; 
Até 20/04 - Pagar o INSS dos empregados; 
OBS: Deixar cheques de INSS e FGTS em 
nossos escritórios até 05/04/2021

EXPEDIENTE

Agenda de tributosPREÇO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS

PRODUTOS UNIDADE PREÇO

Feijão Carioquinha                 Sc. 60Kg  R$ 277,50

Fonte: Agrolink - Data da cotação : 26/01/2021

Arroz em casca longo fino 1   Sc.60 Kg R$ 115,00

Fonte: COOPAVALPA - Data da Cotação: 26/01/2021

Milho Sc. 60Kg                        R$ 76,00

Cana Tarefa R$ 350,00

Porco (Vivo) Kg  R$ 6,93

Porco (Carcaça) Kg R$ 9,30

Fonte: noticias agricolas - Agrolink - Data da Cotação:  26/01/2021

Boi gordo                              @ R$ 300,00

Bezerro de Corte kg R$ 12,00

Boi Magro cb R$ 4.000,00

Vaca Gorda                          @ R$ 280,00

Fonte: CEPEA, Esalq, BM&F, Scot Consultoria, IEA - Data da Cotação: 26/01/2021

Bezerra p/leite - 1000 lt C       Cb R$ 1.930,00

Novilha p/leite - 2000 lt C                                          Cb R$ 3.860,00

Vaca p/leite - 3000 lt C           Cb R$ 5.790,00

Valores calculados de acordo com a preço do Leite 

Leite Lt  R$ 1,93

Fonte: SERRAMAR - Data da Cotação: 26/01/2021


