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Panorama da pecuária 
leiteira em 2022: 
Especialistas sinalizam cautela
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Falta de energia: 
associados devem 
comunicar problemas

Desde dezembro de 2021, produtores 
rurais e moradores das zonas rurais 
da região estão enfrentando problemas 
com a falta de energia. A justificativa 
das companhias elétricas são as 
fortes chuvas que ocorreram durante 
o período, porém o problema ainda 
persiste e os produtores acumulam 
prejuízos com perdas de produção e 
equipamentos.
Para auxiliar a todos no 
restabelecimento da energia, a 
Associação Agropecuária e Sindicato 
Rural de Guaratinguetá reforça que 
os associados devem enviar o Número 
de protocolo de atendimento junto 
a EDP Bandeirante e Elektro, junto 
com o Número de instalação, cidade 
e bairro, para que possa ser feita uma 
verificação e reforço dos pedidos. Além 
disso, os prejudicados devem repassar 
os danos que tiveram para que possa 
ser feito o pedido de ressarcimento. 
Diversos ofícios e tratativas já foram 
feitas com as companhias elétricas 
buscando respaldo para os produtores. 
Uma reunião entre a Associação dos 
Sindicatos Rurais do Vale do Paraíba 
(Assirvap) e representantes da EDP 
Bandeirante e Elektro foi realizada no 
final de janeiro, após o fechamento dessa 
edição atual, então na edição de março 
do “Folha Rural” serão divulgadas 
atualizações sobre o assunto.
As entidades reiteram o compromisso 
de lutar a favor do homem do campo e 
solicita que os associados comuniquem 
problemas referentes à iluminação 
pública, falta de energia, condições 
das estradas rurais e quedas e falta de 
poda em árvores para que sejam feitas 
cobranças de melhorias.

Licenciamento 2022: Detran-SP divulga calendário 

O Departamento Estadual de Trânsito 
de São Paulo (Detran) divulgou em 
janeiro o calendário de 2022 para o 
pagamento do licenciamento de veículos 
no Estado. Neste ano, o pagamento 

começará em julho e não em abril, 
como ocorre tradicionalmente, devido 
à ampliação de três para até cinco 
parcelas do IPVA 2022.

Outra novidade este ano é o valor da 
taxa, que subiu para R$ 144,86, tanto 
para veículos novos quanto para usados. 
Em 2021, a taxa de licenciamento era de 
R$ 98,91 para o pagamento antecipado 
na categoria de veículos usados e de 
R$ 131,80 para novos. Neste ano, não 
haverá cobrança de taxa do seguro 
DPVAT, conforme decisão do Conselho 
Nacional de Seguros Privados (CNSP).

Lembrando que a falta de licenciamento 
é uma infração gravíssima e pode 
acarretar uma série de problemas para 
o condutor, como remoção do veículo 
ao pátio, multa de R$ 293,47 e sete 
pontos na carteira, conforme determina 
o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Como Licenciar
Desde maio de 2020, a emissão do 
licenciamento anual passou a ser digital. 
Para licenciar o veículo é preciso informar 
o número do Renavam e pagar via internet 
banking, aplicativo ou caixa eletrônico 
nos bancos conveniados (Santander, 
Bradesco, Banco do Brasil, Safra, Itaú, 
Caixa Econômica Federal) e nas Lotéricas 
os débitos do veículo – IPVA, possíveis 
multas e a taxa de licenciamento.

Após o pagamento da taxa no sistema 
bancário, fica disponível para download e 
impressão o Certificado de Licenciamento 
de Veículo diretamente no site do Detran 
www.detran.sp.gov.br.

Veículos automotores
Placas com finais 1 e 2:
até 29 de julho

Placas com finais 3 e 4:
até 31 de agosto

Placas com finais 5 e 6:
até 30 de setembro

Placas com finais 7 e 8:
até 31 de outubro

IPVA 2022
Neste ano, o IPVA (Propriedade de 
Veículos Automotores) também passou 
por mudanças. Além da ampliação de 
três para cinco parcelas, o condutor 
pôde optar pela quitação da dívida 
com 9% de desconto em janeiro ou 5% 
de desconto em fevereiro. 

Assim, quem ainda não efetuou 
o pagamento, pode regularizar a 
situação neste mês de fevereiro sem 
qualquer tipo de multa, optando 
pelo pagamento da cota única ou da 
primeira parcela (no caso de quem 
dividiu o imposto em cinco vezes), 
ambos com desconto de 5%. O dia 
10 de fevereiro é o prazo final para 
automóveis de placa com final 1.

Calendário do 
licenciamento 2022

Placas com final 9:
até 30 de novembro

Placas com final 0:
até 30 de dezembro

Caminhões
Placas com finais 1, 2, 3 e 4:
até 31 de outubro

Placas com finais 5, 6 e 7:
até 30 de novembro

Placas com finais 8, 9 e 0:
até 30 de dezembro

Em julho de 2021, os proprietários 
da fazenda Lano-Alto, em Catuçaba, 
distrito rural de São Luiz do Paraitinga 
(SP), viram 120 quilos de queijo serem 
destruídos por fiscais da regional da 
Defesa Agropecuária do Estado.
Faltavam à produção tanto o selo de 
inspeção municipal (SIM), até então 
inexistente na cidade, quanto o estadual 
(SISP), cujas regras, estabelecidas em 
2000, inviabilizavam o registro de boa 
parte dos produtores artesanais.
O episódio causou comoção entre 
a opinião pública, mas acabou 
desemperrando a máquina da 
burocracia, já que a prefeitura de São 
Luiz do Paraitinga acabou por instituir 
o SIM para produtos de origem animal, 
que permite a comercialização dentro 
dos limites do município, e a Lano-Alto 
já está regularizada.
Ao mesmo tempo, o governo estadual 
conseguiu, em tempo recorde, redigir 
uma nova lei, aprová-la na Assembleia 
Legislativa e levá-la à sanção do 
governador João Dória. Todo o processo, 
que durou três meses, foi finalizado 
oficialmente em 18 de novembro.
A Lei 17.453/2021 traz mudanças 
festejadas pelos produtores. Passa a 
ser permitida a produção artesanal em 
áreas urbanas, e caiu a exigência para 
que 50% da matéria-prima sejam de 
produção própria. Antes, os queijeiros 
eram obrigados a ser também criadores 
de animais. Também passa a ser 
considerada a fabricação de queijos de 
leite cru.
“A lei antiga não atendia às necessidades 
da cadeia produtiva. Tanto que, dos 570 
estabelecimentos registrados em São 
Paulo, só 35 são artesanais. É muito 
pouco para um estado onde o agro é 

tão importante”, opina Bruno Bergamo 
Ruffolo, diretor do Centro de Inspeção 
de Produtos de Origem Animal da 
Coordenadoria de Defesa Agropecuária 
da Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento de São Paulo.
Falta, agora, regulamentar a lei. 
Segundo Ruffolo, o processo está 
acelerado e deve ser concluído ainda no 
primeiro trimestre de 2022. Mas, para 
Paulo Lemos, proprietário da Lano-
Alto, a novela está longe do fim.
“Se eles continuarem exigindo instalações 
inviáveis para o pequeno produtor, que 
tem pouco dinheiro, e não permitirem 
que queijarias já em atividade se 
regularizem, não vai adiantar nada”, 
acredita. “Temos tentado participar das 
reuniões, mas as decisões fundamentais 
continuam sendo tomadas a portas 
fechadas. Não sou pessimista, mas estou 
cético.”
Ruffolo, ao contrário, aposta que a 
nova lei permitirá que o número de 
estabelecimentos certificados, com 
autorização para vender produtos em 
todo o estado de São Paulo, vai pular de 
35 para mais de cem “em curto espaço 
de tempo”.
Após a regulamentação, a Lei 
17.453/2021 também poderá pavimentar 
o caminho para a obtenção do Selo Arte, 
que identifica produtos alimentícios 
artesanais e permite a comercialização 
em todo o território nacional e, embora 
seja uma certificação federal, a concessão 
cabe aos estados.
Por enquanto, apenas quatro fabricantes 
paulistas conseguiram obter o Selo Arte 
para seus produtos: as queijarias Capril 
do Bosque e Belafazenda, a lanchonete e 
laticínio Leite na Pista, em Tremembé, 
e o apiário Sítio Areia Branca, em Tietê.

Produtores de queijo paulistas se 
aproximam mais da certificação estadual
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Notas Notas

Ganhadores do Sorteio 
dos Trabalhadores Rurais
Como todos os anos, encerramos 2021 
com nosso tradicional sorteio para os 
trabalhadores rurais, realizado no dia 
20 de dezembro na sede das entidades. 
Ao todo, foram 68 prêmios sorteados, 
entre televisão, celular, ventilador, 
churrasqueira, kits da Serramar e 
muito mais! Confira na tabela abaixo 
os ganhadores dos principais prêmios: 

Guaratinguetá/SP

PRÊMIO SORTEADO EMPREGADOR

TELEVISÃO ADELINO BASTOS HARLEI DINIZ DE 
CARVALHO

CELULAR JOSE ADRIANO LEITE FABIO KALIL V. LEITE

VENTILADOR GILMAR FRANCISCO DOS SANTOS LUIZ BREZOLIN

VENTILADOR ANTONIO DE JESUS MENEZES ANA AUREA 
MENEZES VIEIRA

VENTILADOR PAULO DE OLIVEIRA DOMINGOS DA 
SILVA RIBEIRO

Sindicato elege diretoria de novo mandato
No último dia 24 de 
janeiro, o Sindicato Rural 
de Guaratinguetá elegeu a 
Diretoria, Conselho Fiscal e 
Delegados Representantes que 
irão assumir o novo mandato 
que se inicia em março de 2022 
e segue até fevereiro de 2025. 
Durante todo o dia, na sede 
das entidades, os associados 
puderam votar na chapa única 
concorrente, liderada por 
Eduardo Cavalca Filho, que 
continua na presidência do 
Sindicato. Confira os nomes 
eleitos:

DIRETORIA
Presidente:
Eduardo Cavalca Filho

Vice-Presidente:
Thiago Augusto Roque 
Chaves

1º Secretário:
Marcus Mário Silva Ferreira

2º Secretario:
Luiz Renato de Campos 
Ferraz

1º Tesoureiro:
Claudio do Nascimento 
Gama

Secretário estadual de Agricultura visita Guaratinguetá
Município recebeu trator para serviços da secretaria municipal de Agricultura

Em visita a Guaratinguetá no último 
dia 21 de janeiro, o Secretário da 
Agricultura e Abastecimento do Estado 
de São Paulo, Itamar Borges, conheceu 
o Escritório de Desenvolvimento Rural 
(EDR) da CATI e o Escritório de 
Defesa Agropecuária (EDA) da CDA 
em Guaratinguetá.
O encontro reuniu os servidores do 
EDR e do EDA e contou com a presença 
do coordenador da CATI, Alexandre 
Grassi; do diretor do EDR, Osmar 
Felipe; e da diretora do EDA, Ana 
Paula Cunha Belchior, além do prefeito 
de Guaratinguetá, Marcus Soliva; 
secretários municipais de Agricultura e 
Meio Ambiente, Julio Ramos e Giani 
Brezolin; prefeito de Cruzeiro, Thales 

Gabriel; e do presidente do Sindicato 
Rural de Cruzeiro, Wander Bastos.
Região de destaque na pecuária 
leiteira, com a maior bacia leiteira 
do Estado, e também na produção de 
arroz, grãos, hortaliças e gado de corte, 
Borges parabenizou a atuação dos 
servidores. Os escritórios atendem 18 
municípios da região, abrangendo 8.400 
propriedades. 
“A Secretaria de Agricultura de SP tem 
um time de craques. Se o agro chegou 
onde chegou, deve muito à pesquisa, 
à defesa e à extensão. Vocês fazem 
essa roda girar, todos os programas 
acontecerem, como o Melhor Caminho, 
Segurança no Campo e Seguro Rural”, 
afirmou.

2º Tesoureiro:
Alexandre de França Tavares

SUPLENTES
Rubem Mota Filho
Hilma Vieira Leite Pacheco
João Henrique Figueira Cavalca
Pasquale Alessandro Laurenti

DELEGADOS 
REPRESENTANTES
Efetivos:
Eduardo Cavalca Filho
Rubem Mota Filho

Suplentes:
Luciano Vaz Pinheiro
Marcos Ottoni de 
Almeida

CONSELHO FISCAL
Efetivos:
Fábio Sathler Rodrigues
Jose Inácio Natal
Jose Sergio de Campos

Suplentes:
Murilo Sousa Gadioli
Crysantho Ferreira Filho

Investimentos em Guaratinguetá 
Durante sua passagem, Itamar Borges 
confirmou programas e parcerias 
junto ao Governo Estadual para 
investimentos no setor da agricultura 
em Guaratinguetá, segundo divulgado 
pela Prefeitura. 
Entre os destaques, o município 
recebeu um trator no valor de R$ 
123.500,00, pelo Convênio Frota Agro, 
para serviços e obras da Secretaria 
municipal de Agricultura. Confira 
outros investimentos:
• Cidadania no Campo - Município Agro: 

Entre 2020 e 2021, o município recebeu 
R$ 80 mil, sendo parte destes recursos 
investida na estrada do Pessegueiro. 

• Agro-SP + Seguro: Guaratinguetá 
foi inserida neste programa que visa 
ao combate de incêndios e promover 
atividades de segurança no campo. 

• Novas Vicinais: Guaratinguetá busca a 
pavimentação nas estradas dos Pilões 
e Taboão, recapeamento da estrada da 
Colônia do Piaguí e perenização nos 
Mottas e Brumado.

• Rotas Rurais: Guará foi inserida neste 
programa de identificação das vias 
e estradas rurais e a localização das 
unidades de Produção Agropecuária 
(UPA).

O Sindicato Rural de Guaratinguetá 
convoca todos os associados para a 
Assembleia Geral Ordinária, no dia 
17 de Fevereiro de 2022, às 17h30, 
na sede da entidade, para leitura, 
discussão e votação do balanço, 
relatório de Diretoria e parecer 
do Conselho Fiscal, referentes ao 
exercício de 2021. Contamos com a 
presença de todos.

Edital de convocação

A Associação Agropecuária de 
Guaratinguetá convoca todos os 
associados para a Assembleia Geral 
Ordinária, no dia 24 de Fevereiro de 
2022, às 18h, para leitura, discussão 
e votação do balanço, relatório de 
Diretoria e parecer do Conselho 
Fiscal, referentes ao exercício de 2021. 
Contamos com a presença de todos.

Eleição
Além disso, no mesmo dia será 
realizada a eleição da Diretoria 
e Conselho Fiscal do próximo 
mandato, que se inicia em março. O 
prazo para registro de chapa é dia 
10 de fevereiro, na sede da entidade.

Assembleia Ordinária do 
Sindicato Rural

Assembleia Ordinária da 
Associação Agropecuária
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Mercado Negócios

2022 é um ano de cautela para o setor 
lácteo, diz Embrapa Gado de Leite

Painel de Negócios

NEGÓCIOS

OPORTUNIDADES

VENDO 
Chácara 5.000 m2 - bairro Rio 
das Pedras – Guaratinguetá. 
Preço e condições de 
pagamento a combinar.
Tratar com: Cleide Genciano
Contato: (12) 99786-1123 / (12) 
99201-0730

2 touros Senepol. Obs: um touro 
de 3 anos e outro de 4 anos. 
Valor a combinar
Tratar com: Sergio Augusto 
Soares
Contato: (12) 99750-0801

Vacas e bezerras leiteiras. Valor 
a combinar.
Tratar som: Marcio Fernandes
(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 
(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

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
(11) 99970-2728 

Madeiras para pallets, mourões 
tratados e comuns 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 

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 (saco com 
20kg e 25kg). Preços: R$ 13,00 
(20 kg) e R$ 16,00 (25 kg).
Tratar com: Renan Lucas
Contato: (12) 98227-0237

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 

Pasto para até 30 cabeças de 

gado no bairro da Aparição 
Velha, Estrada Barra do Bie, a 
700 mts do asfalto. Preço: R$ 
1.000,00 mensais.
Tratar com: João Carlos
Contato: (13) 3327-7900

PROCURO 
Áreas para arrendar para plantio 
de soja no Vale do Paraíba e 
região.
Tratar com: Tuca ou Perolla M.
(12) 97403-1531 / (12) 99728-2275
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te Cautela é a recomendação dos 
especialistas da Embrapa Gado de Leite 
(MG) para o setor lácteo neste ano de 
2022. Fatores decorrentes da pandemia, 
como desemprego, redução de renda e o 
endividamento das famílias brasileiras 
continuarão impactando o setor em 
2022, levando-o a se adaptar a custos 
de produção ainda mais altos. 
Na última reunião de conjuntura de 
2021, a equipe do Centro de Inteligência 
do Leite apresentou números que 
sugerem atenção por parte dos agentes 
produtivos. Para o analista José Luiz 
Bellini, o esperado fim da pandemia 
não se concretizou, mantendo as 
incertezas na economia mundial. “Nos 
dois últimos anos, praticamente todas 
as cadeias mundiais de produção e 
suprimento sofreram com a elevação dos 
custos e problemas de abastecimento, 
provocando inflação generalizada”, 
argumenta. 
Se em 2020 a cadeia produtiva do leite 
colheu bons frutos devido ao auxílio 
emergencial de R$ 600,00, concedido 
pelo governo federal, o mesmo não 
aconteceu no ano que se encerrou. O 
dólar se manteve numa taxa elevada, 
numa curva de ascensão que antecede 
à pandemia. Nos últimos três anos 
o aumento da taxa cambial chega a 
44%. Esse foi um dos fundamentos 
econômicos que elevou a inflação a dois 
dígitos, algo que não acontecia desde 
1994, contribuindo para que a renda 
das famílias caísse 20% em relação a 

2019.
Outros fatores que prejudicam o 
consumo, com forte impacto no ano 
que se inicia, segundo os especialistas 
do Centro de Inteligência do Leite 
são o elevado desemprego (12,6%) e 
a taxa de endividamento das famílias 
brasileiras (67%). Fechando o cenário 
macroeconômico, a taxa Selic, regulada 
pelo Banco Central para conter a 
inflação, chegou ao seu maior nível 
desde 2017 (9,25%), encarecendo os 
investimentos e o crédito e, com isso, 
inibindo o consumo.

Custos altos X baixa 
margem de lucro: conta 
não fecha para produtores 
brasileiros
O aumento nos custos de produção 
de leite foi um dos piores agravantes 
na atual crise do setor. O índice de 
custo de produção, calculado pela 
Embrapa Gado de Leite (ICPLeite) 
já vinha de uma elevação de 10,7% 
em 2020 e atingiu 30,0% em 2021, 
reduzindo a margem de lucro dos 
produtores. Segundo o pesquisador da 
Embrapa, Samuel Oliveira, o que mais 
impactou esse índice foi a alimentação 
do rebanho. A produção e compra de 
volumosos teve um aumento de 75%, a 
alimentação concentrada, 26% e o sal 
mineral, 53%.
Os outros fatores que pesaram nos 
custos foram a alta da energia elétrica e a 
dos combustíveis, com elevação de 27% 

em 12 meses, lembrando que o preço do 
petróleo também impacta o preço dos 
fertilizantes. O pesquisador explica que 
a valorização das commodities está na 
raiz desses aumentos. O preço da soja 
e do milho, presentes na formulação 
da ração concentrada, por exemplo, 
encontram-se numa curva ascendente 
há cinco anos, disparando nos anos de 
pandemia.
Segundo análises da Embrapa Gado 
de Leite, custos mais elevados de 
produção e a redução de preços 
reais recebidos pelos produtores da 
ordem de 5% em 2021, impactaram 
negativamente as margens de lucro. 
Em 2020, o preço real líquido do leite 
pago ao produtor fechou o ano em R$ 
2,44. Já em dezembro do ano passado, 
o valor ficou em R$ 2,13.  No mercado 
spot (compra de leite entre laticínios) 
o recuo foi ainda maior: dados de 
dezembro do ano passado, em Minas 
Gerais, apontavam um preço médio de 
R$ 2,08. Na entressafra daquele ano, o 
leite no mercado spot mineiro atingiu o 
pico de R$ 2,78.
Quanto ao atacado dos produtos 
processados pelos laticínios, os 
principais produtos registraram queda 
real de preços em 2021. O leite UHT 
registrou queda de 8,9% passando de 
R$3,88/litro em 2020 para R$3,53/litro 
em 2021. O queijo muçarela, produto 
que mais subiu de preço no primeiro 
ano de pandemia, fechou o ano passado 
próximo do seu preço histórico (R$ 
27,30/kg - em 2020, o produto chegou 
a ser vendido pela indústria por cerca 
de R$ 30,00/kg).
Segundo Bellini, os valores na indústria 
foram impactados pelo aumento dos 
custos de produção, logística e energia. 
Os especialistas reconhecem que o 
atual preço dos derivados esteja sendo 
influenciado pela acanhada demanda 
em função da diminuição de renda das 
famílias.

BUSCO VAGA DE EMPREGO
Caseiro e trabalhador rural.
Tratar com: Luiz Roberto da Silva
Contato: (12) 99739-3631

Caseiro e trabalhador rural.
Tratar com: Claudinei Honorato 
Alves da Silva
Contato: (12) 98221-0833

Caseiro e trabalhador rural.
Tratar com: Luiz Carlos de Abreu
Contato: (12) 99643-5343

PROCURO PROFISSIONAL
Funcionário para serviços gerais 
com moradia no local. Para 
trabalhar em Cunha, no bairro do 
Ribeirão, na fazenda do Renato 
do Jessé.
Tratar com: Luiz Renato Ferraz 
Contato: (12) 99704-7913

Caseiro para trabalhar em 
fazenda com experiência com 
trator, puxar ração, manutenção 
em geral de cercas, pastos, tirar 
leite e cuidar de animais em 
geral. Função: Trabalhador rural.
Tratar: João Cesar Sales
(12) 99769-7278 / 3125-7387

Trabalhador rural com 
experiência em manejo de 
gado de corte, cercas, limpeza 
de pasto e conhecimento em 
toda rotina dentro da fazenda. 
Função: Trabalhador rural.
Tratar com: José Luiz Rangel
Contato: (12) 99626-5178 (whats)
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EXPEDIENTE

Agenda de tributosPREÇO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS
PRODUTOS UNIDADE PREÇO

Feijão Carioquinha Sc. 60Kg  R$ 285,00

Fonte: Agrolink 24/01/22

Arroz em casca longo fino 1   Sc.60 Kg R$ 75,00

Fonte: Agrolink/COOPAVALPA 24/01/22

Milho Sc. 60Kg                        R$ 97,90

Cana Tarefa R$ 700,00

Porco (Vivo) Kg  R$ 5,19

Porco (Carcaça) Kg R$ 6,88

Fonte: Notícias Agrícolas - Agrolink/cepea.esalq.usp.br 24/01/22

Boi gordo                              @ R$ 346,30

Vaca Gorda                          @ R$ 335,00

Bezerro Nelore 12 meses 225 Kg (cabeça) R$ 3.250,00

Bezerro Nelore 12 meses 225 Kg (vivo) R$ 13,54

Bezerro Nelore 8 meses 180 kg (cabeça) R$ 3.000,00

Bezerro Nelore 8 meses 180 kg (kg vivo) R$ 15,38

Boi Magro 12 @ R$ 4.300,00

Fonte: Conforme valores de mercado - 28/01/22

Bezerra p/leite - 1000 lt C      Cb R$ 2.030,00

Novilha p/leite - 2000 lt C                                         Cb R$ 4.060,00

Vaca p/leite - 3000 lt C Cb R$ 6.090,00

Valores calculados de acordo com o preço do Leite

Leite Lt  R$ 2,03

Fonte: SERRAMAR - 24/01/22

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

(12) 3111-1364 / 99718-2817

MARÇO
Até 07/03 - Pagar o FGTS ref. FEVEREIRO 
2022

Até 07/03 - Pagar o INSS e FGTS dos 
domésticos

Até 15/03 - Pagar mensalidade de sócio.

Até 15/03 - Pagar o INSS dos autônomos.

Até 18/03 - Pagar o INSS dos empregados.

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

ABRIL
Até 07/04 - Pagar o FGTS ref. MARÇO 2022

Até 07/04 - Pagar o INSS e FGTS dos 
domésticos

Até 18/04 - Pagar o INSS dos autônomos. 

Até 19/04 - Pagar mensalidade de sócio.

Até 20/04 - Pagar o INSS dos empregados.

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

Cursos
FEVEREIRO
Programa de Apicultura
Mód 1

Datas: 01, 02, 07, 08 e 09 das 
8h às 17h

Local: Potim / Sítio São 
Benedito - bairro Miguel Vieira 

Programa Proleite - Mód 1

Datas: 08, 09, 14, 15, 21 e 22 das 
9h às 16h

Local: Lagoinha / Sítio 
Vicentina Ribeiro - bairro 
Palhinha

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

Curso de Seleiro 

Datas: 12, 13, 14, 19 e 20 das 8h 
às 17h

Local: Lagoinha / Auditório do 
Sindicato Rural de Lagoinha

Programa Promovendo a 
Saúde no Campo - animais 
peçonhentos

Datas: 10 e 11 das 8h às 17h

Local: Cunha / Associação 
de Produtores Rurais do 
Bairro do Sítio - Estrada do 
Parque Estadual no bairro do 
Paraibuna


