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Notas

Funrural: forma de 
recolhimento deve ser 
escolhida até o fim do mês
Termina no dia 31 de janeiro de 2021 
o prazo para os produtores rurais 
empregadores optarem por um dos dois 
regimes tributários para a contribuição 
do Funrural (Fundo de Assistência ao 
Trabalhador Rural): o calculado sobre 
a comercialização da produção ou a 
contribuição exclusivamente sobre a 
folha de salários dos trabalhadores.

Nacional

Veja o que muda com a volta da taxação em SP

Confira o resultado dos sorteios de Fim de Ano
Respeitando as regras de 
distanciamento social, neste 
ano não foram realizadas 
as tradicionais festas de 
fim de ano da Associação 
Agropecuária e Sindicato 
Rural de Guaratinguetá. 
Para o fim de ano não passar 
em branco, as entidades 
realizaram sorteios de 
brindes para os associados 
e trabalhadores rurais. O 
sorteio aconteceu no dia 21 
de dezembro, sem a presença 
de público. Confira os 
ganhadores:

Conforme já divulgado na edição de 
dezembro do “Folha Rural”, a partir deste 
mês de janeiro, alguns produtos e insumos 
agrícolas do estado de São Paulo vão passar 
a ser taxados, após o governador João 
Doria (PSDB) sancionar a MP proposta 
nos últimos meses. A medida retira o 
benefício fiscal que isentava cobrança de 
Impostos sobre Circulação de Mercadorias 
e Serviços (ICMS) sobre alguns itens, 
como fertilizantes, adubos e milho. 
Com a nova regra, toda fazenda que 
consumir mais de 1mil Kw/h mês terá que 
pagar ICMS sobre o valor da conta, algo 
que antes o produtor rural era dispensado 
de pagar. Segundo o governo, o reajuste 
é para alcançar o equilíbrio fiscal no 
estado. Máquinas e implementos agrícolas 
continuam isentos.

Entidades rurais como a Abraleite 
(Associação Brasileira dos Produtores de 
Leite) vêm expressando a desaprovação 
do setor agro sobre tais medidas por 
meio de ofícios e documentos enviados 
ao Governo do Estado de São Paulo com 
análises que mostram as consequências 
negativas para o setor rural do estado 
e solicitam revisão 
das medidas.
Segundo estudo 
preliminar feito 
pela Faesp 
(Federação da 
Agricultura e 
Pecuária do 
Estado de São 
Paulo), é possível 
estimar alguns 

aumentos baseado na soma das 
alíquotas do óleo, energia e insumos. 
Alface e leite, por exemplo, podem 
ter aumento de até 3%, enquanto 
um leite pasteurizado pode chegar 
a 7% de aumento, assim como os 
hortifrutigranjeiros. 
Confira detalhes nas tabelas abaixo.

ICMS sobre os insumos agropecuários no Estado de 
São Paulo

Itens
Alíquota interna ICMS

Até 
31/12/20

A partir de 
01/01/21

Adubos, Fertilizantes e Esterco Animal

Isenção 4,14%

Corretivos e Condicionantes do Solo

Sementes e Mudas de Plantas

Defensivos Agrícolas

Sêmens, Embriões, Girinos, Alevinos, 
Ovos Férteis e Aves de um dia

Ração e matérias-primas p/ sua 
fabricação
(Milho, Farelo de Soja, Sal Mineral, 
Silagens, Feno)

Vacinas, Soros e Medicamentos
Fonte: Decretos n. 65.254, de 15 de outubro de 2020. Obs: Benefício vigorará até 31 de 
dezembro de 2022. Elaboração: Departamento Econômico da FAESP.

ICMS sobre energia elétrica, combustíveis e outros 
itens no Estado de São Paulo

Itens
Alíquota interna ICMS
Até 2020 A partir de 2021

Insumos Agropecuários Isenção 4,14%

Energia Elétrica Isenção Isenção até 
1000 Kwh/mês

Óleo Diesel 12% 13,30%
Etanol Hidratado Combustível - EHC 12% 13,30%
Etanol Anidro Combustível - EAC 25% 25%

Máquinas e Implementos Agrícolas 5,60% 5,60%

Transporte Intermunicipal de Leite Cru 
ou Pasteurizado 5% 6,50

Embalagem para Ovos 7% 9,40%
Fonte: Decretos n. 65.253, 65.254 e 65.255, de 15 de outubro de 2020. Elaboração: 
Departamento Econômico da FAESP.

Mudanças na tributação do ICMS sobre os lácteos no 
Estado de São Paulo

Itens
Alíquota interna ICMS
Até 2020 A partir de 2021

Leite Cru ou Pasteurizado Isenção 4,14%
Transporte de Leite Cru ou 
Pasteurizado 5% 6,50%

Leite Pasteurizado - Saída Varejo Isenção 4,14%
Leite em pó 7% 7%
Leite Longa Vida (UHT) 18% 18%
(-) Crédito Subst. Entrada Insumos 
Indústria 6,70% 6,50%

(-) Crédito Outorgado Saída Indústria 12% 9,40%
Iogurte e Leite Fermentado 18% 18%
(-) Crédito Outorgado Saída Indústria 12% 9,40%
Queijos Mussarela, Prato e de Minas 12% 13,30%
(-) Crédito Outorgado Saída Indústria 12% 9,70%
Queijos ou Requeijão 12% 12%
(-) Crédito Outorgado Saída Indústria 12% 9,70%
Doce de Leite 12% 12%
(-) Crédito Subst. Entrada Insumos 
Indústria

8% 6,50%

Fonte: Decretos n. 65.254 e 65.255, de 15 de outubro de 2020. Elaboração: 
Departamento Econômico da FAESP.

Mudanças na tributação do ICMS sobre produtos da 
cesta básica, frutas, hortaliças, flores, ovos e suco de 
laranja no Estado de São Paulo

Itens
Alíquota interna ICMS
Até 2020 A partir de 2021

Arroz - Saída ao Consumidor Isenção Isenção
Feijão - Saída ao Consumidor Isenção Isenção
Feijão - Saída Beneficiador 7% 7%
(-) Crédito Outorgado Saída Beneficiador 6% 4,50%
Farinha de Mandioca Isenção 4,14%

Alho 7% 7%

Crédito Outorgado Saída 
Estabelecimento 3,50% Revogado

Hortifrutigranjeiros Isenção 4,14%
Hortifrutigranjeiros p/ Industrialização Isenção 4,14%
Maçã e Pera Isenção Isenção
Frutas e Hortaliças Minimamente 
Processados Isenção 4,14%

Ovos Isenção 4,14%
Flores Frescas e Mudas de Plantas Isenção 4,14%
Suco de Laranja 12% 13,30%
Fonte: Decretos n. 65.252, 65.254 e 65.255, de 15 de outubro de 2020. Elaboração: 
Departamento Econômico da FAESP.

Mudanças na tributação do ICMS sobre as carnes e o 
pescado no Estado de São Paulo

Itens
Alíquota interna ICMS
Até 2020 A partir de 2021

Carne Bovina e Suína - Saída Indústria 7% 7%
(-) Crédito Outorgado Saída Indústria 7% 5,60%
Carne de Frango - Saída Indústria 7% 7%
(-) Crédito Outorgado Entrada Aves 5% 2,80%
(-) Crédito Outorgado Saída Indústria 7% 5,60%
Carne Bovina, Suína e de Frango - 
Saída ao Consumidor 11% 11,20%

Apuração Imposto pelo Varejo (Subst. 
Regime) 4,50% 4,70%

Pescado 7% 7%
(-) Crédito Outorgado Saída Indústria 7% 7%
Fonte: Decretos n. 65.253, 65.254 e 65.255, de 15 de outubro de 2020. Elaboração: 
Departamento Econômico da FAESP.

Importante: Em ambos os 
casos, sobre a comercialização 
ainda há a contribuição para 
o Senar (0,2% pessoa física e 
0,25% pessoa jurídica). Sobre 
a folha de pagamentos, incide 
o INCRA (2,5%) e o Salário 
Educação (0,2%).

Opção 1: Cálculo sobre a folha de 
pagamento (art. 22 da lei 8.212/91)

• Recolher 20% sobre o total devido 
para os funcionários (inciso I do 
art. 22 da Lei 8.212/91);

• Mais 1, 2 ou 3% de RAT (inciso II do 
art. 22 da Lei 8.212/91);

Opção 2: Cálculo sobre a 
comercialização da produção rural 
(art. 25 da Lei 8.212/91)

• Recolher 1,2% se pessoa física e 
1,8 % (1,7% de Funrural mais 0,1% 
de RAT) se pessoa jurídica sobre a 
comercialização da produção.

Associados
Colocação Prêmio Nome do Sorteado

1º Prêmio TV 40” FLAVINA MONTEIRO GUIMARAES ESPOLIO

2º Prêmio CLIMATIZADOR AR MIDEA DOMINGOS VERRESCHI ESPOLIO

3º Prêmio CELULAR FELIPE DIVINO DOS SANTOS CAMPOS

4º Prêmio KIT SERRAMAR 01 MARIA DA CONCEIÇÃO ROCHA FUJITA

5º Prêmio KIT SERRAMAR 02 ADAUTO CESAR DE CASTRO

6º Prêmio KIT SERRAMAR 03 MARIO JOEL ALVES DOS SANTOS

7º Prêmio KIT SERRAMAR 04 REINALDO CESAR SANTOS REIS DE CARVALHO

8º Prêmio KIT SERRAMAR 05 AMARILDO DE TOLEDO FERRAZ

9º Prêmio KIT SERRAMAR 06 ROGERIO FERNANDO LEITE

10º Prêmio KIT SERRAMAR 07 LUIZ CARLOS CAVALHEIRO MURIANO

11º Prêmio KIT SERRAMAR 08 EDMILSON DE ALMEIDA FRANÇA

12º Prêmio KIT SERRAMAR 09 CARLOS TAKASHI YAEGASHI

13º Prêmio KIT SERRAMAR 10 OSWALDO IVAN DOS SANTOS

14º Prêmio CESTA VINHO + PANETONES JOSE LUIZ CORNELIO

15º Prêmio GRILL E SANDUICHEIRA + BONE SICREDI LENICE BENEDITA TEIXEIRA

16º Prêmio LORENA CARVALHO MONICA AMOROSO DE OLIVEIRA

17º Prêmio MAJU MODAS EDMUNDO AZEVEDO NUNES ESPOLIO

18º Prêmio SELMA JEANS IVAN PEREIRA ROSA

19º Prêmio GEORGIA CARVALHO JOAO ROBERTO BARBOSA CARVALHO

20º Prêmio BOTINA NR. 40 + BONE SICREDI MIRIAN DE CAMPOS SOUZA PEREIRA

21º Prêmio LATA PANETONE RECHEADO COM DOCE LEITE 
+ VINHO FARONI LOPES + BONE SICREDI GISELE RAMOS DA SILVA BARBOSA

22º Prêmio ESPREMEDOR FRUTAS + BONE SICREDI JORGE ROBERTO

23º Prêmio VALE DOCERIA DA CIDINHA + BONÉ SPA + 
GARRAFA SICRED SUSTENTÁVEL IVAIR DE OLIVEIRA PEREIRA

24º Prêmio Ventilador teto + bone SPA ANA ROSA DE OLIVEIRA LEITE

Bicicleta
Ganhador: João Paulo
Empregador: Flávio Augusto 
de Campos Gonçalves 

TV
Ganhador: Antônio Batista
Empregador: Francisco 
José  Figueiredo Barbosa

Trabalhadores



Grupo de produtores de Lagoinha durante o Programa Feira do Produtor Rural

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

(12) 3111-1364 / 99718-2817

“Esse curso agregou 
muito em detalhes 
que a gente não 
considerava, como 
organização, limpeza 
da feira, a parte 
humana da gente se 
organizar, fazer um 
bom atendimento 
ao público, como 
precificar os produtos, 
a importância de uma 
boa apresentação 
do estante, então o 
curso trouxe tudo que 
estávamos precisando 
para realmente 
empreendermos aqui 
na feira”

 
Dalva da Silva Virgínio
Produtora

Feirante Bruno atende em seu estande
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CapacitaçãoCapacitação

Programa transforma 
agricultores em empreendedores 

Organização
O que mais chama a atenção na Feira do 
Produtor é a padronização dos estandes. 
A estrutura é sustentável, toda feita 
de bambu, e lonas reforçadas na cor 
verde revestem o teto e as bancadas, 
tudo combinando com os uniformes dos 
feirantes, que contam com camiseta, 
avental, boné e crachá com o logo do 
programa. Esses materiais são cedidos 
pelo Senar e ficam com os alunos após 
o término do curso.
Esses detalhes e todo suporte oferecido 
pela entidade chamaram a atenção de 
Jeferson Bruno Ramos, de 42 anos. 
Natural da cidade de São Paulo, 
Bruno conta que morava em Taubaté 
e trabalhou em grandes empresas, 
como a Nestlé, onde atuava no controle 
de qualidade. Desde que sua esposa 

passou em um concurso em Lagoinha, 
se mudaram para a cidade e viram na 
produção rural um meio de garantir 
renda extra. 
“Ao longo da minha vida já trabalhei 
com feira para outras pessoas, sempre 
gostei muito, e quando minha esposa 
precisou vir, eu comecei a plantação 
orgânica”, conta. “Quando comecei 
aqui na feira antes do curso eu trazia 
uma mesa de plástico, era bem simples, 
e isso até me desmotivou, pois eu queria 
algo mais apresentável, mais bonito, 
e então surgiu o curso e nos ajudou 
demais a cuidar de toda essa parte de 
apresentação dos estandes, nem lá em 
São Paulo vi uma estrutura como essa 
do Senar”.
Assim como a colega Dalva, no 
estande de Bruno é possível encontrar 
variedades de culturas, como alface, 
beterraba, cenoura, abobrinha, vagem, 
rabanete, mas seu diferencial é a venda 
desses produtos de forma processada. 
“Hoje, após o curso, estamos muito bem 
representados, a feira está aumentando, 
o público está aumentando, então 
temos sempre que estar inovando. 
Alface, cenoura, todo mundo tem, mas 
processar esses alimentos e entregar 
cortado, lavado, esterilizado, pronto 
para consumo, faz a diferença porque 
facilita a vida do consumidor”, afirma 
Bruno.
Quem também chama a atenção na 
feira com um diferencial saboroso 
é a produtora de doces caseiros Ana 
Aparecida Tobias Ribeiro, nascida e 
criada em Lagoinha. A doceira de 50 
anos produz diversos doces de pote, em 

pedaços e geleias, desde o tradicional 
doce de leite com e sem amendoim, a 
doces de diferentes sabores de acordo 
com a época, como figo, pêssego, 
amora, morango, laranja e abóbora. O 
mais famoso é o doce de abóbora em 
calda, receita aprendida também em 
um curso do Senar.
Ana começou a fazer doces há 30 anos, 
em uma fazenda de leite onde trabalha. 
Atualmente também faz doces por 
encomendas e encontrou na feira uma 
oportunidade de vender mais. Começou 
de forma amadora como os demais e, 
hoje, divide o estande com a cunhada 
que vende hortifrúti.

Os moradores e visitantes de 
Lagoinha, no interior de São Paulo, 
agora desfrutam de uma feira livre de 
qualidade, em um ambiente organizado, 
padronizado e com produtos frescos 
produzidos na zona rural da cidade, 
com a chegada da Feira do Produtor 
Rural, na praça central do município.
Verduras, hortaliças, legumes, frutas, 
doces e artesanatos produzidos por 
produtores rurais locais, são alguns 
dos itens encontrados nos 12 estandes 
da feira, fruto da parceria entre 
Faesp-Senar/SP, Sindicato Rural 
de Guaratinguetá e a Prefeitura 
Municipal por meio do Programa Feira 
do Produtor Rural. 
Para participar do Programa, os 
produtores precisam passar por um 
treinamento, dividido em oito módulos 
entre aulas teóricas e práticas. Ao 
todo, 24 alunos participaram da 
capacitação, divididos em dupla em 
cada estande. Com o término do 
curso, os produtores estão aptos a 
darem continuidade à feira.

“Durante todo o 
processo, a gente 
tenta passar para 
os produtores que 
cada estande é uma 
empresa e eles são 
os proprietários. A 
gente fala sobre 
embalagem, gestão 
do negócio, técnicas 
de comercialização, 
vigilância sanitária, 
criação dos 
estandes, enfim, 
profissionalizamos para 
que tudo seja bem 
estruturado e foi uma 
mudança de realidade 
para eles.”

Dora Pedroso
Instrutora do Senar

“Tudo mudou, nossa 
estrutura está mais 
bonita, quem chega 
comenta que está 
bonito. É um orgulho 
para nós porque o 
Senar nos deu os 
materiais, mas foi algo 
que nós construímos, 
estamos todos muito 
felizes.”

Ana Aparecida Tobias Ribeiro
Feirante

Aprimorando
Esse profissionalismo era o que a 
produtora local e aluna do programa, 
Maria Dalva da Silva Virgínio, estava 
procurando. A produtora tem como 
principal atividade o fornecimento de 
produtos da agricultura familiar para 
a merenda escolar, por meio do PNAE, 
em Lagoinha, Santo Antônio do Pinhal 
e São Luís do Paraitinga, mas há 
dois anos se aventura como feirante 
com outros agricultores e, juntos, 
encontraram no curso o que precisavam 
para se aprimorar. 
“Nós fazemos parte da Associação 
de Produtores Rurais de Lagoinha e 
estamos fazendo uma feira amadora 
há dois anos com algumas dificuldades, 
então fui atrás do César Galvão, 
coordenador do Senar, e abraçamos a 
ideia do curso de feira que foi pra gente 
uma realização”. 
Natural de Pindamonhangaba, Dalva 
está em Lagoinha há nove anos e há 
quatro cultiva “de tudo um pouco” em 
sua propriedade de 16 alqueires, o Sítio 
Sertão, junto com o marido Wanderley. 
Um hectare todo é dedicado somente ao 
hortifrúti, com alface de todos os tipos, 
beterraba, tomate, repolho, rúcula, 
agrião, almeirão, pepino, pimentão, jiló, 
brócolis, couve-flor, berinjela, pimenta 
e muito mais. O restante é dividido em 
setores para outras produções, como 
milho, feijão, mel e maracujá. 
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Nacional Nacional

Estado muda regras para vacinação 
e exames de brucelose e tuberculose
A Coordenadoria de Defesa Animal 
(CDA), da Secretaria Estadual de 
Agricultura e Abastecimento (SAA) 
publicou, recentemente, a Portaria 
CDA-6, que estabelece os prazos e a 
comprovação relacionados à vacinação 
contra brucelose e aos exames de 
brucelose e tuberculose atendendo 
ao Programa Estadual de Controle e 
Erradicação da Brucelose e Tuberculose 
(PECEBT).
Em novembro de 2020, conforme 
publicado no “Folha Rural” de 
dezembro, representantes da Faesp e 
entidades rurais da região se reuniram 
em Taubaté para discutir o programa 
e buscar alternativas para equilibrar 
as novas exigências da legislação com 
a realidade econômica e logística do 
produtor rural. A Faesp encaminhou 
um documento com as solicitações e 
ainda aguarda uma posição. 
A portaria vigente aborda ainda as 
obrigações dos produtores de leite, que 
deverão entregar aos estabelecimentos 
de beneficiamento ou de produtos 
lácteos, entrepostos, entre outros, 
os certificados de vacinação dentro 
do prazo de validade, emitido pelo 
sistema Gedave. Esses estabelecimentos 
somente poderão receber leite in natura 
de produtores que comprovarem a 
vacinação contra a brucelose dos animais 
de sua propriedade.
De acordo com o médico-veterinário 

Rodrigo de Souza, da CDA/SAA, o 
maior impacto dessas mudanças é o 
aumento do prazo para a realização 
de exames de brucelose e tuberculose 
para fornecedores de leite. Por conta 
da pandemia do coronavírus, o período 
passou de cinco meses e meio para 17 
meses e meio (de 15 de janeiro de 2020 
a 30 de junho de 2021). Lembrando que 
nos próximos anos volta o prazo normal 
para realização dos procedimentos, ou 
seja, de 01/07 do ano anterior a 30/06 
do ano corrente.
“Outros pontos a se destacar são o 
novo prazo para exigência de exames de 
brucelose e tuberculose para eventos do 
tipo leilão de rebanho geral (a partir de 
01 de janeiro de 2022); os prazos para 
lançamento dos atestados de vacinação 
e exames pelos médicos-veterinários; e a 
impossibilidade de utilização de vacina 
diluída fora do prazo do mesmo dia da 
diluição”, explica.
A portaria também estabelece prazo de 
quatro dias para que médicos-veterinários 
lancem no Sistema Gedave os resultados 
dos testes realizados. “Espera-se maior 
procura por diagnóstico, sendo assim, 
deverá aumentar a demanda para 
os médicos-veterinários habilitados 
realizarem os testes”, enfatiza o auditor 
fiscal federal agropecuário do Serviço 
de Saúde Animal de São Paulo, Fábio 
Alexandre Paarmann.
Segundo Paarmann, os produtores de 

leite terão que intensificar o controle 
sobre seus rebanhos, “mantendo a 
vacinação contra brucelose em dia e 
comprovando para a CDA, via Sistema 
Gedave, e para os compradores de seu 
leite. E também realizando a testagem 
do rebanho anualmente (para todos 
os bovinos elegíveis) e comprovando 
a realização dos testes perante seus 
compradores”.
O auditor ressalta também que os 
testes sorológicos de diagnósticos para 
brucelose serão realizados em animais 
identificados individualmente, de acordo 
com a Resolução SAA 02/2020, a partir 
dos seguintes critérios:

IPVA 2021: pagamentos começam no dia 9 de janeiro
Os pagamentos do IPVA 2021 no estado 
de São Paulo começam no dia 9 de 
janeiro para os carros com placa final 
1 e se estende até o dia 24 de março de 
2021, quando se encerra o prazo para 
pagamento dos veículos com placa final 
0. Confira as datas na tabela ao lado: 
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A Secretaria da Fazenda e 
Planejamento mudou os critérios de 
atribuição do benefício que isentava 
o IPVA de pessoas com deficiência.  . 
Antes, 42 tipos de deficiências podiam 
ser contemplados pela isenção. Com a 
mudança, a isenção do IPVA só será 
concedida a um único veículo que 
precisa ser adaptado de propriedade de 
pessoa com:

• Deficiência física severa 
ou profunda que permita 
a condução de veículo 
adaptado para a situação;

• Deficiência física, visual, 
mental, intelectual, severa 
que impossibilite a condução 
do veículo.

Para garantir que isso seja cumprido, a 
secretaria vai fazer o recadastramento 
de todos os veículos com esse tipo de 
benefício. Caso a pessoa não se enquadre 
no novo critério, o IPVA voltará a 
ser cobrado. Segundo a secretaria da 
Fazenda, todos os motoristas vão ser 
comunicados sobre o recadastramento 
por email ou por SMS. Quem perder 
o direito à isenção não terá que fazer 
pagamento retroativo.

Já para o diagnóstico indireto da 
tuberculose, serão utilizados testes 
alérgicos de tuberculinização intradérmica 
em bovinos e bubalinos identificados 
individualmente, com idade igual ou 
superior a seis semanas, realizados por 
médico-veterinário habilitado ou médico-
veterinário oficial. Sendo que as fêmeas 
submetidas a teste de diagnóstico de 
tuberculose no intervalo de quinze dias 
antes a até quinze dias depois do parto 
ou abortamento, cujos resultados sejam 
negativos, deverão ser retestadas entre 
sessenta e noventa dias após o parto ou 
abortamento, obedecendo a um intervalo 
mínimo de sessenta dias entre os testes.

I - fêmeas com idade superior a 
vinte e quatro meses, se vacinadas 
com a B19;

II - fêmeas com idade superior a 
oito meses, se vacinadas com a 
RB51 ou não vacinadas, e

III - machos com idade superior a 
oito meses.

§1° - Fêmeas submetidas a 
testes sorológicos de diagnóstico 
de brucelose no intervalo de 
quinze dias antes do parto a até 
quinze dias depois do parto ou 
abortamento, cujos resultados 
sejam negativos, deverão ser 
retestadas entre trinta a sessenta 
dias após o parto ou abortamento.

Mudança nas 
regras para isenção 
de IPVA de PCD

PCD

Calendário oficial de pagamento IPVA 2021 São Paulo
Mês Janeiro Fevereiro Março

Parcela
1ª parcela ou 
pagamento à vista 
com desconto

2ª parcela ou 
pagamento à vista 
sem desconto

3ª parcela ou 
pagamento à vista 
sem desconto

Placa Vencimento Vencimento Vencimento

Final 1 07/01/2021 09/02/2021 09/03/2021

Final 2 08/01/2021 10/02/2021 10/03/2021

Final 3 11/01/2021 11/02/2021 11/03/2021

Final 4 12/01/2021 12/02/2021 12/03/2021

Final 5 13/01/2021 18/02/2021 15/03/2021

Final 6 14/01/2021 19/02/2021 16/03/2021

Final 7 15/01/2021 22/02/2021 17/03/2021

Final 8 18/01/2021 23/02/2021 18/03/2021

Final 9 19/01/2021 24/02/2021 19/03/2021

Final 0 20/01/2021 25/02/2021 22/03/2021

Licenciamento de 
veículos 100% digital
O Certificado de Registro de 
Licenciamento Veicular (CRLV), 
documento de porte obrigatório para 
os motoristas, completa 6 meses de 
emissão 100% digital no Estado de São 
Paulo e já conta com mais de 835 mil 
acessos pelo portal (www.poupatempo.
sp.gov.br) e aplicativo Poupatempo 
Digital. Não é mais possível fazer a 
emissão nos postos presenciais. 

Como realizar a emissão:
Em um banco conveniado ao Detran.
SP, caixa eletrônico ou internet 

banking, informe o número do 
Renavam do veículo para pagar a taxa 
do licenciamento e outros débitos, se 
houver. Um dia após o recebimento 
da taxa, o CRLV ficará disponível 
para download e impressão no item 
Licenciamento Digital nos portais 
do Poupatempo (www.poupatempo.
sp.gov.br), Detran.SP (www.detran.
sp.gov.br) e Denatran (portalservicos.
denatran.serpro.gov.br), além dos 
aplicativos Poupatempo Digital, 
Detran.SP e Carteira Digital de 
Trânsito – CDT. O documento poderá 
ser salvo no próprio celular e impresso, 
em papel sulfite comum.
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JANEIRO
Até 07/01 - Pagar o FGTS ref. Dezembro 
2020
Até 07/01 - Pagar o INSS e FGTS dos 
domésticos
Até 15/01 - Pagar mensalidade de sócio.
Até 15/01 - Pagar o INSS dos autônomos;
Até 20/01 - Pagar o INSS dos empregados;
OBS: Deixar cheques de INSS e FGTS em 
nossos escritórios até 04/01/2021

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

EXPEDIENTE

Agenda de tributos

Guaratinguetá/SP

PREÇO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS
PRODUTOS UNIDADE PREÇO
Feijão Carioquinha                 Sc. 60Kg  R$ 267,18
Fonte: Agrolink - Data da cotação : 17/12/2020

Arroz em casca longo fino 1   Sc.60 Kg R$ 119,08
Fonte: COOPAVALPA - Data da Cotação: 17/12/2020

Milho Sc. 60Kg                        R$ 74,22

Cana Tarefa R$ 350,00

Porco (Vivo) Kg  R$ 6,82

Porco (Carcaça) Kg R$ 10,11
Fonte: noticias agricolas - Agrolink - Data da Cotação:  18/12/2020

Boi gordo                              @ R$ 259,00

Bezerro de Corte kg R$ 11,78

Boi Magro cb R$ 3.600,00

Vaca Gorda                          @ R$ 240,50
Fonte: CEPEA, Esalq, BM&F, Scot Consultoria, IEA - Data da Cotação: 18/12/2020

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: 18/12/2020

PAINEL DE NEGÓCIOS
VENDO
1 Chácara de 1 alqueire com 
escritura, casa, lago com 
peixe. Localizada dentro do 
bairro Rocinha, antiga Olaria 
do Wagner
Tratar: Jose Inácio Natal
(12) 99785.5086 / 99745.3144

1 Carreta, 1 circuito de leite, 1 
tanque de 1000l para leite
Tratar: Jose Luiz Moreira
(12) 99671-0879 / (12) 3125.2311

1 Casa em Taubaté-SP - Av. 
Bandeirantes - Resid. Santo 
Antonio
Tratar com: Jose de Souza
(12) 99769.4439

1 Sítio na estrada de Silveiras/
SP, 9km da Dutra e acesso por 
asfalto. 9,6 hectares, com casa 
sede ampla, piscina, área 
de lazer, capela, pastagem 
já formada, curral, baias, 
lagos, depósito, picadeiro. 
Documentação ok, estuda 
permuta com imóveis em 
Taubaté e região.
Tratar com: Juliana Gadioli
(12) 3301-1176 ou (12) 99157-2111 

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

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

Madeiras para pallets, morões 
tratado e comum para cercas, 
escoras para lajes, tábuas, 
vigas, madeira eucalipto, 
pinus; pó de serra maçaria.

Tratar com: Jose Odair
(12) 99703-0590 / 99161-5924 

1 plataforma de trator e 1 
grade de trator Agrale.
Tratar com: Jose Mauro
(12) 98146-0231 / 3122.4014

1 picadeira Pinheiro P-44, 1 
burro e 1 carroça completa.
Tratar com: Jose Mauro
(12) 98146-0231 / 3122.4014

ALUGO
Casa mobiliada para final 
de semana e feriados. Bairro 
Paraitinga - Cunha/SP – 30km 
de Guará
Tratar com: Nazem 
Nascimento(nazem@uol.com.
br) (12) 99776.5111

Sítio para Final de Ano, 
Eventos e Festas – Bairro dos 
Pilões – Estrada Vicinal Plínio 
Galvão Cesar
Tratar com: Juliano
(12) 99163-0183

BUSCO VAGA DE
Caseiro 
Tratar com: André
(12) 99753.5414

Técnico veterinário,  auxiliar  
veterinário de grande 
porte, manejo de equinos e 
administração de propriedade 
equestre, casqueamento e 
ferrageamento - SENAR
Tratar com: Dalton Oliveira
(12) 991933294

Tratorista, pedreiro, eletricista, 
encanador em chácara ou 
fazenda e gado de corte.
Tratar com: Reinaldo Lopes 
(12) 9973.6257 / 99603.7916

Caseiro, pedreiro e 
manutenção
Tratar com: José Roberto 
Lopes (12) 99122-4356

Montador de móveis, serviços 
elétricos, manutenção 
residencial, limpeza de piscina, 
configurações de rede, 
instalação de placas solares e 
implantação de sistemas
Tratar com: Pedro Nunes
(12) 99611-1853

Para trabalhar em Fazenda, 
Sítio e Chácara. Habilitado na 
Categoria -B
Tratar com: Fábio Candido
(12) 98109-1660

BUSCO PROFISSIONAL
Trabalhador rural para 
atividades diversas: pomar, 
horta e gado de corte. 
Necessário saber lidar com 
roçadeira cotal, trator e 
implementos.
Tratar com: Lourenço
(11) 99875.1628/(11) 99538.8540

Trabalhador rural para tirar 
leite, cuidar do gado e animais 
em geral, trabalhar com trator, 
ajudante geral e esposa pra 
cuidar da seda da fazenda - 
Bairro Serra Fria - Lagoinha
Tratar com: João Cesar 
Bitencourt Sales
(12) 99769.7278

Pessoa ou família para 
desempenhar função de 
caseiro, pessoa para operar 
trator rural em Cunha
Tratar com: Henrique Goes
(21) 99102.1716


