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Parceria de sucesso:

Convênio com Senar-SP capacita
mais de 1.700 produtores em 2021
ELEIÇÕES
Participe das
eleições do
Sindicato
Página 3

INVESTIMENTOS
Cosméticos naturais e artesanais da EcoEssência, empreendimento do
aluno Denílson, do Programa de Turismo Rural do Senar-SP

Guará recebe verbas
para o setor agro
Página 2

Página 4

Um novo ano se inicia.

Vamos planejar sua produção para 2022?
Av. da Exposição, 45 - Bloco 1
Vila Regina - Guaratinguetá - SP
(12) 3127-8975

(12) 99740-7172

Siga as redes sociais:
@serramaragro
Acesse nosso site:
serramaragro.com.br

Notas

Guaratinguetá ficou na 50° posição no
ranking do Programa Cidadania no
Campo – Município Agro. Este é um
projeto da Secretaria de Agricultura e
Abastecimento do Estado de São Paulo
para apoiar e premiar as administrações
municipais com melhor atuação no
território rural.
Guaratinguetá se destaca entre os mais
de 400 municípios participantes no
programa, recebendo verbas de 50 e 30
mil reais do Governo do Estado para
investimento do setor agro.

Este marco foi comemorado em um
evento no último dia 7 de dezembro, no
qual o secretário de Agricultura, Itamar
Borges, ao lado do governador João
Doria e do vice-governador Rodrigo
Garcia, premiaram as cidades que
alcançaram a média e evoluíram desde
a última avaliação feita pelo Programa.
Representando
Guaratinguetá
e
recebendo os certificados, estiveram
presentes o secretário municipal
de Agricultura, Júlio Ramos, e a
engenheira agrônoma Melissa Bizarelli.

No último dia 24 de novembro a
Prefeitura de Guaratinguetá realizou
a cerimônia de entrega dos recibos do
Programa Produtor de Água. Doze
proprietários rurais participantes do
Edital de Chamamento Público nº
01/2018 receberam o 1º Pagamento
por Serviços Ambientais (PSA).
Estiveram presentes o prefeito Marcus

Fonte: Prefeitura de Guará

Guaratinguetá entrega primeiro selo S.I.M

Guaratinguetá entregou o seu primeiro
selo de fiscalização de produtos de
origem animal (S.I.M. - Serviço de
Inspeção Municipal) no último dia 30
de novembro. O selo foi entregue aos
proprietários do Sítio Santa Carolina.
O serviço de inspeção se aplica a itens
produzidos no município e é voluntário.

O selo, assim como suas ações de
fiscalização, são de responsabilidade da
Secretaria municipal da Agricultura,
que continua agindo pelo conforto e
segurança dos munícipes. O produtor
ou munícipe interessado pode obter
informações do S.I.M pelos telefones
(12) 3125-1902 / 3125-1473.

Fonte: Canal Rural
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limitada neste ano pelo aumento dos
custos de produção e por consequentes
desinvestimentos na atividade.

intensa, como é o caso dos adubos e
corretivos, combustíveis e suplementos
minerais.

Custo de produção

Dessa forma, a desvalorização do leite
no campo se mostra fortemente atrelada
à crescente perda no poder de compra
do consumidor, que tem desacelerado
consistentemente as vendas de lácteos
desde meados de agosto. Com demanda
enfraquecida e pressão dos canais de
distribuição, os estoques se elevaram,
forçando as indústrias a reduzirem os
preços dos lácteos durante outubro.
De setembro para outubro, a pesquisa
do Cepea mostra reduções de 6,8%,
de 4,9% e de 2% nos preços médios do
leite UHT, da muçarela e do leite em
pó, respectivamente, comercializados
por indústrias junto aos atacados do
estado de São Paulo.

De janeiro a outubro, o poder de
compra do pecuarista frente ao milho,
insumo essencial para a alimentação
animal, recuou, em média, 29,5% – no
ano passado, enquanto o pecuarista
leiteiro precisava de, em média, 33
litros de leite para adquirir uma saca de
milho de 60 kg (com base no Indicador
ESALQ/BM&FBovespa,
Campinas
– SP), em 2021, são precisos 43 litros
para a mesma compra.
Os preços dos grãos registraram quedas
recentemente, mas o patamar ainda
está elevado. Segundo o Cepea, outros
importantes insumos da atividade
leiteira também encareceram de forma

Soliva, Mariana Sigristi (representante
da BASF), Tiago Egídio (representante
do Espaço Eco), Osmar Felipe (diretor
da regional da Cati), Júlio Ramos
(secretário de Agricultura) e Tânia
Mara (secretária da Fazenda).
Baseado na realização de práticas
que contribuam para o aumento da
infiltração da água no solo, para a
diminuição dos processos erosivos
e assoreamento dos rios, e para o
aumento da biodiversidade local, o
valor total definido é de R$ 21.497,07.
Também foi feita a assinatura do termo
de cooperação para a continuidade do
programa Produtor de Água junto aos
parceiros do município.

Edital de convocação
Eleições Sindicais
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 13h às
17h, na sede da entidade.
Contamos com a
participação dos
associados.

Governo do Estado aprova PL 607/2021 que
desburocratiza a produção de queijos artesanais

Preço do leite ao produtor acumula queda de 5% em 2021
A pesquisa do Centro de Estudos
Avançados em Economia Aplicada
(Cepea), da Esalq/USP, mostra que
o preço do leite captado em outubro
de 2021 e pago aos produtores em
novembro recuou 6,2% e chegou a R$
2,1857/litro na “Média Brasil” líquida,
uma retração de 2,5%, em comparação
ao mesmo mês de 2020.
É a segunda queda consecutiva dos
preços no campo. Com isso, a variação
acumulada em 2021 (de janeiro a
novembro) está negativa, em 5%, em
termos reais. A pesquisa do Cepea
mostra que, de setembro para outubro,
o Índice de Captação Leiteira (ICAP-L)
recuou 0,87% na “Média Brasil”.
Os dados mostram que, mesmo com
o retorno das chuvas da primavera,
que favorecem a disponibilidade de
pastagem, a produção de leite segue

Prefeitura de Guará realiza pagamentos
do Programa Produtor de Água
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O governador do Estado de São
Paulo, João Dória, aprovou em 18 de
novembro de 2021, durante cerimônia
de abertura do Mesa SP 2021, o
projeto de Lei 607/2021, que traz
novas normas para comercialização
e produção de produtos artesanais
alimentícios,
como
os
queijos,
linguiças, pães e bolos.
O governador destacou a importância
de remover entraves aos negócios dos
produtores artesanais e de valorizar
os pequenos produtores “que têm
riqueza, alma, vontade e fazem bemfeito”. Referindo-se aos benefícios que
a legislação irá trazer, e da mobilização
para que o PL fosse aprovado em
tempo mínimo, Doria lembrou que
“é disso o que Brasil precisa, um
Brasil que temos que defender, com
velocidade, com bom entendimento e
respeito às pessoas”.
O Secretário de Agricultura e
Abastecimento do estado, Itamar
Borges,
destacou
os
impactos
socioeconômicos da medida, afirmando
que esta lei irá inserir 15 mil produtores
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que estavam excluídos.
Para a Faesp, a aprovação marca
o desfecho de uma luta na qual a
entidade está fortemente envolvida.
“É uma vitória em um esforço que
estamos fazendo há mais de três
anos. Sem dúvida é uma importante
conquista para o setor e irá incentivar
a atividade, estimulando ainda mais o
agronegócio paulista”, declarou o vicepresidente da Faesp, Tirso Meirelles.

A legislação

Aprovado pela Alesp (Assembleia
Legislativa de São Paulo) em 27 de
outubro, o projeto de Lei nº 607/2021
- agora transformado em lei estabelece normas para a manipulação
e o beneficiamento de produtos
comestíveis de origem animal, sob
a forma artesanal, bem como sobre
sua inspeção e fiscalização sanitária
no Estado, por parte do Serviço de
Inspeção Estadual (SISP).
Em síntese, a medida desburocratiza a
produção e comercialização de queijos
artesanais e irá permitir a regularização

de produtores. “Além disso, a norma
prevê que as prefeituras poderão
celebrar convênios para executarem o
ato de fiscalização sob a coordenação do
SISP nos estabelecimentos artesanais,
descentralizando e aumentando a
eficiência. Isso irá contribuir para a
melhoria do ambiente de negócios”,
ressalta Meirelles.
A SAA-SP destaca em sua página
na internet a importância dos
produtos artesanais e tradicionais
do agronegócio, que fazem parte do
patrimônio histórico e cultural da
sociedade paulista. Esses produtos
incorporam valores dos territórios
onde são elaborados, conquistam
importância turística e constituem
recursos de desenvolvimento local.
Estas são importantes conquistas
que visam fomentar os produtos
artesanais e os produtos tradicionais
da agropecuária do Estado de São
Paulo,
principalmente
aqueles
processados pelas pequenas e médias
agroindústrias, tanto os de origem
animal quanto os de origem vegetal.

Fonte: Faesp

Fonte: Prefeitura de Guará

Guaratinguetá recebe recursos e certificados
do programa “Cidadania do Campo”

Fonte: Prefeitura de Guará
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Produtores da região aprimoram
negócios após cursos do Senar em 2021

A pandemia do coronavírus trouxe
dificuldades e desemprego, mas
também foi o ponto de partida para
muitos negócios promissores, como é
o caso do “EcoEssência - Aromas da
montanha”, um empreendimento de
cosméticos naturais localizado na Vila
Pirutinga, próximo ao Gomeral, área
serrana de Guaratinguetá-SP.
Após ficar desempregado em 2020, o
proprietário Denílson Luís dos Santos
Moreira buscou uma alternativa de
renda e encontrou no mercado de
cosméticos naturais e artesanais uma
oportunidade de negócio. “Sem emprego
e tendo que respeitar o isolamento
social, resolvemos criar produtos que,
além de fazerem bem para as pessoas,
também não causariam impactos
negativos na natureza. E assim nasceu
a EcoEssência”, conta Denílson.
Sabonetes, velas aromáticas, sachês de
gaveta/armário, difusores de ambientes,
além de cremes corporais, faciais e
para o cabelo, são 100% produzidos
artesanalmente na propriedade de
Denílson e sua esposa Bete. As
vendas são feitas principalmente pelas

redes sociais, mas os produtos da
EcoEssência também são encontrados
em Guaratinguetá, Cunha e Paraty por
meio de parceiros.
“Entre parentes, amigos e conhecidos,
percebemos que nossos clientes
são pessoas que buscam produtos
realmente naturais e com consciência
ecológica. Por isso fazemos questão
usar embalagens 100% biodegradáveis
e compostáveis, além de buscar
fornecedores de produtos não testados
em animais nem derivados do petróleo”,
destaca o produtor.

Agregando conhecimento
com o Senar-SP

Para entrar na área dos cosméticos
e lançar a EcoEssência - Aromas
da montanha, o casal fez diversos
cursos com saboeiros renomados no
mercado. Depois de todo aprendizado
na confecção dos produtos, em
2021 Denílson buscou o Senar-SP
para agregar conhecimentos ao seu
negócio e participou do Programa de
Turismo Rural, oferecido de fevereiro a
dezembro, em Guaratinguetá.

“Quando se fala em
turismo e turismo rural,
geralmente as pessoas
resumem a hospedagem,
alimentação e passeios,
mas isso é diminuir muito
a atividade turística.
Além de tudo isso, a
pessoa quer voltar
com algum produto,
um produto produzido
naquele local, então nas
atividades turísticas aqui
do Gomeral eu quero ser
uma opção de presente,
de um produto artesanal,
100% natural, típico da
região”

O empreendedor foi um dos 1.739
participantes dos cursos do SenarSP oferecidos na região por meio do
convênio com o Sindicato Rural de
Guaratinguetá em 2021 nas cidades
de Aparecida, Campos Novos, Cunha,
Guaratinguetá, Potim e Lagoinha.
Ao todo, foram 91 ações de formação
profissional e de promoção social
realizadas, além de quatro programas:
Apicultura, Pro Leite, Feira do
Produtor Rural e Turismo Rural.
“Achei excelente o curso, todo o
conteúdo foi extremamente proveitoso.
A parte prática, que foi muito bem
conduzida pela instrutora do curso,
me fez conhecer ainda mais sobre o
universo do Turismo Rural, e isso
impactou diretamente nas propostas
da EcoEssência”, finaliza Denílson.

Em Cunha, o casal Eliel de Almeida
e Helena Mayumi Takaki, do sítio
Portal dos Anjos, trabalha com
engorda de bezerros e, atualmente,
também com produção de mel. De
janeiro a junho do ano passado, os
produtores participaram do Programa
de Apicultura em busca de melhorias
na produção.

Apostando em um novo
negócio

A produtora de geleias, licores, doces,
bolos e biscoitos artesanais Flavia
Cristina da Silva Martins, de 45 anos,
enxergava em sua produção informal
uma possibilidade de negócio. Foi
então que ela procurou o Programa
Feira do Produtor Rural do SenarSP, realizado de fevereiro a dezembro
de 2021, na cidade de Potim, para ter
um direcionamento e lançou a “Majô
Produtos Artesanais”, conquistando
clientes na feira e também fora dela.

Denílson Luís

“O curso demanda
tempo e dedicação,
mas o que aprendi e
adquiri nesses meses é
impagável. As aulas nos
ensinaram a desenvolver
nossos produtos,
comercializá-los,
técnicas de vendas e,
hoje, tenho minha marca,
perdi o medo, faço
encomendas, consegui
aprimorar sabores,
incluir novos produtos
e cada dia mais busco
novas oportunidades”

“Nossa vivência na
apicultura era muito
limitada e o curso nos
ensinou como trabalhar
com abelhas apis e os
métodos corretos para
exercer a atividade.
Os conhecimentos
adquiridos estão
sendo implantados e
esperamos uma melhora
nos resultados no
próximo ano”

Flavia Cristina

Eliel de Almeida

Produtora de produtos artesanais

Produtor de cosméticos naturais

Produtor de mel

SILAGEM DE
MILHO É FORSEED
A INOVAÇÃO
PESA A SEU FAVOR

FS512
PWU

FS533
PWU

Guaratinguetá/SP
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Legislação

Negócios

Governo federal dobra o limite de venda ao PNAE

A partir de então, a transação deve
respeitar o valor máximo de R$ 40
mil, o dobro do valor estabelecido na
antiga publicação. Além disso, devem
ser obedecidas as seguintes regras:
Imagem ilustrativa

• Para a comercialização com
fornecedores individuais e grupos
informais, os contratos individuais
firmados devem respeitar o valor
máximo de R$ 40 mil, por DAP

Familiar/ano/EEx;
• Para a comercialização com grupos
formais, o montante máximo a ser
contratado deve ser o resultado do
número de agricultores familiares,
munidos de DAP Familiar, inscritos
na DAP Jurídica multiplicado pelo
limite individual de comercialização.
Segundo o presidente do FNDE,
Marcelo Ponte, “mesmo no ápice
da pandemia, o PNAE continuou a
oferecer alimentação aos estudantes
por meio de kits. Agora, neste período
de retomada, a iniciativa de dobrar o
limite individual de venda de produtos
alimentícios ao Programa irá beneficiar
diretamente o agricultor familiar e o
empreendedor familiar rural, parceiros
importantíssimos nessa missão de
garantir a segurança alimentar e
nutricional dos estudantes”.

Fonte: Ministério da Agricultura

Governo lança Cadastro Nacional da Agricultura Familiar
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O Cadastro Nacional da Agricultura
Familiar (CAF) substituirá a DAP
(Declaração de Aptidão ao Pronaf)
de forma gradativa e será a principal
ferramenta para o acesso às ações,
programas e políticas públicas voltadas
para geração de renda e fortalecimento
da agricultura familiar.
O novo cadastro começou a funcionar
em 31 de dezembro de 2021 e as DAPs
emitidas até esta data permanecerão
válidas até o final de sua vigência.
“A partir daí, então, o agricultor
fará a inscrição no CAF em caráter
permanente, sendo a validade do seu
registro renovada a cada dois anos”,
explica o coordenador do CAF,
Gabriel Assmann.
Entidades públicas e privadas ligadas
à agricultura familiar interessadas em
integrar a Rede do Cadastro Nacional
da Agricultura Familiar (Rede CAF)
já podem solicitar a autorização ao
Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (Mapa), por meio da

Secretaria de Agricultura Familiar e
Cooperativismo (SAF).
Dentre as entidades que podem
integrar a rede estão, por exemplo,
prefeituras, empresas de Assistência
Técnica e Extensão Rural (Emater),
entidades sindicais por intermédio de
confederações, institutos com atuação
na agricultura familiar ou área
correlacionada e outros. Entidades de
todo o Brasil que realizam a emissão
da Declaração de Aptidão ao Pronaf
(DAP) também precisam solicitar o
ingresso na Rede CAF para ser um
agente cadastrador.
Para ser um cadastrador da Rede CAF,
é preciso atender alguns requisitos:
• Ter capacidade técnico-operacional
para realizar o atendimento ao
cidadão e operacionalizar o Sistema
CAFweb;
• Se comprometer com o
gerenciamento, a transmissão,
a guarda e o sigilo dos dados
e informações envolvidas no
procedimento de inscrição.

Como solicitar o CAF

Para solicitar a autorização de ingresso
na Rede CAF, o primeiro passo é se
cadastrar na plataforma do Governo
Federal www.gov.br para acompanhar
o passo a passo de como realizar o
cadastro de um CPF ou de um CNPJ.
Em seguida, é preciso entrar na
página de solicitação de autorização
para ingresso na Rede CAF, dentro
do Portal de Serviços da plataforma
do Governo Federal, acessando o link
https://www.gov.br/pt-br/servicos/
solicitar-autorizacao-para-ingresso-narede-caf e seguir os procedimentos.

Informativo Mensal Associação Agropecuária e Sindicato Rural de Guaratinguetá

Fonte: Ministério da Educação

O Governo Federal publicou, por meio
do Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação (FNDE), a Resolução
nº 21, que altera a Resolução nº 06 e
aumenta o limite individual de venda do
agricultor familiar e do empreendedor
familiar rural para a alimentação
escolar da educação básica no âmbito
do Programa Nacional de Alimentação
Escolar (PNAE).

Painel de Negócios
NEGÓCIOS
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
Sra Bete
Contato: (12) 99785-5086 / (12)
99745-3144
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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

COMPRO
Fazenda acima de 100 alqueires,
aptidão agropecuária.
Tratar com: Rosângela Fátima
Siqueira (corretora de imóveis)
Contato: (12) 99113-1836 / 997930601

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

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

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

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

OPORTUNIDADES
BUSCO VAGA DE EMPREGO
Caseiro e trabalhador rural.
Tratar com: Renato Candido da
Silva
Contato: (11) 97174-1060
(12) 99739-0391
Caseiro e trabalhador rural.
Tratar com: Roque Rosário
Contato: (12) 98209-5216
(12) 98135-2112
PROCURO PROFISSIONAL
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 Bittencourt
Sales
(12) 99769-7278 / 3125-7387
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PREÇO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS

Agenda de tributos

PRODUTOS

UNIDADE

PREÇO

Feijão Carioquinha

Sc. 60Kg

R$ 235,00

Sc.60 Kg

R$ 72,50

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

Milho

Sc. 60Kg

R$ 82,00

Cana

Até 15/02 - Pagar mensalidade de sócio.

Tarefa

R$ 600,00

Porco (Vivo)

Kg

R$ 7,41

Até 15/02 - Pagar o INSS dos autônomos;

Porco (Carcaça)

Kg

R$ 9,80

Fonte: Agrolink 08/12/2021

Arroz em casca longo fino 1
Fonte: Agrolink/COOPAVALPA 08/12/2021

Fonte: Notícias Agrícolas - Agrolink/cepea.esalq.usp.br 08/12/2021

FEVEREIRO

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

Até 18/02 - Pagar o INSS dos empregados;
OBS: Deixar cheques de INSS e FGTS em
nossos escritórios até 03/02/2022

Boi gordo

@

R$ 315,00

Vaca Gorda

@

R$ 295,00

Bezerro Nelore 12 meses

225 Kg (cabeça)

R$ 3.020,00

Bezerro Nelore 12 meses

225 Kg (vivo)

R$ 13,42

Bezerro Nelore 8 meses

180 kg (cabeça)

R$ 2.850,00

Bezerro Nelore 8 meses

180 kg (kg vivo)

R$ 15,80

Até 15/03 - Pagar mensalidade de sócio.

Boi Magro

12 @

R$ 3.850,00

Até 15/03 - Pagar o INSS dos autônomos;

Bezerra p/leite - 1000 lt C

Cb

R$ 1.960,00

Novilha p/leite - 2000 lt C

Cb

R$ 3.920,00

Vaca p/leite - 3000 lt C

Cb

R$ 5.880,00

Lt

R$ 1,96

Valores calculados de acordo com o preço do Leite

Fonte: SERRAMAR - 08/12/2021

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

Até 18/03 - Pagar o INSS dos empregados;

Fonte: Conforme valores de mercado - 13/12/2021

Leite

MARÇO

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

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

EXPEDIENTE
Informativo: Associação Agropecuária
e Sindicato Rural de Guaratinguetá /
Distr. Gratuita e Dirigida / Ed. mensal
- Tiragem: 1000 unidades / Presidentes:
Thiago Chaves e Eduardo Cavalca Filho /
Jornalista Responsável: Wilson Silvaston
- MTB: 44.533 Textos e fotos: Hyanne
Patricia / Projeto gráfico e diagramação:
Adax / Apoio de Marketing: Cristina
Gabriel / Impressão: Gráfica Satélite, São
José dos Campos/SP
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

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

(12) 3111-1364 / 99718-2817

