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A partir do dia 1 de julho de 
2022, a Declaração de Débitos 
e Créditos Tributários Federais 
Previdenciários e de Outras 
Entidades e Fundos (DCTFWeb) 
passará a emitir Multa por 
Atraso no Envio de Declaração 
(MAED) automaticamente quando 
a declaração for enviada depois 
do prazo. Todas as DCTFWeb 
originais enviadas em atraso a 
partir dessa data estarão sujeitas 
à MAED, independente de quais 
períodos de apuração se referem.
A Associação Agropecuária faz os 
lançamentos das notas fiscais nessa 
declaração, que somada a outras 
contribuições, são geradas as guias 
para recolhimento. Esclarecemos 
que os produtores rurais deverão 
trazer nos escritórios as notas 
fiscais até dia 10 de cada mês para 
lançamento no sistema, cumprindo 
as obrigações legais e sem risco de 
multa e complicações.
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NotasRegional

A Coordenadoria de Assistência 
Técnica Integral (CATI), da Secretaria 
de Agricultura e Abastecimento do 
Estado de São Paulo, realizou uma 
“Roda de Conversa” na sede da CATI 
Regional de Guaratinguetá, no último 
dia 3 de junho, para debater ações para 
o fortalecimento institucional na região 
do Vale do Paraíba.
Com o tema “Relações Institucionais 
– Apoio efetivo aos produtores rurais”, 
o bate-papo teve como objetivo 
promover efetiva articulação entre os 
representantes das instituições do setor 
agro do Vale do Paraíba com a diretoria 
da CATI Regional de Guaratinguetá. 
Entre os assuntos, foi proposta 
de formação de um grupo para a 
viabilização de atividades conjuntas 
e para priorização de temas técnicos 
importantes para as diversas cadeias 
produtivas desenvolvidas na região.
“Somente com a união de esforços 
e com interesses comuns em apoiar 
os protagonistas do setor produtivo, 
os produtores rurais, estaremos 
contribuindo para o desenvolvimento 
rural de nossa região”, afirmou o diretor 
da CATI Regional de Guaratinguetá, 
Osmar Felipe Junior.
O encontro contou com a participação 
do presidente da Associação 
Agropecuária de Guaratinguetá, Luiz 
Renato, e do presidente do Sindicato 
Rural de Guaratinguetá, Eduardo 
Cavalca Filho, além de representantes 
da Cooperativa de Laticínios Serramar, 
da Coopavalpa (Coooperativa dos 
Produtores de Arroz do Vale do 

CATI realiza reunião com 
setor agro em Guaratinguetá

Ampliação do atendimento 
odontológico 

O serviço odontológico gratuito oferecido 
aos associados em Guaratinguetá agora 
conta com dois profissionais disponíveis e 
está com o atendimento ampliado.

É possível agendar consultas nas 
segundas, terças, quintas e sextas-feiras 
com os dentistas Danilo Cassula e 
Josiane Barbosa dos Reis. 

Faça seu tratamento odontológico 
conosco, basta agendar seu horário na 
recepção pelos contatos: 
Telefone (12) 3132-4400 e 
WhatsApp (12) 99152-0526.

Guaratinguetá/SP

Paraíba), da Aprocorte (Associação 
dos Produtores de Gado de Corte), do 
Sindicato Rural de Silveiras, da APTA 
Regional de Pindamonhangaba, do 
Conselho de Desenvolvimento Rural de 
Guaratinguetá e do Sebrae-SP.
Com informações da Secretaria de 
Agricultura de SP
assuntos, foi proposta de formação 
de um grupo para a viabilização de 
atividades conjuntas e para priorização 
de temas técnicos importantes 
para as diversas cadeias produtivas 
desenvolvidas na região.
“Somente com a união de esforços 
e com interesses comuns em apoiar 
os protagonistas do setor produtivo, 
os produtores rurais, estaremos 
contribuindo para o desenvolvimento 
rural de nossa região”, afirmou o diretor 
da CATI Regional de Guaratinguetá, 
Osmar Felipe Junior.
O encontro contou com a participação 
do presidente da Associação 
Agropecuária de Guaratinguetá, Luiz 
Renato, e do presidente do Sindicato 
Rural de Guaratinguetá, Eduardo 
Cavalca Filho, além de representantes 
da Cooperativa de Laticínios Serramar, 
da Coopavalpa (Coooperativa dos 
Produtores de Arroz do Vale do 
Paraíba), da Aprocorte (Associação 
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Com informações da Secretaria de 
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“Rotas Rurais” é 
tema de encontro 
na Secretaria de 
Agricultura de SP 

No último dia 15 de junho, o Secretário de 
Agricultura e Abastecimento do Estado 
de São Paulo, Francisco Matturro, e a 
diretora técnica do Instituto de Economia 
Agrícola, Priscilla Fagundes, receberam 
na sede da Secretaria de Agricultura de 
SP o Deputado Estadual Sérgio Victor e 
representantes do agro do Vale do Paraíba 
para apresentar o Programa Rotas Rurais 
e seus benefícios aos produtores rurais.
Participaram da reunião o produtor rural 
Marcos Teixeira Filho, representando a 
Associação Agropecuária e Sindicato Rural 
de Guaratinguetá; o secretário municipal 
de Agricultura e Meio Ambiente de 
Cunha, Julio Cesar Santos; e vereadores 
de Lagoinha, São Luis do Paraitinga, 
Caçapava, Jambeiro e Paraibuna. 
Durante o encontro, Francisco Matturo 
destacou a importância do “Rotas 
Rurais” para a sociedade e comemorou 
a apresentação do mesmo em um evento 
realizado pelo Google, no dia anterior 
(14), como um case mundial da empresa. 
“Esse programa é referência mundial. 
Só existe em São Paulo. Estamos 
transformando vidas e entregando 
dignidade ao produtor rural junto com o 
CEP para a sua propriedade”.
O Programa Rotas Rurais é um programa 
de transformação social da Secretaria 
de Agricultura de SP em parceria com 
o Google, que leva cidadania ao campo 
através do estabelecimento de mapas, 
rotas e localização das propriedades. 
Atualmente, no Estado de São Paulo, 
existem 340 mil propriedades rurais, 
cerca de dois milhões de habitantes 
nas áreas rurais e estima-se que 60 
mil km de estradas rurais ainda não 
foram mapeadas, segundo divulgado 
pela Secretaria. O Rotas Rurais é, 
também, uma ferramenta de auxílio 
no planejamento do desenvolvimento 
econômico regional e um grande trunfo 
para os governos locais.
Com informações da Secretaria de 
Agricultura de SP 

Horários de atendimento:
• Segunda-feira no período da 
manhã
• Terça-feira nos períodos da 
manhã e tarde
• Quinta-feira nos períodos da 
manhã e tarde
• Sexta-feira no período da manhã

Quem pode ser atendido:
• Associados e seus dependentes
• Empregados dos associados e 
seus dependentes
• Funcionários e seus dependentes

COMUNICADO 

Faesp informa: Tem início 
vazio sanitário de soja em SP 
O vazio sanitário é o período contínuo, 
de no mínimo 90 dias, em que é 
proibida a plantação e manutenção 
de plantas de soja em qualquer fase 
de desenvolvimento. No estado de 
São Paulo, o vazio sanitário vai de 5 
de junho a 15 de setembro. 
O objetivo é reduzir ao máximo 
possível o ataque de fungos e outros 
insetos à plantação, principalmente 
do fungo causador da Ferrugem 

Asiática (Phakopsora pachyrhizi) 
durante a entressafra e, assim, atrasar 
a ocorrência da doença na safra. 
Após a detecção do Phakopsora 
pachyrhizi no final da safra 2000/2001 
e seu rápido avanço para a maioria das 
regiões produtoras de soja do país, 
o vazio sanitário foi adotado como 
medida fitossanitária para reduzir a 
sobrevivência do fungo.
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Serviços Homenagem

Você sabe quais as atribuições do 
Departamento Fiscal?
O Departamento Fiscal da Associação 
Agropecuária é o setor responsável por 
garantir que todas as obrigações legais 
dos associados inscritos no escritório de 
Guaratinguetá estão sendo cumpridas. 
Os serviços prestados pelo setor fiscal 
abrangem desde a abertura de inscrição 
estadual como produtor rural à admissão 
como sócio da entidade, bem como o 
cadastro do produtor nos órgãos do 
Governo, emissão de nota fiscal e 
certidões, regularização da propriedade, 
consultas nos sites governamentais e muito 
mais. Confira a lista completa abaixo.
Ao todo, são 32 serviços prestados pelo 
setor considerados constantes, que inclui 
os serviços de despachante, como processo 
de 1º emplacamento, transferência 
e licenciamento, agendamentos no 
Poupatempo, consultas de multas etc. Desde 2014, no dia 25 de julho comemora-

se anualmente o Dia Internacional da 
Agricultura Familiar, instituído pela 
FAO (Organização das Nações Unidas 
para Alimentação e Agricultura). É 
também em julho, no dia 28, que se 
celebra o Dia do Agricultor. 

“A agricultura familiar está presente 
em todos os biomas brasileiros e se 
caracteriza por uma grande diversidade 
de organização e resiliência, garantindo 
a segurança alimentar e nutricional da 
população”, descreve a Embrapa. A 
ONU (Organização das Nações Unidas) 
estima que 80% de toda a comida do 
planeta é proveniente desse tipo de 
produção familiar.

A Política Nacional de Agricultura 
Familiar, Lei n° 11.326, de 24 de 
julho de 2006, define que para ser 
classificado como agricultura familiar 
o estabelecimento deve ser de pequeno 
porte (até 4 módulos fiscais); ter metade 
da força de trabalho familiar; atividade 
agrícola no estabelecimento deve compor, 
no mínimo, metade da renda familiar; e 
ter gestão estritamente familiar.

A Agricultura Familiar e sua 
importância para a sociedade

No Brasil, a agricultura familiar se 
destaca como produtor de alimentos: 
responde por 48% do valor da produção 
de café e banana, 80% da mandioca, 
69% do abacaxi e 42% da produção 
do feijão, entre outras, de acordo com 
o Censo Agropecuário de 2017 do 
IBGE, que mostra que o setor é a base 
da economia de 90% dos municípios 
brasileiros com até 20 mil habitantes.

O levantamento ainda revela que 
o segmento ocupa uma extensão de 
área de 80,9 milhões de hectares, o 
que representa 23% da área total 
dos estabelecimentos agropecuários 
brasileiros. Realizado em mais de 5 
milhões de propriedades rurais de todo 
o Brasil, o Censo Agro 2017 também 
aponta que 77% dos estabelecimentos 
agrícolas do país foram classificados 
como de agricultura familiar. Ainda 
segundo os dados, o segmento emprega 
mais de 10 milhões de pessoas, o 
que corresponde a 67% do total de 
pessoas ocupadas na agropecuária, 
sendo responsável pela renda de 40% 
da população economicamente ativa.

Reconhecimento
Apesar de a agricultura familiar 
representar apenas 23% da produção 
agropecuária nacional e acabar ficando 
em segundo plano em comparação 
aos grandes estabelecimentos do 
agronegócio, sua importância é 
incontestável. Além de ser fonte 
de renda, emprego e alimento de 
milhares de famílias, e contribuir 
significativamente com a economia 
brasileira, o sistema de produção agrícola 
familiar é sustentável e agroecológico. 
Segundo a Embrapa, devido às suas 
características de gestão e manejo 
próprios, a agricultura familiar 
também contribui na produção 
de serviços ecossistêmicos, como 
produção de água, manutenção de 
espécies de polinizadores, incremento 
e manutenção da fertilidade do solo, 
controle e redução da erosão, aumento 
da biodiversidade nos cultivos. 
Essa atuação considerada 
multifuncional pelos especialistas tem 
como resultado segurança alimentar, 
proteção dos ecossistemas e da agro 
biodiversidade e reconhecimento 
internacional. Toda essa capacidade de 
se reinventar e sobreviver em meio a 
crises econômicas, climáticas e críticas 
infundadas da população leiga faz da 
agricultura familiar um importante, 
se não principal pilar do trabalho no 
campo e da economia. 

A Associação Agropecuária 
e Sindicato Rural de 
Guaratinguetá parabenizam 
a todos os agricultores e 
agricultores familiares, do Brasil, 
da região e em especial nossos 
associados, pela dedicação, 
força perante os desafios e 
profissionalismo.  

Serviços do Departamento Fiscal:

• Admissão de associados
• Abertura de Inscrição de Produtor
• Solicitação de senha de acesso 
ao posto fiscal eletrônico
• Pedido de talão
• Cadastro no sistema GEDAVE
• Cadastro no sistema do e-Social
• Envio das informações para o 
e-Social
• Demonstrativo do movimento de 
gado
• Declaração de vacina Aftosa e 
Brucelose
• DIPAM
• Confirmação de Guia de Trânsito 
Animal (GTA)
• Processo para emissão de DAP
• Processo para emissão de DCAA
• Emissão de nota fiscal de produtor
• Emissão de guia GPA
• Solicitação de senha do gov.br
• Agendamentos
• Emissão de certidões
• Consulta de situação fiscal na 
Receita Federal
• Cadastro de senha – CAR Federal
• Emissão de comprovante de 
inscrição do CAR 
• Informações sobre a declaração 
do CAR

Serviços de Despachante:
• Processo de 1º emplacamento
• Processo de transferência
• Processo licenciamento
• Renovação de CNH
• Consulta de multas
• Consulta de IPVA
• Agendamentos no Poupatempo
• Impressão do E-CRLV
• Preenchimento do ATPV (autorização 
para transferência de propriedade 
de veículo)
• Cadastro de senha no Detran e 
Poupatempo

Entretanto, o departamento também 
atende demandas variáveis que surgem 
de acordo com a legislação ou necessidade 
do sócio. Somente em maio deste ano, 
foram realizados 8.816 atendimentos 
para 69 serviços diferentes. 
Entre tantas atribuições, o destaque 
da prestação de serviços do setor fiscal 
é a abertura de inscrição de produtor 
rural, que é o principal documento para 
o produtor exercer sua atividade. 
As colaboradoras Izabel Cristina, 
responsável pelo setor, Elaine 
Aparecida e Michele Guedes 
possuem todo conhecimento necessário 
para realizar os serviços com 
excelência e estão à disposição para 
auxiliar os associados. “Atender 
sempre visando suprir as necessidades 
dos associados”, destaca Izabel.

GEORREFERENCIAMENTO

REGULARIZAÇÃO DE OBRA

USUCAPIÃO

PROJETO ARQUITETÔNICO

DESMEMBRAMENTO

RETIFICAÇÃO DE ÁREA

SOLUÇÕES AMBIENTAIS
(12) 99701-8321

@assopecguaratingueta

@assopecguara

Fique por dentro das
nossas novidades
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 Nacional Negócios

Painel de Negócios

NEGÓCIOS

OPORTUNIDADES

VENDO
 
Silagem. R$ 450,00 a tonelada.
Contato: Rosemeire 
(12) 99199-8293

Roçadeira gar then cg 550b, 
com nota fiscal. R$ 1,300.00.
Contato: Benedito Sergio 
(12) 98834-7873 

Húmus e matrizes de vermelha 
da Califórnia. R$ 1,00 kg à vista.
Contato: Ricardo Migliano 
(12) 99150-3502

20 alqueires de terra.
Contato: Eduardo Nunes 
(12) 98131-0072

Vacas e bezerras leiteiras.
Contato: Marcio Fernandes 
(11) 99904-9995 

Gado de corte; ordenha 
Westfalia Surge; 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; Tubulação de ar; 
Pulsadores. 
Contato: Adilson Carlos Barbosa 
(12) 99649-2143

Vacas leiteiras raça mestiça.
Contato: Cleiton de Carvalho 
(12) 99748-7997

8,5 ha, na Estrada da Rocinha, 
Bairro do Pinhal. R$ 250 mil.
Contato: Marcos Belizário 
(11) 99970-2728 

Pallets, mourões tratados e 
comuns, escoras, tábuas, vigas e 
madeiras eucalipto, pinus. 
Contato: Jose Odair 
12) 99703-0590 

500 alqueires com mata nativa.
Contato: Marcos Wander 
(12) 99702-2228

1 mini boi, 1 mini vaca, 23 vacas 
nelores, 1 boi guzerá e Trator Ford 
ano 77. R$ 42.000,00.
Contato: Oswaldo Fernandes (12) 
99727-3023

ALUGO
 
Arrendo 2 alqueires no bairro Mato 
Seco. 
Contato: Renato dos Santos 
(12) 99776-2876 

PROCURO 

Áreas para arrendar para soja no 
Vale do Paraíba e região.
Contato: Tuca ou Perolla 
(12) 97403-1531 

BUSCO VAGA DE EMPREGO

Caseiro e trabalhador rural.
Contato: Flavio dos Santos 
(12) 98155-5268 

Caseiro e trabalhador rural.
Contato: Jose Roberto Lopes 
(12) 99122-4356

Caseiro e trabalhador rural.
Contato: Claudiney Honorato 
(12) 98221-0833

Caseiro e trabalhador rural. 
Função a combinar.
Tratar com: Edilson Aparecido 
dos Santos
Contato: (12) 99781-0994

Caseiro e trabalhador rural. 
Contato: Osvaldo Maciel 
(12) 98152-4731

Serviços gerais.
Contato: Robson Luis de Andrade 
(12) 98802-9792

Abate de 
bovinos cresce 
no 1º trimestre
IBGE ainda aponta queda recorde 
da compra de leite cru

O abate de bovinos chegou a 6,96 
milhões de cabeças e voltou a subir 
no 1º trimestre de 2022, após dois 
anos de queda na comparação com o 
mesmo período do ano anterior. Essa 
quantidade representa um aumento 
de 5,5% frente ao 1º trimestre de 
2021, mas manteve-se praticamente 
estável frente ao 4º trimestre.
Os dados são da Estatística da 
Produção Pecuária, divulgados em 8 
de junho pelo IBGE. Todos os meses 
do trimestre apresentaram variações 
positivas em relação aos respectivos 
períodos de 2021, com destaque 
para março (+8,0%), mês de maior 
atividade, quando foram abatidas 
2,47 milhões de cabeças. O abate 
de fêmeas teve variação positiva de 
12,9% em relação ao 1º período do 
ano passado, já o abate de machos 
cresceu 1,1% na mesma comparação.
O abate de 361,75 mil cabeças de 
bovinos a mais no 1º trimestre de 
2022 em relação ao mesmo período 
do ano anterior foi impulsionado por 
aumentos em 18 das 27 unidades 
da federação. Os incrementos mais 
significativos ocorreram em São Paulo 
(+92,79 mil cabeças), Mato Grosso 
(+78,71 mil), Tocantins (+61,84 
mil), Pará (+56,77 mil), Minas 
Gerais (+33,0 mil) e Goiás (+28,63 
mil). Em contrapartida, as maiores 
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Cursos Julho

Turismo Rural - Mód 5 
Datas: 05, 06 e 07 
Local: Guará / Sítio São 
Sebastião - Pilões

Proleite - Mód 10
Datas: 04, 05, 18 e 19 
Local: Lagoinha / Sítio 
Vicentina Ribeiro Coelho 

Requisitos legais para 
produção de derivados de 
leite 
Datas: 04 e 05 das 8h às 17h
Local: Guará / Fazenda 
Esperança - Taquaral 

Processamento de Leite 
Datas: 05 e 07 das 8h às 17h
Local: Guará / Fazenda 
Esperança - Taquaral

Culinária Regional 
Datas: 08 e 09 das 8h às 17h
Local: Potim / Pousada Frei 
Galvão

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

Programa de Uva - Mód 4 
Datas: 11, 12 e 13 
Local: Lagoinha / bairro 
Curralinho 

Olericultura básica - 
Controle alternativo de 
pragas e doenças
Datas: 14 e 15 das 8h às 17h
Potim: Sítio São Benedito - 
bairro Miguel Vieira

Aplicação de 
medicamentos e vacinas
Datas: 25, 26 e 27 das 8h às 17h
Local: Lagoinha / Sítio 
Vicentina Ribeiro Coelho 

Requisitos legais para 
produção de cachaça
Datas: 25 e 26 das 8h às 17h
Local: Lagoinha / Auditório do 
Sindicato Rural 

Hidráulica - Mód 1
Datas: 26, 27, 28 e 29 das 8h às 17h
Local: Guará / Sítio Santana - 
Pirizal

variações negativas ocorreram no Rio 
Grande do Sul (-44,55 mil), Santa 
Catarina (-16,94 mil) e Acre (-6,82 
mil).

Aquisição de leite tem queda 
recorde ante o trimestre anterior
Caiu também a aquisição de leite 
cru feita pelos estabelecimentos sob 
algum tipo de inspeção sanitária 
(Federal, Estadual ou Municipal). 
No 1º trimestre de 2022, a aquisição 
de 5,90 bilhões de litros representou 
redução de 10,3% em relação ao 
1° trimestre de 2021, e queda 
de 9,3% em relação ao trimestre 
imediatamente anterior, a maior da 
série nesta comparação.

Foram 678,01 milhões de litros de 
leite a menos captados entre o 1º 
trimestre de 2022 e o de 2021. As 
maiores reduções se deram em Goiás 
(-160,15 milhões de litros), Minas 
Gerais (-158,73 milhões de litros) e 
Rio Grande do Sul (-100,77 milhões 
de litros). Minas Gerais continuou 
liderando o ranking de aquisição de 
leite, com 25,5% da captação nacional.
O IBGE também divulgou o preço do 
leite cru pago ao produtor no escopo 
da Pesquisa Trimestral do Leite. No 
1º trimestre deste ano, o preço médio 
por litro, em nível nacional, chegou a 
R$ 2,14. No trimestre equivalente de 
2019, ficou em R$1,36. Em 2020, foi 
de R$1,38 e em 2021, R$1,90.

Tratorista, retireiro, manejo de 
gado de corte e outros serviços 
na zona rural. Contato: Luis 
Claudio Silva (12) 97898-6403

Caseiro e trabalhador rural. 
Dirige trator.
Contato: José de Oliveira 
Sampaio (12) 99779-2152

Caseiro e trabalhador rural.
Contato: Luiz Carlos da Silva 
(12) 99736-3931

Caseiro e trabalhador rural.
Contato: Silvoney Honorato 
(12) 99131-9018

Caseiro e trabalhador rural.
Contato: Israel dos Santos 
(12) 99623-9567 

Caseiro e trabalhador rural.
Contato: Marcos Roberto 
(12) 99736-2579

PROCURO PROFISSIONAL

Trabalhador rural para serviços 
diversos com referência e morar 
no Paraitinga.
Contato: Roberto Schaefer 
(12) 99786-6738
 
Profissional para trabalhar 
em fazenda, com experiência 
comprovada e carta de 
apresentação. 
Contato: Francisco de Assis 
(11) 99990-2241

Trabalhador rural com 
conhecimento em toda rotina 
dentro da fazenda.
Contato: Jose Luiz Resende 
(12) 99626-5178

Caseiro com experiência com 
trator, puxar ração, manutenção 
em geral.
Contato: João Cesar Bittencourt 
(12) 99769-7278 
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Informativo: Associação Agropecuária e Sindicato Rural de Guaratinguetá /Distr. 
Gratuita e Dirigida / Ed. mensal- Tiragem: 1300 unidades / Presidentes: Luiz 
Renato de Campos Ferraz e Eduardo Cavalca Filho /Jornalista Responsável: 
Hyanne Patricia - MTB: 83.200 / 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

EXPEDIENTE

Agenda de tributos

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

(12) 3111-1364 / 99718-2817

AGOSTO
Até 05/08 - Pagar o FGTS ref. JULHO 
2022

Até 05/08 - Pagar o INSS e FGTS dos 
domésticos

Até 11/08 - Prazo para informação das 
Até Notas Fiscais para eSocial

Até 15/08 - Pagar mensalidade de sócio.

Até 15/08 - Pagar o INSS dos autônomos.

Até 19/08 - Pagar o INSS dos 
empregados.
OBS: Deixar cheques de INSS e FGTS em 
nossos escritórios até 02/08/2022

SETEMBRO
Até 06/09 - Pagar o FGTS ref. AGOSTO 
2022

Até 06/09 - Pagar o INSS e FGTS dos 
domésticos

Até 12/09 - Prazo para informação das 
Até Notas Fiscais para eSocial

Até 15/09 - Pagar mensalidade de sócio.

Até 15/09 - Pagar o INSS dos autônomos.

Até 20/09 - Pagar o INSS dos 
empregados.
OBS: Deixar cheques de INSS e FGTS em nossos 
escritórios até 02/09/2022

PREÇO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS

PRODUTOS UNIDADE PREÇO

Feijão Carioquinha Sc. 60Kg  R$ 350,00

Fonte: Agrolink - 23/06/2022

Arroz em casca longo fino 1   Sc.60 Kg R$ 87,00

Fonte: Agrolink/COOPAVALPA - 23/06/2022

Milho Sc. 60Kg                        R$ 89,00

Cana Tarefa R$ 700,00

Porco (Vivo) Kg  R$ 7,13

Porco (Carcaça) Kg R$ 9,90

Fonte: Notícias Agrícolas/Agrolink/CEPEA-ESALQ-USP - 23/06/2022

Boi Gordo @ R$ 307,50

Bezerro de corte Kg (vivo) R$ 12,30

Boi Magro 12 @ R$ 4.050,00

Vaca Gorda @ preço 
médio R$ 276,00

Fonte: CEPEA-ESALQ-USP/Scot Consultoria/valores de mercado 23/06/2022

Bezerra p/leite - 1000 lt C       Cb R$ 2.650,00

Novilha p/leite - 2000 lt C                                          Cb R$ 5.300,00

Vaca p/leite - 3000 lt C           Cb R$ 7.950,00

Valores calculados de acordo com o preço do Leite

Leite Lt  R$ 2,65

Fonte: SERRAMAR - 23/06/2022


