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Notas

Entenda o Serviço de Saúde e Segurança do Trabalho 

Guará inicia obras na Estrada dos Motas

A Prefeitura de Guaratinguetá 
deu início às obras na Estrada 
dos Motas, que liga o município às 
vizinhas Aparecida e Roseira. As 
obras estão sendo feitas em convênio 
com o Governo Estadual, por meio 
do programa ‘Melhor Caminho’, 
assinado pelos prefeitos de Guará, 
Aparecida e Roseira com o apoio do 

Sobre o convênio
Os municípios assinaram o convênio 
com a Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento do Estado de São Paulo 
(SAA-SP) durante reunião na sede da 
entidade em 9 de março. Na ocasião, 
estiveram presentes o então secretário 
estadual, Itamar Borges; o presidente 
do Sindicato Rural de Guaratinguetá, 
Eduardo Cavalca Filho; o presidente da 
Associação Agropecuária, Luiz Renato 
de Campos Ferraz; os prefeitos das 
cidades contempladas e representantes 
da CATI regional de Guaratinguetá e 
Serramar. 
O investimento do convênio é de cerca 
de R$ 5 milhões para a recuperação 
da estrada, e consiste em obras 
de drenagem de águas pluviais, 
patrolamento e colocação de material, 
como pedriscos e pó de pedra. 

A Associação Agropecuária de 
Guaratinguetá, através de seu 
Departamento Pessoal, com o objetivo 
de atender os associados com qualidade 
de serviço, efi ciência e competência, 
e visando cumprir a legislação 
trabalhista vigente, contratou uma 
empresa especializada para executar o 
Serviço de Segurança do Trabalho dos 
Empregadores Rurais. 
O eSocial, em sua 3ª fase, solicitou a 
informação de Saúde e Segurança do 
Trabalho (SST) dos empregadores 
rurais, com prazo de 01/2022, portanto, 
a empresa RSZ ASSESSORIA E 
TREINAMENTOS EM SEGURANÇA 
DO TRABALHO vem fazendo 
esse serviço de levantamento das 

informações a serem enviadas para o 
eSocial.
Para continuidade do serviço, a partir 
de maio/2022 passou a ser cobrado 
o valor de R$ 30,00 por fazenda de 
cada sócio empregador juntamente 
com a mensalidade. Salientamos que 
somente agora esse valor foi repassado 
ao associado, pois desde novembro 

esse serviço já vem sendo pago pela 
Associação Agropecuária para a 
referida empresa.
Os serviços contratados são a confecção 
dos Programas PPRA, PCMSO, 
LTCAT e os formulários de ordem de 
serviço e fornecimento de IPI, bem com 
o envio das informações requeridas pelo 
sistema eSocial. 

Sindicato Rural em março deste ano.
A obra consiste em perenização 
de todo o trecho da estrada, que 
compreende 35 km. Segundo a 
prefeitura, em Guaratinguetá são 
6,5km de estrada que estão com as 
obras iniciadas, sendo 5km da estrada 
dos Motas e 1,5km da estrada das 
Três Cruzes.
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Notas

Declare a vacinação contra Aftosa e Brucelose 
Termina no próximo dia 7 de junho o prazo 
para a declaração das vacinas contra Febre 
Aftosa e Brucelose no sistema de Gestão 
de Defesa Animal e Vegetal (Gedave), da 
Coordenadoria de Defesa Agropecuária 
do Estado de São Paulo.
O prazo para apresentar o certifi cado de 
vacinação contra Brucelose nos laticínios e 
outros estabelecimentos de processamento 
de leite encerra-se na mesma data.

Guaratinguetá/SP

O Departamento Pessoal (DP) 
da Associação Agropecuária de 
Guaratinguetá é o setor responsável 
por todo serviço de pessoal dos 328 
empregadores rurais inscritos no 
escritório de Guará. O departamento 
atende os serviços requisitados pelos 
associados para atender as exigências 
governamentais, oferece suporte 
aos produtores rurais e fornece 
toda informação legal para a boa 
administração dos trabalhadores rurais. 
Entre as atribuições, os colaboradores 
do DP fazem mensalmente o fechamento 
de 851 folhas de pagamentos e envio 
dos e-mails; média de 60 folhas de 
férias; geração de 290 guias FGTS; 
270 guias INSS/DCTFWeb; e 1.600 
envios dos eventos periódicos ao 
eSocial. Anualmente, são enviadas as 
informações da Rais (Relação Anual de 
Informações Sociais) dos funcionários, 

com 339 empregadores e 1.100 
funcionários, e Rais Negativa de 2045 
propriedades.
Hoje, o departamento pessoal conta com 
cinco colaboradores: Ana Carolina, 
Bruna, Erika, Joyce, Keissa e 
Wagner. Eles estão disponíveis para 
atendimento via e-mail, telefone, 
whatsapp e presencial, oferecendo um 
atendimento de qualidade a todos, com 
simpatia e empatia pelos trabalhadores, 
empregadores e seus familiares.
Com a entrada do sistema eSocial 
para todos os empregadores, e com o 
avanço dos sistemas governamentais, 
os diversos serviços prestados pelo 
departamento vem aumentando, pois 
as guias são geradas em sistemas on-
line e nos meios eletrônicos do Governo. 
Para este e outros serviços, o DP está 
preparado para atender os associados e 
prestar um excelente serviço.

Conheça o Departamento Pessoal da Associação
Serviços do 
Departamento Pessoal:

• Aberturas CAEPF/ CEI – das 
propriedades rurais.

• Admissão dos funcionários 
– contrato de trabalho, 
verificação dos documentos 
na Receita Federal.

• Agendamento de Benefícios 
do INSS (Aux. doença, 
Aposentadorias).

• Cadastro no Meu INSS.

• Certidão Negativa – Tributos/ 
Trabalhista/ FGTS.

• Cálculos de INSS, FGTS, DARF 
mensal e em atraso. 

• Geração das Folhas de 
Pagamentos – Aviso de Férias 
– Folha de Férias.

• Processo de Aposentadoria/ 
Analise de documentos.

• Rescisão de Contrato de 
Trabalho.

• Emissão Seguro Desemprego, 
Aviso Prévio.

• Envio das Informações ao 
eSocial dos Eventos de Folha, 
alterações contratuais e 
pessoais dos funcionários.

• Envio da RAIS - (Relação Anual  
de Informações Sociais).

• Envio das RAIS – Negativa

• Envio da DIRF / Emissão 
Informe de Rendimentos de 
funcionários.
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Região

Produtores rurais do Vale 
apostam em culturas de inverno
Com a chegada do período de outono-
inverno na maior parte do Brasil, entre 
os meses de março a setembro, os 
produtores rurais de diversas regiões, 
incluindo a região Sudeste, investem 
nas chamadas culturas de inverno como 
alternativas de plantio para diversificar 
a renda e melhorar o sistema de 
produção.
No Vale do Paraíba, região considerada 
a maior produtora de arroz irrigado 
do Estado de São Paulo, a prática de 
plantar culturas de inverno é difundida 
pela minoria devido a diversos fatores 
que podem onerar o produtor, como o 
inverno seco que pode ocasionar baixa 
produção, falta de mercado para venda 
desses produtos e falta de pesquisa de 
quais culturas são ideais para plantar 
na região, é o que explica o engenheiro 
agrônomo Luiz Eduardo Vilela Salgado, 
consultor de fazendas e proprietário 
da empresa LEVS Consultoria em 
Agronomia Ltda, que atende clientes 
de São Paulo e Minas Gerais.
“Infelizmente é minoria, pois temos 
produtores conservadores, nos falta 
estrutura comercial para vendermos 
os nossos produtos e falta pesquisa, 
cabendo ao produtor arriscar para 
obter informações técnicas da cultura 
e viabilidade”, explica.
Apesar disso, há produtores rurais 
locais considerados mais ousados que 
apostam nas culturas de inverno e, 
entre altos e baixos de clima, custos e 
desafios de produção, alcançam bons 
resultados. Além do milho para silagem 
e feijão, de acordo com Eduardo 
Salgado, de março a julho os produtores 
da região podem plantar milho safrinha 
para grãos e trigo, tanto para a venda 
de palha através de feno, quanto para 
grãos, como é o caso do produtor de 
soja e leite João Vitor Baesso, do Sítio 
Santo Antônio, de Guaratinguetá/SP.
Este ano, o produtor plantou 50 hectares 

de trigo na propriedade da família e 
estima boa perspectiva de colheita, 
programada para os meses de agosto 
e setembro. Seguindo os passos do avô, 
Natalino Baesso, a produção de uma 
cultura de inverno não é novidade. 
“Desde a época do meu avô a gente 
investe em culturas de inverno, como 
a aveia para produção de volumoso na 
produção de leite. Há oito anos já se 
foi plantado trigo sobre a lavoura de 
arroz, porém a comercialização não 
teve sucesso e desistimos da prática”, 
lembra.

Benefícios vão além de 
mais renda
Mais do que uma alternativa de renda 
para o produtor ao longo do ano, 
investir em culturas de inverno é adotar 
boas práticas agropecuárias, visto que 
a rotação de culturas é benéfica para a 
propriedade rural, pois ajuda a melhorar 
a eficiência do sistema de produção como 
um todo e traz equilíbrio e melhorias 
significativas para o solo. 
“A rotação de culturas possibilita 
reduzir doenças, pragas e ervas daninha 
na área”, destaca Salgado. “Outra 
vantagem é colocar adubo fosfatado na 
linha de plantio distanciado em 17cm, 
o que melhora e muito a fertilidade do 
solo e produtividade das culturas, e 
utilizar melhor o parque de máquinas 
e mão de obra da fazenda”, completa.
Tendo a soja como principal atividade, 
com uma produção de 58 sacas por 
hectare, João Vitor planta trigo com 
foco, também, na sustentabilidade da 
sua produção. 

“O objetivo principal é reciclar 
nutrientes do solo, consumo do 
nitrogênio produzido pela soja e 
construção de palhada e de um 
bioma no solo para favorecer os 
trabalhos com plantio direto”.

Produtor rural
João Vitor Baesso

Apesar de reconhecer os desafios para 
a comercialização dos produtos de 
culturas de inverno na região, o produtor 
vislumbra novas oportunidades no 
mercado. “Estamos apostando em 
novas variedades para suprir o mercado 
exigente e, após a entrada de empresas 
interessadas no comércio dos grãos de 
soja e milho, nos trouxe a garantia de 
venda das culturas de inverno com o 
intuito de acrescentar no caixa da 
empresa”. 
Para o engenheiro Salgado, o agro 
do Vale tem capacidade de explorar 
e diversificar a produção agrícola 
para valorizar suas terras e buscar o 
crescimento do comércio regional.

“A agricultura brasileira está 
numa fase de pungência e 
crescimento fantástico, e 
o Vale do Paraíba tem um 
potencial enorme de utilização 
mais intensa de suas áreas 
agrícolas para aumentar 
emprego no campo, renda ao 
produtor e oferta de alimento 
regional”.

Engenheiro Agrônomo
Eduardo Salgado



5Junho 2022 - Ano XIX - Ed. 230

Capacitação

A panificação está entre os seis maiores 
segmentos da indústria do Brasil, 
com participação de 36% na indústria 
de produtos alimentares e 6% na de 
transformação, segundo estudo do Sebrae 
de 2017. No Brasil, aproximadamente 
63,2 mil panificadores fazem parte do 
mercado de panificação e, dessas, 60 mil 
são micro e pequenas empresas.
Ainda de acordo com o estudo, o 
setor gera mais de 700 mil empregos 

Em Cunha, curso do Senar ensina 
fabricação de pães artesanais 

diretos, sendo 245 mil (35%) envolvidos 
diretamente na produção, isso porque há 
um grande mercado: 76% dos brasileiros 
consomem pão no café da manhã e 98% 
consomem produtos panificados, aponta 
a pesquisa. Dos pães consumidos, 86% 
são artesanais, e 52% é do tipo francês.
De olho nesse mercado, o Senar-
SP oferece o curso de “Panificação 
Artesanal” para ensinar a fabricação de 
pães artesanais visando, principalmente, 

a comercialização para geração de 
renda. Em Cunha, cerca de 20 alunos 
participaram da capacitação oferecida 
em parceria com o Sindicato Rural 
de Guaratinguetá, nos dias 20 e 21 
de maio, e aprenderam a fabricar 
variedades de pães, como pão de 
torresmo, calabresa, ervas, fubá, 
integral, roscas e pizza enrolada. 
Confira algumas fotos das aulas e das 
delícias produzidas: 
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Nacional

GEORREFERENCIAMENTO

REGULARIZAÇÃO DE OBRA

USUCAPIÃO

PROJETO ARQUITETÔNICO

DESMEMBRAMENTO

RETIFICAÇÃO DE ÁREA

SOLUÇÕES AMBIENTAIS
(12) 99701-8321
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Laticínios captaram 3,5% menos leite em 2021
Levantamento realizado pela Abraleite 
(Associação Brasileira dos Produtores 
de Leite) mostra que, em 2021, o volume 
adquirido por 13 das maiores indústrias 
do segmento apresentou queda de 3,5% 
ante 2020, para 7,7 bilhões de litros.
A alta de custos nas fazendas de leite, 
com reflexos nos elos seguintes da 
cadeia produtiva, e a queda de renda 
da população são apontados como 
responsáveis pelo recuo. “Há uma 
situação inédita em consumo de leite 
no Brasil, um novo patamar de oferta e 
demanda”, resume o vice-presidente da 
Abraleite, Roberto Jank Jr.
Entre as 13 companhias que estão 
no ranking, a Laticínios Bela Vista, 

dona da marca Piracanjuba, ocupou a 
liderança pelo segundo ano consecutivo, 
após desbancar a suíça Nestlé em 2021, 
que agora está em terceiro lugar, depois 
da paranaense Unium.
Segundo o levantamento, 11 laticínios 
receberam menos leite cru em 2021. 
As exceções foram a Unium - marca 
institucional das cooperativas 
paranaenses Frísia, Castrolanda e Capal 
- e CCGL, que aumentaram a captação.
O estudo mostra uma redução de 5% 
do número de produtores, que agora 
somam 31,5 mil. O volume de leite 
entregue diariamente, no entanto, 
aumentou 4,6%, para 489 litros, devido 
a ganhos de eficiência nas propriedades.

Enquanto a aquisição de leite dos 
fornecedores caiu 1%, para 5,6 bilhões 
de litros, as aquisições de matéria-prima 
de terceiros diminuíram 10% no ano 
passado, para 2,1 bilhões de litros.
O executivo reiterou que esse quadro é 
inédito para o segmento ao comentar 
a queda de 10% das aquisições de leite 
cru no primeiro trimestre de 2022, 
divulgada nos resultados preliminares 
da Estatística da Produção Pecuária do 
IBGE no último dia 12 de maio, que 
mensura a compra por estabelecimentos 
sob inspeção sanitária. Os resultados 
completos serão divulgados em 8 de 
junho. “O agravante é a queda expressiva 
há três trimestres”, diz.

Brasil é referência em reciclagem de embalagens de defensivos
94% das embalagens de defensivos 
agrícolas colocadas no mercado no Brasil 
são recicladas, transformadas novamente 
no mesmo produto ou incineradas em 
local apropriado, segundo divulgado pelo 
Ministério do Meio Ambiente (MMA) em 
maio. “A título de comparação, em 1999, 
50% das embalagens vazias de defensivos 
agrícolas foram doadas ou vendidas sem 
controle, 25% tiveram como destino 
a queima a céu aberto, 10% foram 
armazenadas ao relento e 15% foram 
abandonadas”, pontuou o ministro do 
Meio Ambiente, Joaquim Leite.
O Instituto Nacional de Processamento 
de Embalagens Vazias (Inpev) é o 
responsável por integrar toda a cadeia 
agrícola, desde os fabricantes dos 
produtos até os agricultores por meio 
do Sistema Campo Limpo, garantindo 
destino ambientalmente correto de quase 
todas as embalagens plásticas primárias 
comercializadas. O sistema já processou e 
destinou corretamente, 650 mil toneladas 
de embalagens de defensivos agrícolas 
desde 2002. 
Para Joaquim Leite, o Sistema Campo 
Limpo é um case de sucesso dentro da 
Política de Logística Reversa brasileira e 
que serve de exemplo para o mundo. “Um 
modelo a ser seguido é o da indústria 
de defensivos agrícolas, onde tanto os 
produtores rurais, quanto os fabricantes, 
os revendedores e os recicladores 
trabalham juntos, há mais de 20 anos, 
para garantir o retorno praticamente 

total das embalagens utilizadas, fruto de 
um trabalho ambientalmente correto”, 
ressaltou.
Os benefícios ao meio ambiente são 
inúmeros. O programa de logística reversa 
de embalagens evitou, por exemplo, a 
emissão de 899 mil toneladas de gases 
de efeito estufa entre 2002 e 2021, o que 
corresponde a mais de 15 mil viagens em 
torno da terra de caminhão, segundo o 
MMA. Além disso, se essa emissão de 
gás carbônico tivesse acontecido, seria 
necessário plantar 6,5 milhões de árvores 
para compensar. A reciclagem também 
tem impacto na economia de energia 
que evitou, desde 2002, o consumo de 
36 bilhões de megajoules de energia, 
que seria suficiente para fornecer energia 
elétrica para 5,2 milhões de residências 
durante um ano.
Para atender 1,8 milhão de agricultores 
em todo o país, o programa conta com 
411 unidades centrais e postos de coleta 
das embalagens de defensivos, e mais de 
4 mil locais itinerantes para recebimento 
do material. 
As embalagens de defensivos agrícolas, se 
descartadas de maneira incorreta, podem 
levar à contaminação do solo, da água 
e do ar, com impactos negativos sobre 
o meio ambiente e a saúde humana. Os 
consumidores devem efetuar a devolução 
das embalagens, tampas e sobras 
de defensivos aos estabelecimentos 
comerciais indicados na nota fiscal para 
destinação ambientalmente adequada.

O país reciclou mais de 140 
mil toneladas
1,8 milhões de agricultores 
beneficiados

1.500 empregos verdes 
gerados 

260 associações de revendas 
e cooperativas

10 bilhões de magajoules de 
energia economizados

225 milhões de litros de 
água economizados

210 mil toneladas de CO2 
evitadas 

R$ 267 milhões investidos

Números recentes
Entre 2019 e 2021:
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Negócios

Painel de Negócios

NEGÓCIOS

OPORTUNIDADES

VENDO 
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$ 0,75/kg.
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

Carreta e tanque de 1000l para 
leite.
Contato: José Luiz Moreira
(12) 99711-0879

Casa em Taubaté-SP.
Contato: José de Souza
(12) 99769-4439

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

4 novilhas Nelore.
Contato: Alberice Teixeira
(12) 99758-1551

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 grade Agrale 14 discos.
Contato: José Mauro
(12) 98146-0231

Canavial com 10 tarefas de cana.
Contato: Benedito de Assis
(12) 99761-1926

Adubo orgânico.
Contato: Fábio Santos
92000-3365

1 mini boi, 1 mini vaca, 23 vacas 
nelores (13 vacas com bezerro e 
10 com cria), 1 boi guzerá e Trator 
Ford ano 77. R$ 42.000,00.
Contato: Oswaldo Fernandes
(12) 99727-3023

ALUGO
Sítio para eventos no bairro dos 
Pilões.
Contato: Juliano
(12) 99163-0183

Pasto para até 30 cabeças de 
gado no bairro da Aparição Velha. 
R$ 1.000,00 mensais.
Contato: João Carlos
(13) 3327-7900

Arrendo 2 alqueires.
Renato dos Santos (12) 99776-2876

PROCURO
Áreas para arrendar para soja no 
Vale.
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: 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
(12) 98802-9792

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

Caseiro e trabalhador rural.
Contato: José de Oliveira
(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

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

PROCURO PROFISSIONAL 
Trabalhador rural para serviços 
diversos.
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



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 
gráfi co e diagramação: Adax / Apoio de 
Marketing: Cristina Gabriel / Impressão: 
Gráfi ca 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

JULHO
Até 07/07 - Pagar o FGTS ref. JUNHO 2022

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

Até 15/07 - Pagar mensalidade de sócio.

Até 15/07 - Pagar o INSS dos autônomos.

Até 20/07 - Pagar o INSS dos empregados.

OBS: Deixar cheques de INSS e FGTS em 
nossos escritórios até 04/07/2022

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

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

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

PREÇO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS
PRODUTOS UNIDADE PREÇO
Feijão Carioquinha Sc. 60Kg  R$ 340,00
Fonte: Agrolink - 24/05/2022

Arroz em casca longo fino 1   Sc.60 Kg R$ 84,55
Fonte: Agrolink/COOPAVALPA - 25/05/2022

Milho Sc. 60Kg                        R$ 87,43

Cana Tarefa R$ 700,00

Porco (Vivo) Kg  R$ 5,62

Porco (Carcaça) Kg R$ 8,24
Fonte: Notícias Agrícolas/Agrolink/CEPEA-ESALQ-USP - 25/05/2022

Boi gordo @ preço médio R$ 315,80

Bezerro de corte Kg preço médio R$ 12,92

Boi magro Cb preço médio R$ 4250,00

Vaca gorda @ preço médio R$ 271,50
Fonte: Preços conforme consulta na internet - Data da cotação: 30/05/22

Bezerra p/leite - 1000 lt C       Cb R$ 2450,00

Novilha p/leite - 2000 lt C                                          Cb R$ 4900,00

Vaca p/leite - 3000 lt C           Cb R$ 7350,00
Valores calculados de acordo com o preço do Leite

Leite Lt  R$ 2,45
Fonte: SERRAMAR - 25/05/2022

Cursos
Processamento caseiro de 
carne suína
Datas: 03, 10 e 11 das 8h às 17h
Local: Potim / Sítio Flor do 
Campo - bairro Vista Alegre

Proleite - Mód VIII 
Datas: 06, 07, 13 e 14  
Local: Lagoinha / Sítio 
Vicentina Ribeiro Coelho

Olericultura básica - 
Compostagem
Datas: 06 e 07 
Local: Potim / Sítio São 
Benedito - bairro Miguel Vieira

Programa de Uva - Mód 3
Datas: 9, 10 e 11
Local: Lagoinha / Sítio Recanto 
do Cururu - bairro Curralinho

Feira do Produtor Rural - 
Mód 4
Datas: 13, 14, 27 e 28 
Local: Lagoinha

Feira do Produtor Rural - 
Mód 4 

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

Datas: 15, 16, 29 e 30 
Local: Guará

Apicultura - Mód V
Datas: 20 e 21 
Local: Potim / Sítio São 
Benedito - bairro Miguel Vieira

Proleite - Mód IX 
Datas: 20, 21 e 22
Local: Lagoinha / Sítio 
Vicentina Ribeiro Coelho

Aplicação de 
medicamentos e vacinas
Datas: 23, 24 e 25 das 8h às 17h
Local: Lagoinha / Sítio 
Vicentina Ribeiro Coelho 

Inseminação artificial
Datas: 27, 28, 29, 30/06 e 01/07 
das 8h às 17h
Local: Cunha / Sítio Pedra 
Branca - bairro Pedra Branca 

Apicultura - Mód VI
Datas: 27 e 28
Local: Potim / Sítio São 
Benedito - bairro Miguel Vieira

Junho


