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Notas Notas

Receita adia IR 2021 para o final deste mês

COMUNICADO
A partir de maio/2021 teremos 
algumas alterações na Folha 
de Pagamento e na Informação 
da Produção. As guias de 
FGTS E INSS serão geradas 
em datas distintas e enviadas 
separadas, devido à somatória 
das informações de folha de 
pagamento, comercialização da 
produção e compras de Pessoa 
Física.

Guias do FGTS
ENVIO E PAGAMENTO ATÉ DIA 07

Guias INSS
ENVIO E PAGAMENTO ATÉ DIA 20

As informações da Folha serão 
enviadas para DCTFWEB, onde 
serão geradas as guias de INSS 
para pagamento no dia 20 do 
mês seguinte.

Devido ao cronograma do eSocial, 
mensalmente precisaremos 
das seguintes informações dos 
associados para informar ao 
eSocial: Talão de Notas Fiscais, 
Nota de Entrada das Cooperativas 
e Laticínios e Notas Fiscais de 
compra de animais, silagem, milho, 
etc. 

Serão enviadas as informações 
ao eSocial sobre a produção e 
compra de Pessoa Física. O prazo 
de entrega em nossos escritórios 
é até dia 01 de cada mês.

GUIA DE TRÂNSITO ANIMAL
Atenção: data máxima para 
confirmar no GEDAVE o recebimento 
de GTA-Guia de Trânsito Animal 
(compras de animais): ATÉ 5 DIAS. 
O não comprimento do prazo poderá 
acarretar multa.
“Conforme Resolução S. A. A nº 
24 de 14 /04/2021 da Secretaria 

de Agricultura e Abastecimento do 
Estado de São Paulo, a partir da data 
publicação desta, no Artigo 10 desta 
resolução fica estabelecido o prazo de 
5 dias para informação do recebimento  
de Guias de Trânsito Animal no 
sistema GEDAVE, prazo iniciando a 
partir da validade da GTA.”  

Em último caso, o produtor 
poderá entrar em contato 
com as regionais através 
dos telefones e endereços 
eletrônicos disponíveis no site 
da Coordenadoria - www.
defesa.agricultura.sp.gov.br - 
para verificar a melhor forma 
de realizar a declaração.

A Receita Federal adiou o prazo final 
de entrega da Declaração do Imposto 
de Renda 2021 para o dia 31 de maio. A 
decisão foi publicada no Diário Oficial 
da União no último dia 12 de abril.
Após aprovação do Senado com 
alterações no texto original, tramita 
novamente na Câmara dos Deputados 
o projeto de lei 639/21 que prorroga o 
prazo final da declaração para 31 de 
julho. Após nova análise da Câmara, 
o texto será enviado para sanção do 
presidente. Qualquer nova mudança no 
prazo será divulgada em nossos meios 
de comunicação e escritórios.

Aftosa: 1a fase da 
campanha de vacinação

Teve início no dia 1º de maio a 
primeira etapa da campanha nacional 
de vacinação contra a Febre Aftosa de 
2021. Nessa fase, devem ser vacinados 
bovinos e bubalinos de todas as idades, 
para a maioria dos estados brasileiros. 
Ao todo, espera-se imunizar cerca de 
170 milhões de animais no país, 10,5 
milhões somente no estado de São 
Paulo. O prazo para imunização do 
rebanho se encerra no dia 31 de maio.
A data limite para entrega da declaração 
da vacinação é 07 de junho de 2021. 
A declaração deve ser realizada, de 
preferência, por meio eletrônico, através 
do sistema informatizado Gedave, em 

www.gedave.sp.gov.br. O produtor 
também pode acessar a declaração 
pela internet, preencher e encaminhá-
la por e-mail, disponível no endereço: 
https://www.defesa.agricultura.
sp.gov.br/www/programas/getdocdoc.
php?idform=338.

Preços agropecuários sobem 
no primeiro trimestre de 2021

Os preços da maioria dos produtos 
agropecuários seguiram elevados no 
primeiro trimestre de 2021. Diante 
disso, nesse período, o IPPA/Cepea 
(Índice de Preços ao Produtor de 
Grupos de Produtos Agropecuários) 
avançou 14,1% frente ao primeiro 
trimestre de 2020, em termos reais, 
segundo cálculos do Cepea (Centro 
de Estudos Avançados em Economia 
Aplicada), da Esalq/USP.
Esse cenário é resultado, sobretudo, 
do aumento real expressivo do IPPA-
Grãos/Cepea, de 32,8% no primeiro 
trimestre de 2021 em relação ao 
mesmo período do ano passado. Neste 
caso, todos os grãos que compõem 
esse Índice registraram forte alta real 
nessa comparação: de 43% para a soja, 
de 30% para o arroz, de 22% para o 

algodão, de 19% para o milho e de 11% 
para o trigo.
Além disso, o IPPA-Grãos/Pecuária 
também subiu, mas de forma menos 
intensa, 4,7%. Por outro lado, o 
IPPA-Cana-Café/Cepea e IPPA-
Hortifrutícola/Cepea recuaram no 
primeiro trimestre de 2021 frente ao 
mesmo período do ano passado, 10,8% e 
9,8%, respectivamente, em termos reais.
Já entre o último trimestre de 2020 (de 
outubro a dezembro) e o primeiro de 
2021, o IPPA/Cepea apresentou queda 
real, de 5,1%. Segundo pesquisadores 
do Cepea, isso se deve, especialmente, 
à redução observada para o IPPA-
Pecuária, de 7,1%, que, por sua vez, 
foi pressionado especialmente pelas 
desvalorizações dos suínos e do leite 
nos três primeiros meses de 2021.
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TecnologiaTecnologia

Campo 4.0 - Produtores rurais 
apostam no uso de drone

O avanço do uso da tecnologia no 
campo já é uma realidade e vem 
transformando cada vez mais os 
processos da porteira para dentro 
da fazenda. A pesquisa “Agricultura 
Digital no Brasil”, lançada em 2020 
pela Embrapa, Sebrae e Inpe, revelou 
que 84% dos agricultores brasileiros 
utilizam ao menos uma tecnologia 
digital como ferramenta de apoio na 
produção agrícola.

O drone, por exemplo, é usado por 
17,5% dos entrevistados na pesquisa. De 

acordo com o pesquisador da Embrapa 
Instrumentação (SP) Lúcio André de 
Castro, de 2016 a 2020, o mercado 
global de drones para agricultura foi 
da ordem de US$ 32,4 bilhões.

“Nesse período, o 
aumento no uso de 
drones na agricultura foi 
de 172% e a projeção 
da expansão até 2025 é 
exponencial”
Lúcio André de Castro 
Pesquisador da Embrapa

Principais usos do drone
O aparelho tem sido um grande aliado 
dos produtores, apesar das dificuldades 
encontradas em sua utilização, 
principalmente por parte dos pequenos 
produtores. Entre as vantagens do uso 
do drone, destaca-se maior eficiência, 
precisão, qualidade na aplicação e 
economia de água.

Segundo a Corteva Agriscience, um 
sistema de pulverização por drones em 
pastagens é capaz de reduzir em até 
96% o uso de água e elevar a eficiência 
da aplicação de defensivos.

3 - Detecção de falhas de 
plantio
Os drones ajudam no controle da 
população de plantas, detectando 
falhas consideráveis. Auxiliando, assim, 
nas decisões de replantar, saber a 
quantidade de mudas a comprar e na 
tomada de ação.
O replante das falhas pode evitar a 
queda da produtividade e otimizar o 
rendimento na mesma área. E o manejo 
mecanizado pode aumentar a perda 
da produtividade gerada pela falta de 
controle do tráfego na lavoura.

1 - Pulverização
O drone pode ser utilizado como 
pulverizador em locais onde se tem 
maior dificuldade de acesso, sem 
acarretar perdas por pisoteio, para 
aplicação de herbicidas em lavouras e 
pastagens.

Etapas:
• O preparo da calda é realizado 

sempre da mesma forma;

• Os produtos podem ser colocados 
nos locais onde realmente são 
necessários;

• Economia dos produtos 
fitossanitários, otimizando nossa 
operação em campo.

Benefícios:
• Substituição dos trabalhadores 

pelo drone, o que acaba 
eliminando o risco de exposição de 
pessoas aos produtos utilizados;

• Controle do equipamento 
remotamente.

2 - Identificação de pragas
Algumas pragas transmitem agentes 
que causam doenças às plantas. As 
que atacam a parte aérea das plantas 
normalmente são mais fáceis de 
serem visualizadas. Pragas de hábito 
subterrâneo podem gerar danos e 
serem confundidas com deficiências 
nutricionais. São exemplos de pragas 
mais comuns:

• Lagarta-do-cartucho;

• Larva-alfinete;

• Cigarrinha-do-milho;

• Pragas de hábito subterrâneo;

• Pragas secundárias e ocasionais;

• Plantas daninhas

• Para essa identificação com os 
drones, o método ainda é pouco 
estudado, os sensores ainda não 
são muito precisos. A ideia é que, 
com o mapeamento de pragas 
e doenças gerado pelo drone, 
as imagens permitem que os 
produtores diferenciem as plantas 
saudáveis, as infectadas e como 
está sendo a proliferação da praga 
de forma eficaz.

4 - Contagem de plantas
Para a contagem de plantas, a aeronave 
pode ser utilizada para sobrevoar a 
plantação, registrando imagens que 
são, posteriormente, processadas em 
um software. Os drones informam o 
número exato das culturas no campo, 
sendo possível analisar a eficiência do 
plantio e mensurar a colheita final. 
Esse sensoriamento remoto influencia 
diretamente no desempenho de uma 
lavoura.

Com trechos extraídos do site Fundação Roge



A John Deere apresenta 
um portfólio conjunto 
de graxas com ótima 
lubrificação e diversas 
aplicações, garantindo o 
cuidado adequado de 
cada equipamento.

QUEM AMA CUIDAQUEM AMA CUIDA

GRAXAS JOHN DEERE
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Negócios Artigo

Painel de Negócios

VENDO 
Vacas leiteiras raça mestiça. 
Valor a combinar. 
Tratar com: Cleiton Luis 
(12) 99748-7997 / (12) 3122-3217

Jeep Willis ano 75. 100% original, 
azul, 6 cilindros, 47 mil km. 
Documentado. Valor: R$ 25 mil. 
Tratar com: Nazem Nascimento 
(12) 99776-5111
nazem@uol.com.br 

Mudas de Capiaçu. Valor: R$ 
0,75 uni. Obs: Chega a 4m de 
altura.
Tratar com: Francisco Jose Vilela
(12) 99740-7523 / (12) 3122-2279

Picadeira Pinheiro P-44.
Tratar com: José Mauro Diniz 
(12) 98146-0231 / (12) 3122-4014 

Vendo ou troco Gado de corte. 
Tanque 1550 lts, marca Gea 
Farm Technologies, Ordenha 
Westfalia Surge (espinha de 
peixe), 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 e Pulsadores.
Tratar com: Adilson Carlos 
Garcia Barbosa
(12) 99649-2143 

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 
(12) 99785-5086/(12) 99745-3144 

Carreta, circuito de leite e 
tanque de 1000l para leite.
Tratar com: José Luiz Moreira 
(12) 99671-0879 / (12) 3125-2311 

NEGÓCIOS
Casa em Taubaté-SP - Av. 
Bandeirantes - Resid. Santo 
Antônio. 
Tratar com: José de Souza 
Contato: (12) 99769-4439 

Sítio de 9,6ha, com casa sede 
ampla, piscina e área de lazer, 
capela, pastagem já formada, 
curral, baias, lagos, depósito, 
picadeiro. Na entrada de Silveiras-
SP, 9km da Dutra. 
Tratar com: Juliana Gadioli 
(12) 99157-2111 / (12) 3301-1176 

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

Muda de capim Capiaçu e 
Curumim. 
Tratar com: Assis 
Contato: (12) 99754-8345 

Madeiras para pallets, morões 
tratados e comum para cercas, 
escoras para lajes, tábuas, vigas 
e madeira eucalipto, pinus, pó de 
serra maçaria. 
Tratar com: Jose Odair 
(12) 99703-0590 / (12) 99161-5924 

COMPRO 
Casal bovino de mini animais. 
Tratar com: Nazem Nascimento 
(12) 99776-5111 / 3125-3802 
 
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 

ARRENDO 
Pasto 2 alqueires, km 11 da estrada 
da Pedrinha, Guaratinguetá/SP. 
Obs.: passa água no pasto 
Tratar com: Renan Lucas 
(12) 98227-0237/ (12) 99726-0339

Guaratinguetá/SP

José Sávio A. J. Monteiro
Advogado Cível e Ambiental, 
mestrado em Direito Imobiliário 
e Regularização Fundiária

Código Florestal e formas de benefícios 
econômicos ao Produtor Rural

Apesar do Pagamento por Serviços 
Ambientais – PSA, ser um instrumento 
difundido há mais de uma década, o 
qual busca como seu intuito final, a 
sustentabilidade no campo, através de 
remuneração ao produtor rural, pela 
conservação do meio ambiente com o 
uso sustentável dos recursos naturais.
Desde a previsão por PSA inserida 
no Código Florestal em 2012, esse 
instrumento vem ganhando força e, 
há pouco tempo, foi regulamentado 
pelo governo federal, por meio da Lei 
nº 14.119/2021 que institui a Política 
Nacional de Pagamento por Serviços 
Ambientais – PNPSA, que contempla 
o Cadastro Nacional de Pagamento 
por Serviços Ambientais – CNPSA e 
o Programa Federal de Pagamento por 
Serviços Ambientais – PFPSA.
Dentre os Programas de PSA, nesta 
forma de remuneração verde, o produtor 
rural, ao atender as normas ambientais 
vigentes no Código Florestal, poderá 
vir a comercializar e receber, pelo 
crédito de carbono por tonelada de Gás 

Carbônico (CO2) não emitido; pela 
água, através da proteção das nascentes 
e matas ciliares, visando o aumento e 
manutenção da quantidade e qualidade 
da água; pela biodiversidade, com a 
proteção e conservação do hectare da 
floresta; e, pela exploração do turismo 
de visitação ou fotográfico, de baixo 
impacto ambiental.
O PSA, como forma de remuneração 
do produtor rural, é monetário; através 
de prestação de melhorias sociais 
a comunidades rurais e urbanas; 
mediante compensação vinculada a 
certificado de redução de emissões por 
desmatamento e degradação; comodato 
de áreas; títulos verdes e; via Cota de 
Reserva Ambiental (CRA).
Os proprietários de imóveis rurais 
também poderão ser elegíveis para 
prover serviços ambientais mediante 
servidão ambiental, desde que seus 
imóveis estejam devidamente inscritos 
no Cadastro Ambiental Rural (CAR), 
bem como as áreas de preservação 
permanente – APP e de reserva legal 
- RL com uso de recursos públicos, em 
preferência para aquelas localizadas 
em bacias hidrográficas consideradas 
críticas para o abastecimento público 
de água ou em áreas prioritárias para 
conservação da diversidade biológica.

OPORTUNIDADES

BUSCO VAGA DE 
EMPREGO
Trabalhador rural e serviços em 
geral em fazenda/sítio. Obs.: 
Deficiente auditivo.
Tratar com: Claudecir Francisco
(12) 98122-0629/(12) 98823-2444

Para atuar na área técnica 
ou comercial em processo de 
produção agrícola ou pecuária. 
Função: Agrônomo. Obs.: 
Graduação em Engenharia 
Agronômica.
Tratar com: Gabriel Fernando 
Rufino de Azevedo 
(12) 98162-9102 / (12) 3101-3699

Trabalhador rural para lidar com 
gado de corte ou leite e serviços 
gerais em fazenda/sítio. Obs.: 
Experiência com gado.
Tratar com: Paulo Alexsandre
(12) 99637-4636 / (12) 99729-1119

Trabalhador rural, tratorista e 
serviços em geral em fazenda/
sítio. Função a combinar.
Tratar com: Reinaldo Alves de
(12) 98837-3751/ (12) 98857-9859

Trabalhador rural, caseiro ou 
retireiro, experiência em gado de 
corte. Função a combinar.
Tratar com: Flávio dos Santos
(12) 99606-5251/ (12) 3105-8038

Trabalhar como Gerente de 
propriedade rural. Formação: 
Medicina Veterinária.
Tratar: Luis Henrique Lozano
Contato: (14) 99783-2230

Trabalhar como Administrador 
de fazenda, com 39 anos de 
experiência em pecuária, cria, 
recria, engorda, cruzamento 
industrial, etc.Tratar com: Moacir
(12) 98111-6559 / (12) 3127-8212

Téc. veterinário, téc. auxiliar vet. de 
grande porte, manejo de equinos 
e administração de propriedade 
equestre, casqueamento e 

ferrageamento – Senar. 
Tratar com: Dalton Oliveira 
Contato: (12) 99193-3294 

Caseiro, trabalhar com gado de 
corte, trator e serviços em geral. 
Tratar com: Reinaldo Lopes 
Contato: (12) 99125-1593 

Caseiro, pedreiro e manutenção. 
Função a combinar.
Tratar com: José Roberto Lopes 
Contato: (12) 99122-4356
 
Caseiro, retireiro e serviços gerais 
na manutenção da propriedade. 
Função a combinar. 
Tratar com: Claudiney Honorato 
Contato: (12) 98221-0833 
 
PROCURO PROFISSIONAL
Pedreiro, para trabalhar no Bairro 
da Rocinha em Guaratinguetá
Tratar com: Francisco de Assis
Contato: (11) 99990-2241 

Para trabalhar em fazenda 
na região de Guaratinguetá/
Lorena. Possuir: experiência como 
caseiro, trato de animais (ovinos) 
e agricultura; CNH C ativa; Ensino 
Fundamental.
Tratar com: Lila Oliveira
(19) 99850-6552 / (19) 3731-8820 

Trabalhador rural para tirar leite, 
cuidar do gado e animais em 
geral, trabalhar c/ trator, ajudante 
geral e esposa p/ cuidar da sede 
da fazenda. Bairro Serra Fria - 
Lagoinha/SP Tratar com: João
Contato: (12) 99769-7278 
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JUNHO
Até 07/06 - Pagar o FGTS ref. Maio 
2021
Até 07/06 - Pagar o INSS e FGTS dos 
domésticos
Até 15/06 - Pagar mensalidade de sócio.
Até 15/06 - Pagar o INSS dos 
autônomos;
Até 18/06 - Pagar o INSS dos 
empregados;
OBS: Deixar cheques: FGTS até 
02/06/2021 e o INSS até 15/06/2021.

JULHO
Até 07/07 - Pagar o FGTS ref. Junho 
2021
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: FGTS até 
02/07/2021 e o INSS até 15/07/2021.

EXPEDIENTE

Agenda de tributos

PREÇO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS

PRODUTOS UNIDADE PREÇO

Feijão Carioquinha                 Sc. 60Kg  R$ 295,00

Fonte: Agrolink - Data da cotação : 26/04/2021

Arroz em casca longo fino 1   Sc.60 Kg R$ 114,00

Fonte: COOPAVALPA - Data da Cotação: 26/04/2021

Milho Sc. 60Kg                        R$ 93,00

Cana Tarefa R$ 350,00

Porco (Vivo) Kg  R$ 8,30

Porco (Carcaça) Kg R$ 11,89

Fonte: noticias agricolas - Agrolink - Data da Cotação:  26/04/2021

Boi gordo                              @ R$ 316,33

Bezerro de corte kg R$ 15,11

Boi Magro cb R$ 4.400,00

Vaca Gorda                          @ R$ 285,00

Fonte: CEPEA, Esalq, BM&F, Scot Consultoria, IEA - Data da Cotação: 27/04/2021

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

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

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

Valores calculados de acordo com a preço do Leite 

Leite Lt  R$ 2,03

Fonte: SERRAMAR - Data da Cotação: 26/04/2021

A Polícia Civil recuperou 140 cabeças 
de gado no bairro Marambaia, 
zona rural de Caçapava. De acordo 
com informações obtidas pelo 
portal AgoraVale, um funcionário 
da Prefeitura de Caçapava teria 
comprado os gados de outra pessoa 
que também já foi identificada.
As vítimas são fazendeiros de 
Caçapava e Taubaté. A polícia 
desconfia que existem vítimas 
até de Minas Gerais. “As vítimas 

Furto de gado em Caçapava

reconheceram os gados por causa 
da marca sobreposta”, disse o 
delegado Hugo Pereira.

Até o momento, o funcionário da 
prefeitura não foi encontrado. 
Segundo a polícia, ele teria sumido 
há três dias. Já os gados foram 
apreendidos e passarão por perícia. 
O crime, que continuará sendo 
investigado, será registrado como 
receptação e adulteração de marca.


