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Notas Segurança

IR 2021: Começa prazo para declaração

Teve início em 1º de março o período 
para envio da declaração do Imposto 
de Renda 2021, referente ao ano-base 
de 2020. O prazo segue até o dia 30 
de abril e o download do programa 
gerador do IR já está disponível no site 
da Receita Federal. Ligue em nossos 
escritórios e agende seu atendimento 
para preenchimento do IR.

Carnê-Leão 
A partir desse ano, o Sistema de 
Recolhimento Mensal Obrigatório, 
conhecido como Carnê-Leão, pode 

ser acessado online, não sendo mais 
preciso que os contribuintes obrigados 
a recolher o IR mensalmente baixem 
um programa ou aplicativo para 
acessar, registrar os rendimentos e 
gerar o Documento de Arrecadação de 
Receitas Federais (Darf).
Para usar o Carnê-Leão online, bastar 
acessar o Centro Virtual de Atendimento 
(Portal e-CAC), no site da Receita 
Federal, selecionar “Meu Imposto de 
Renda”, depois “Declarações” e, por 
fim “Acessar Carnê-Leão”.

Quem é obrigado a recolher 
mensalmente:

• Pessoas físicas, residentes 
no Brasil, que receberam 
rendimentos de outra pessoa 
física ou do exterior;

• Pessoas físicas que receberam 
emolumentos e custas de 
serventuários da Justiça, 
como tabeliães, notários, 
oficiais públicos e outros – 
independentemente de a fonte 
ser pessoa física ou jurídica.

Governo amplia prazo para eSocial

A pedido da Confederação da Agricultura 
e Pecuária do Brasil (CNA) e das demais 
confederações patronais, o prazo para o 
produtor rural pessoa física implantar 
e se adequar ao Sistema Simplificado 
de Escrituração Digital das Obrigações 
Previdenciárias, Trabalhistas e Fiscais 
(eSocial) mudou para maio de 2021, 
de acordo com a Portaria Conjunta 
RFB/SEPRT nº 76 do Ministério da 
Economia, publicada na sexta (23), no 
Diário Oficial da União. A data limite 

era setembro de 2020. 
“A CNA solicitou ao governo a 
prorrogação do prazo por entender 
que durante a pandemia do novo 
coronavírus não era o momento mais 
adequado para essa mudança. Com isso, 
o produtor ganhou mais oito meses para 
se familiarizar com o sistema e enviar as 
informações de forma adequada”, afirmou 
o assessor jurídico da Confederação, 
Frederico Melo.
Segundo Melo, não será necessário o 
envio de eventos anteriores. “Serão 
exigidos apenas os dados referentes a 
fatos ocorridos a partir de 1º de maio de 
2021. Os eventos de SST (S-2210, S-2220 
e S-2240), para o Grupo III, foram 
prorrogados para 10 de janeiro de 2022, 
com a inclusão de fatos ocorridos a partir 
dessa data.”

Dissídio dos 
Trabalhadores Rurais 
de 2021
Guaratinguetá: salário 
base de R$ 1.270,00 e 
reajuste de 4,52% para 
quem recebe acima do piso.

Pindamonhangaba e 
Roseira: salário base de R$ 
1.320,00 e reajuste de 4,8% 
para quem recebe acima 
do piso.

Durante Assembleia Geral Ordinária 
no dia 22 de fevereiro, foi eleita a 
chapa única inscrita para a Eleição do 
Conselho Fiscal 2021 da Associação 
Agropecuária de Guaratinguetá. 
Também foi apresentado o balanço 
financeiro e das atividades referentes 
ao ano de 2020.

Associação elege novo Conselho Fiscal

O Sindicato Rural de Lorena, Canas 
e Piquete, por meio da diretora Ellen 
Marina, organizou uma reunião em 
Taubaté com os comandantes da Polícia 
Militar da região, no dia 5 de fevereiro, 
para tratar segurança no meio rural. 
Na ocasião, participaram os 
comandantes da PM responsáveis por 
Caçapava, Pindamonhangaba, Taubaté, 
São Luís do Paraitinga, Redenção e 
Natividade da Serra; delegados do Deic 
de Taubaté; Prefeitos e secretários 
de Segurança e Mobilidade Urbana 
de Taubaté, São Luís do Paraitinga 
e Lagoinha; a Aprocorte (Associação 
dos Criadores de Gado de Corte) e 
Sindicato Rural de Taubaté.
Já é de conhecimento de todos os 
problemas que os moradores das 
áreas rurais enfrentam em relação à 
segurança. Segundo o presidente da 
Aprocorte, Luciano Vaz Pinheiro, 
a reunião teve como objetivo a 
construção coletiva de um formato que 
“efetivamente tenha uma prevenção e 
rápido atendimento em emergências na 
zona rural”.
“Hoje temos um descontentamento 
no atendimento emergencial das 
ocorrências policiais por parte da PM, 

pois há um atraso significativo para 
atendimento na zona rural”, explica. 
“Isso tudo por falta de localização das 
propriedades rurais e estradas quando 
se informa nas ligações para o COPOM 
da PM e repassa para as viaturas e 
guarnições em plantão”.
Durante a reunião, foram debatidas 
ideias para solucionar esse problema. 
De acordo com Luciano, uma das 
questões colocadas pelo comando da 
PM para melhorar o atendimento, 
é utilizar coordenadas geográficas 
das propriedades ou numeração de 
estradas rurais e propriedades com alto 
conhecimento pelos quartéis regionais. 
“Por exemplo: minha propriedade 
rural teria um número para a polícia e 
prefeitura com coordenadas geográficas 
em uma estrada numerada também. 
Então, quando se liga ao COPOM 
para uma emergência, passaria estas 
informações para um atendimento mais 
rápido. Assim, a viatura, através de um 
mapa, localizaria mais rapidamente”, 
explica.
Além disso, foi discutida a criação em 
conjunto de uma cartilha de prevenção 
e ocorrências de segurança na zona 
rural. “Dentro da cartilha também 

colocaremos dicas simples, como 
marcar os animais da propriedade para 
que, em caso de roubo, a polícia possa 
fazer a devolução com provas de quem 
são os donos”.
Segundo Luciano, as tratativas ainda 
estão no início e o objetivo é dar 
continuidade nas reuniões para seguir 
alinhando essas questões até estender 
para a região do Vale Histórico. 
“Envolver nossas entidades de 
liderança rural, prefeituras, comando 
da PM daqui e produtores vai nos dar 
uma continuação e integração com as 
cidades vizinhas”, destaca. “Enfim, 
estamos engatinhando em um esforço 
coletivo para melhorar e dar qualidade 
de vida quando se fala em segurança na 
zona rural aos moradores”.

Entidades rurais da região cobram por segurança

No mesmo dia, o Sindicato Rural 
realizou sua Assembleia Ordinária para 
apresentação do balanço financeiro e 
das atividades de 2020.

CHAPA ÚNICA
Efetivos:
Marco Antônio Monteiro, José 
Inácio Natal, Atílio Cera Moya.

Suplentes:
José Nivaldo Campos, Eduardo 
Cavalca Filho, Henrique de 
Castro Alves de Souza.



Carlos Necésio, diretor da Associação 
Agropecuária de Guará, e Bruno Lopes, 

presidente do Sindicato Rural de Canas, Lorena 
e Piquete durante a manifestação em SP
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Economia

Todos contra o aumento de ICMSNação Agro desembarca em Guará
Capacitação

Cooperativismo e Associativismo foram temas da abertura da 3a temporada da Caravana

No último dia 18 de fevereiro, 
Guaratinguetá foi o destino da estreia 
da 3ª temporada da Caravana Família 
Nação Agro, projeto fruto da parceria 
entre Faesp, Senar e Canal Rural. 
O cenário escolhido foi o sítio Pé da 
Serra, propriedade do associado Luiz 
Roberto Carrocci, no bairro Pirizal, 
com transmissão ao vivo.
Com o tema “Associativismo e 
cooperativismo como oportunidade 
de desenvolvimento”, o consultor do 
Sebrae-SP, Guilherme Campos, explicou 
as diferenças entre cooperativismo 
e associativismo e buscou auxiliar o 
produtor rural a encontrar a melhor 

forma de se fortalecer junto a parceiros 
e diante do mercado. 
“A associação não tem finalidade 
econômica e a cooperativa tem, sim, 
essa atividade econômica”, explicou 
o especialista. “Então, a parte de 
comercialização fica toda para a 
cooperativa, porque ela ajuda o homem 
do campo a acessar um mercado”.
De acordo com Guilherme, o 
cooperativismo surge como 
oportunidade de desenvolvimento e 
tem como principais vantagens a troca 
de informações entre produtores e 
mercado, ações coletivas de marketing, 
equipamentos coletivos e acesso a 
crédito (cooperativas de crédito).
Além disso, o consultor destacou que 
é imprescindível a participação ativa 
dos cooperados e associados e elogiou a 
parceria entre Associação Agropecuária 
e Sindicato Rural de Guaratinguetá 
como um exemplo bem sucedido de 
associativismo.

“Essa parceria entre 
Associação e Sindicato 
é muito saudável 
e importante. Você 
trabalha uma prestação 
de serviço, dá outro 
suporte aqui, e essa 
integração facilita a 
vida dos produtores e 
gera união.” 
Guilherme Campos
Consultor do Sebrae-SP  

Para o presidente do Sindicato Rural, 
Eduardo Cavalca, esse reconhecimento 
é motivo de orgulho. “Estamos 
orgulhosos e satisfeitos de sermos os 
primeiros a participar da abertura do 
Família Nação Agro desse ano, porque 
é sinal que nosso trabalho está sendo 
bem feito”.
A estreia desta nova temporada contou 
a presença do superintendente do 
Senar/SP, Mário Biral, e do presidente 
do Canal Rural, Júlio Carginino.

Produtores rurais de São Paulo se 
reuniram mais uma vez, no último 
dia 17 de fevereiro, e organizaram 
um novo protesto contra a elevação 
da alíquota de ICMS sobre produtos 
e insumos agropecuários. Apesar do 
governador João Doria já ter revogado 
parte dos aumentos, o artigo 22 da Lei 
17.293/2020, denominado “lei do cheque 
em branco”, que dá poder ao governo 
estadual para mexer nos impostos a 
qualquer momento continua valendo, o 
que mantém o setor em alerta.
Produtores e entidades rurais 
de diversos municípios paulistas 
compareceram ao movimento, 
como representantes da Associação 
Agropecuária e Sindicato Rural de 
Guaratinguetá, Sindicato Rural de 
Canas, Lorena e Piquete, Sindicato 
Rural de Taubaté e Pindamonhangaba, 
Comevap e Abraleite (Associação 
Brasileira dos Produtores de Leite). 
Os manifestantes se reuniram pela 
manhã na Companhia de Entrepostos 
e Armazéns Gerais de São Paulo 
(Cegeasp) e seguiram para a Assembleia 

Resposta do governo
Em nota, o governo de São Paulo 
disse que respeita a livre manifestação, 
mas lamenta ações injustificáveis de 
grupos que agem com caráter político-
partidário.

“O argumento de que a 
redução dos benefícios 
fiscais provocou 
aumento de preços é 
mentiroso. Os valores 
de produtos e serviços 
oferecidos por esses 
grupos subiram acima 
da inflação – alguns 
acima de 50% – entre 
2019 e 2020, portanto 
sem qualquer relação 
com o ICMS.”

Segundo o governo, o arroz, por 
exemplo, subiu 65% em um ano; a 
carne registra alta de 133% em dois 
meses. “Todos esses reajustes não têm 
relação nenhuma com o ICMS: foram 
praticados pelo setor privado antes de 
vigorar o ajuste fiscal, iniciado em 15 
de janeiro”, argumenta.
O governo reforça ainda que todos os 
grupos que estão protestando foram 
recebidos em reuniões e ouvidos nos 
últimos meses. “O governo atendeu às 
solicitações do setor do agro e renovou 
em janeiro todos os benefícios fiscais 
de hortifrutis, insumos agropecuários 
e de energia elétrica, favorecendo os 
produtores rurais de São Paulo”, diz a 
nota.

Legislativa para protocolar o pedido 
para derrubada a lei.
Em nota, a Faesp (Federação da 
Agricultura do Estado de São Paulo) 
reconheceu a legitimidade do ato. 
“Cabe acrescentar que a federação 
continuará atuando intensamente na 
interlocução com os poderes Executivo 
e Legislativo, visando reverter medidas 
que prejudiquem a produção agrícola e, 
por conseguinte, toda a sociedade, ao 
encarecem o acesso aos alimentos pela 
população.”
Após a manifestação, o deputado 
Ricardo Melão protocolou uma PL e 
entregou ao presidente da Assembleia 
com a assinatura de 25 deputados 
apoiando a revogação do decreto. 
“São 48 votos necessários para nós 
suprimirmos o artigo 22, mas o mais 
importante neste momento não é essa 
quantidade e, sim, tramitar dentro da 
Casa e ser colocado na pauta, o que 
a gente acha um pouco difícil porque 
o presidente da casa é ligado ao 
governador João Doria e é do PSDB”, 
explicou o parlamentar.

Mário Biral, superintendente do Senar-SP, 
durante abertura da Caravana.
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Artigo Negócios

Painel de Negócios

VENDO 
Mudas de Capiaçu. Valor: R$ 0,75 
uni. Obs: Chega a 4m de altura.
Tratar com: José Mauro Diniz 
(12) 98146-0231 / (12) 3122-4014 

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

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 Bete 
(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 

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. Documentação ok, estuda 
permuta com imóveis em Taubaté e 
região.
Tratar com: Juliana Gadioli 
(12) 99157-2111 / (12) 3301-1176 

8,5 ha, na Estrada da Rocinha, Bairro 
do Pinhal, ao lado do Hotel Fazenda 
Alvorada. Valor: 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 

Na edição anterior do informativo 
“Folha Rural”, introduzimos como 
o CAR – Cadastro Ambiental Rural 
trouxe benefícios para a gestão das 
propriedades rurais. No entanto, é 
importante fazer a ressalva de que 
apenas os proprietários e possuidores 
dos imóveis rurais que se inscreveram 
no cadastro até o prazo determinado 
pelo Governo Federal, que se findou em 
31 de dezembro de 2020, terão direito à 
adesão ao Programa de Regularização 
Ambiental (PRA), previsto no Novo 
Código Florestal e que será tema do 
artigo da próxima edição.
Este Programa de Regularização 
Ambiental (PRA), quando implantado, 
permitirá que os estados, através de 
seus órgãos ambientais, orientem e 
acompanhem os produtores rurais 
na elaboração e implementação das 
ações necessárias para a regularização 
ambiental de sua propriedade ou posse 
rural, com a recomposição de áreas 
com passivos ambientais nas suas 
propriedades ou posses rurais, seja em 

Áreas de Preservação Permanente, de 
Reserva Legal ou de Uso Restrito, como 
também permitirá que o proprietário 
e o produtor rural obtenham o uso 
consolidado nas Áreas de Preservação 
Permanente e renda com a proteção 
dos recursos naturais.
É de grande importância ressaltar, 
também, que se o proprietário ou 
o produtor rural não se cadastrar e 
não se inscrever no CAR, poderão 
sofrer sanções, como advertências ou 
multas, além de não poderem mais 
obter nenhuma autorização ambiental 
ou ter acesso ao crédito agrícola, de 
grande fomento e importância para 
o desenvolvimento do setor rural em 
nosso país, já que as linhas de crédito 
disponibilizadas pelas instituições 
financeiras estão vinculando como uma 
das condições para a sua aprovação 
e liberação do crédito rural a 
apresentação do CAR e seu número de 
inscrição, em atendimento à normativa 
legal em vigência. 
Por fim, há que se reconhecer que a 

criação do CAR e sua obrigatoriedade 
aos proprietários e produtores rurais 
de efetuarem a inscrição dos imóveis 
rurais, trouxeram vantagens para todos, 
inclusive para o pequeno proprietário e 
produtor rural que vai poder manter 
sua atividade produtiva e ainda regular 
sua propriedade ambientalmente, em 
conformidade com as exigências da lei. 
O meio ambiente ganhará na quantidade 
e qualidade de vegetação nativa, e o 
governo terá todas essas informações 
reunidas num cadastro, possibilitando 
um melhor planejamento ambiental 
e econômico dos imóveis rurais em 
prol do produtor rural, na busca e 
promoção do desenvolvimento da 
sustentabilidade no campo, conciliando 
a produção de uma agricultura 
sustentável que garanta um ambiente e 
alimentos saudáveis às futuras gerações 
e promovendo renda com a proteção de 
nossos recursos naturais!!!

Parte 2 - O Código Florestal e os 
benefícios do CAR ao Produtor Rural

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

Guaratinguetá/SP

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

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

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

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

NEGÓCIOS

OPORTUNIDADES

ALUGO 
Casa mobiliada para final de 
semana e feriados. Em Cunha-SP, 
bairro Paraitinga, 30km de Guará.
Tratar com: Nazem Nascimento 
(12) 99776-5111 / nazem@uol.com.br 

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 

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

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 

Técnico veterinário, técnico 
auxiliar veterinário 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 dos 
Santos 
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.
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 Cesar Bitencourt 
Contato: (12) 99769-7278
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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

ABRIL 
Até 07/04 - Pagar o FGTS ref. MARÇO 
2021 
Até 07/04 - Pagar o INSS e FGTS dos 
domésticos 
Até 15/04 - Pagar mensalidade de sócio. 
Até 15/04 - Pagar o INSS dos autônomos; 
Até 20/04 - Pagar o INSS dos empregados; 
OBS: Deixar cheques de INSS e FGTS em 
nossos escritórios até 05/04/2021 

MAIO 
Até 07/05 - Pagar o FGTS ref. ABRIL 
2021 
Até 07/05 - Pagar o INSS e FGTS dos 
domésticos 
Até 17/05 - Pagar mensalidade de sócio. 
Até 17/05 - Pagar o INSS dos autônomos; 
Até 20/05 - Pagar o INSS dos empregados; 
OBS: Deixar cheques de INSS e FGTS em 
nossos escritórios até 04/05/2021

EXPEDIENTE

Agenda de tributosPREÇO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS
PRODUTOS UNIDADE PREÇO
Feijão Carioquinha                 Sc. 60Kg  R$ 295,00

Fonte: Agrolink - Data da cotação : 25/02/2021

Arroz em casca longo fino 1   Sc.60 Kg R$ 107,30

Fonte: COOPAVALPA - Data da Cotação: 25/02/2021

Milho Sc. 60Kg                        R$ 77,00

Cana Tarefa R$ 350,00

Porco (Vivo) Kg  R$ 7,97

Porco (Carcaça) Kg R$ 11,59

Fonte: noticias agricolas - Agrolink - Data da Cotação:  25/02/2021

Boi gordo                              @ R$ 303,00

Bezerro de corte kg R$ 14,22

Boi Magro cb R$ 4.350,00

Vaca Gorda                          @ R$ 278,00

Fonte: CEPEA, Esalq, BM&F, Scot Consultoria, IEA - Data da Cotação: 25/02/2021

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: 25/02/2021

Cursos

MARÇO
Proleite - Mód 2 
Data: 01 e 02
Local: Campos Novos / Cunha 

Proleite - Mód 3 
Data: 08, 09, 15, 16, 22 e 23 
Local: Campos Novos / Cunha

Apicultura - Mód 2 
Data: 04, 05, 10 e 11
Local: Samambaia / Cunha 

Aquaponia 
Data: 22, 23 e 24
Local: Sítio Ypes - Bairro Imbiri
Lagoinha   

Tratamento de bambu 
Data: 25
Local: Lagoinha 

Olericultura básica - Tratos 
culturais
Data: 29 e 30 
Local: Sítio São José Migliano - 
Bairro Santa Cruz / Aparecida 

Feira do Produtor Rural - 
Integração
Data: 13
Local: Potim 

Feira do Produtor Rural - 
Sensibilização
Data: 27
Local: Potim

ABRIL
Apicultura - Mód 3 
Data: 02, 03, 09 e 10
Local: Samambaia / Cunha 

Proleite - Mód 4 
Data: 05, 06, 12 e 13
Local: Campos Novos / Cunha 

Proleite - Mód 5 
Data: 19, 20 e 26 
Local: Campos Novos / Cunha

Olericultura básica - Controle 
alternativo de pragas e 
doenças
Data: 21 e 22 
Local: Sítio São José Migliano - 
Bairro Santa Cruz / Aparecida 

Programa Promovendo 
a Saúde no Campo - 
Saneamento básico e 
educação ambiental 
Data: 23 e 24 
Local: a definir

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


