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As condições de umidade nessa época do ano 
diferem das condições de verão.
Conte com a Serramar nesse processo.

Cuidado na dobradinha

Siga as redes sociais: 
@serramaragro

Acesse nosso site: 
serramaragro.com.br
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NotasNotas

Guaratinguetá recebe 
viatura do Programa 
Segurança no Campo 

IR 2022: atenção ao prazo
Tem início no dia 7 de março a entrega 
da declaração do Imposto de Renda 
2022 referente ao ano-base 2021. O 
prazo se estende até o dia 29 de abril, 
segundo informa a Receita Federal. 
Tanto o preenchimento quanto a 
entrega da declaração devem ser feitas 
por meio do programa gerador do IR 
2022 que estará disponível a partir do 
dia 7.
É obrigado a declarar o IR em 2022 
o Produtor Rural que obteve receita 
bruta anual decorrente de atividade 
rural em valor acima do limite de R$ 
142.798,50. 

Faesp promove treinamento 
sobre a nova plataforma do CAR

Fo
nt
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spNo final de 2021, a Secretaria da 

Agricultura e Abastecimento do 
Estado de São Paulo (SAA-SP) firmou 
um Termo de Cooperação com o 
Serviço Florestal Brasileiro, órgão do 
Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (MAPA) e promoveu a 
migração dos dados do SICAR-SP para 
o SICAR Federal.
Com o propósito de apresentar a 
nova plataforma do CAR e prestar 
informações e orientações a todos os 
Sindicatos Rurais paulistas, a Federação 
da Agricultura e Pecuária do Estado de 
São Paulo (FAESP), em parceria com 
a SAA-SP, promoveu, de 14 a 17 de 
fevereiro, o Treinamento Virtual CAR.
Com duração média de três horas, os 
treinamentos reuniram cerca de 100 
participantes em cada um dos dias. 
O conteúdo abrangeu a apresentação 
do novo software, o ferramental de 
navegação, funcionalidades e normas 
para adequações. 
“Entendemos que é de extrema 
importância que a rede sindical tenha 
acesso a todas essas informações 
para compreender a análise que será 

realizada nos cadastros pela SAA, a fim 
de que possam prestar as adequadas 
orientações aos produtores rurais e 
conduzi-los à regularidade ambiental”, 
comentou o vice-presidente da FAESP, 
Tirso Meirelles.
Obrigatório para todos os imóveis 
rurais, o CAR é um registro público, por 
meio digital, unificado para todo o país. 
A finalidade é integrar as informações 
ambientais das propriedades e posses 
rurais referentes às Áreas de Preservação 
Permanente (APP), de uso restrito, de 
Reserva Legal, de remanescentes de 
florestas e demais formas de vegetação 
nativa, e das áreas consolidadas. As 
informações compõem uma base de 
dados para controle, monitoramento, 
planejamento ambiental e econômico e 
combate ao desmatamento.
O Sistema Nacional de Cadastro 
Ambiental Rural – SICAR foi criado 
por meio do Decreto n° 7.830/2012 
sendo definido como sistema eletrônico 
de âmbito nacional com o propósito de 
promover a integração e o gerenciamento 
de informações ambientais dos imóveis 
rurais de todo o País.

Durante evento da Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento do 
Estado de São Paulo (SAA-SP), 
em Itapeva, no dia 11 de fevereiro, 
o secretário de Segurança e 
Mobilidade de Guaratinguetá, 
Major Oliveira, representou o 
município para receber a viatura 
do Programa AgroSP + Seguro 
- Segurança no Campo para 
patrulhamento e ronda na zona 
rural.

Este programa faz parte dos 14 
Projetos Integrados, desenvolvido 
pelo sistema Faesp/Senar-
SP, Sebrae-SP e Secretaria de 
Agricultura de SP para soluções 
a curto e médio prazo para 
as principais necessidades dos 
produtores rurais. O projeto foi 
apresentado em Guaratinguetá 
no dia 16 de setembro de 2021, na 
Fazenda Oro Bianco Laticínios, 
durante a Caravana Família 
Nação Agro.  

Com o convênio assinado entre 
Prefeitura e SAA, a cidade entrará 
com a atividade delegada em 
conjunto com a Polícia Militar, 
segundo nota do prefeito Marcus 
Soliva. “Para que a viatura circule 
pela zona rural para a proteção 
deste segmento importantíssimo 
em nosso município que é o 
Agronegócio”, destacou.

Região de Guará atinge quase 100% 
de cobertura vacinal contra Aftosa
99,99% do rebanho de zero a 24 
meses foi vacinado contra Aftosa na 
região da EDA Guaratinguetá, que 
compreende 18 municípios, durante a 
campanha de vacinação de novembro 
de 2021, que se estendeu até o dia 
31 de dezembro, segundo dados da 
Coordenadoria de Defesa Agropecuária 
(CDA), da Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento do Estado de São Paulo 
(SAA-SP).
Dos 138.685 animais cadastrados, 138.674 
foram vacinados. Já na região da EDA 
Pindamonhangaba, que compreende 22 
cidades, 100% dos animais aptos foram 
vacinados. 
Em todo o Estado, 99,82% do rebanho 
paulista apto foi vacinado. Em relação a 
declaração da vacinação, ao todo, 99,33% 
das propriedades rurais paulistas fizeram 
o registro.

Brucelose registra novo 
recorde em 2021
Ainda de acordo com a divulgação, o 
Estado de São Paulo registrou novo 
recorde anual de cobertura vacinal contra 
a Brucelose em 2021, com 97,02% das 
fêmeas bovídeas (bovinas e bubalinas) 
com idade entre 3 e 8 meses vacinadas, 
superando o índice do ano anterior que 
foi de 95,71%, segundo a Secretaria de 
Agricultura.
Dados do segundo semestre de 2021 
mostram que o índice de vacinação 
daquele período, que inclui as fêmeas 
bovídeas vacinadas entre o mês de junho 
e dezembro, foi de 96,11%. Das 388.397 

Esses resultados positivos 
mostram o compromisso e a 
responsabilidade do pecuarista 
da região em prevenir o 
seu rebanho. A Associação 
Agropecuária e Sindicato Rural 
de Guaratinguetá parabenizam 
a todos!

fêmeas bovinas com registro no sistema, 
373.293 foram imunizadas e 15.104 
bezerras deixaram de ser. Os animais 
aptos à vacinação estavam distribuídos 
em 42.290 propriedades e, destas, 39.264 
(92,84%) declararam a vacinação.
A região da EDA Guaratinguetá 
alcançou índice de imunização de 99,86% 
contra a brucelose, com 13.367 fêmeas 
vacinadas entre 13.386 cadastradas. 
Sobre as bezerras que deixaram de 
receber a vacina até os 8 meses de idade, 
o veterinário Klaus Saldanha Hellwig 
da SAA-SP explica que os proprietários 
precisam regularizar a situação junto ao 
serviço oficial de defesa agropecuária 
para poder movimentar normalmente 
seus animais.
“O proprietário deve procurar um médico 
veterinário de sua confiança para vacinar 
as fêmeas com mais de 8 meses de idade 
com a vacina RB-51. Por ser uma vacina 
viva, que pode infectar o manipulador, 
a vacinação deve ser feita por um 
profissional médico veterinário. Este 
mesmo veterinário irá fornecer o atestado 
de vacinação que deve ser apresentado 
em uma unidade da Coordenadoria de 
Defesa Agropecuária”.

Associado, agende seu 
atendimento para o 
preenchimento da declaração 
em nossos escritórios. Fique 
atento aos nossos canais 
de comunicação, como 
WhatsApp, redes sociais 
e mural dos escritórios, 
iremos informar quando os 
atendimentos começarem.
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Novo ciclo

DIRETORIA
Presidente: Eduardo Cavalca Filho
Vice-Presidente: Thiago Augusto 
Roque Chaves
10 Secretário: Marcus Mário Silva 
Ferreira
20 Secretario: Luiz Renato de 
Campos Ferraz
10 Tesoureiro: Claudio do 
Nascimento Gama
20 Tesoureiro: Alexandre de França 
Tavares

Suplentes:
Rubem Mota Filho
Hilma Vieira Leite Pacheco
João Henrique Figueira Cavalca
Pasquale Alessandro Laurenti

Novo ciclo

Sindicato Rural apresenta balanço de 2021

Durante Assembleia Ordinária realizada 
em 17 de fevereiro, na sede da entidade, 
o Sindicato Rural de Guaratinguetá 
apresentou o Relatório da Diretoria 
com o balanço das atividades de 2021. 
Aprovado por unanimidade entre os 
presentes, o relatório apresentou as 
ações realizadas durante o ano, bem 
como as representações prestadas e a 
situação financeira do Sindicato. 
Em 2021, o quadro associativo da 
entidade cresceu com a adição de 
quatro novos membros, totalizando 508 
sócios. Esse número vem aumentando 
desde 2019, quando a entidade contava 
com 498 sócios. Já em 2020, o quadro 
subiu para 504. 
No âmbito da qualificação e melhoria de 
vida do homem no campo, o convênio 
com a Faesp/Senar-SP capacitou 1.900 

participantes em um total de 91 ações, 
com investimento aproximado de R$ 
598 mil. Foram 41 cursos de diversas 
áreas ministrados ao longo do ano e 
quatro programas: Feira do Produtor 
Rural, Apicultura, Pro Leite e Turismo 
Rural.
Ao longo do ano, o Sindicato Rural 
participou de reuniões e representações 
e protocolou ofícios com o objetivo de 
atender as necessidades dos produtores 
rurais locais:

• Ofício enviado a Faesp solicitando 
providências em relação a demora 
na restauração da queda de energia 
dos produtores rurais;

• Organização do Programa 
Diagnóstico da Faesp/Senar-SP, 
tendo como objetivo coletar dados 

do meio rural em todas as áreas, 
como educação, saúde, estradas, 
produções, etc;

• Reunião com presidentes de 
Sindicatos Rurais do Vale do 
Paraíba e Faesp sobre mudanças 
no sistema de ICMS do Governo 
Estadual;

• Reunião com representantes da 
Comissão Energia Faesp e EDP 
Bandeirantes tratando as várias 
reclamações do atendimento de 
energia na região;

• Participação no grupo de trabalho 
do “Plano de Desenvolvimento da 
Bovinocultura Leiteira Paulista - 
Mais Leite, Mais Renda”, formado 
pelas entidades da classe e CATI 
(Coordenadoria de Assistência 
Técnica e Integrada).

Nova diretoria do 
Sindicato toma posse
No mesmo dia, após a Assembleia, a 
nova Diretoria do Sindicato Rural para o 
mandato que se inicia em março de 2022 
e segue até fevereiro de 2025 tomou posse. 

Guaratinguetá/SP

Durante visita à Guaratinguetá em 
3 de fevereiro, o Vice-Governador e 
secretário de Governo do Estado de 
São Paulo, Rodrigo Garcia, anunciou 
a implantação de cinco novas unidades 
do Poupatempo, sendo quatro delas 
para a região de São José dos Campos, 
que contempla Aparecida, Cachoeira 
Paulista, Cunha e Potim, e uma para 
Guararema, na Região Metropolitana 
de São Paulo. Os futuros postos de 
atendimento terão instalações mais 
compactas e com foco no digital.
“Os postos do Poupatempo trazem 
os serviços públicos para mais perto 
da população. As novas unidades vão 
atender 150 mil pessoas, que poderão 
resolver suas pendências do dia a dia 

SP autoriza novas unidades do Poupatempo para o Vale do Paraíba 
Aparecida, Cachoeira Paulista, Cunha e Potim receberão o Poupatempo

com mais praticidade e efetividade”, 
destaca Rodrigo Garcia.
Cada nova unidade conta com 
investimento de R$ 130 mil pelo Estado, 
e tem capacidade para realizar cerca de 
130 atendimentos por dia. A viabilização 
dos projetos será feita por meio de 
convênios entre os governos estadual 
e municipal, cabendo às prefeituras a 
participação nas indicações e escolhas 
dos locais e infraestrutura dos imóveis. 
A parceria permite ainda a inclusão de 
serviços municipais nos canais digitais 
do Poupatempo.
“Nosso objetivo é levar o já reconhecido 
atendimento de excelência do 
Poupatempo para diversos municípios 
do estado, até mesmo os de menor 

porte. As novas unidades foram 
planejadas para funcionar em formato 
mais moderno e inteligente, com 
sistema Balcão Único e atendentes 
multitarefa”, afirma o diretor da 
Prodesp – empresa de Tecnologia do 
Estado que administra o Poupatempo, 
Murilo Macedo.
O Poupatempo tem 108 unidades em 
funcionamento no estado de São Paulo 
e, no momento, outras 122 seguem em 
processo de implantação. Até agora, 
a região de São José dos Campos tem 
11 postos autorizados pelo plano de 
expansão do governo estadual. Já a 
Região Metropolitana de São Paulo, 
com a futura unidade de Guararema, 
passa a ter 15 postos anunciados.
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Diretoria
Presidente
Luiz Renato de Campos Ferraz
Vice-presidente
Thiago Augusto Roque Chaves
1° Secretário
Ana Cláudia Caltabiano Zangrandi
2° Secretário
Paulo Augusto Galvão Lucchesi
1° Tesoureiro
Eduardo Cavalca Filho
2° Tesoureiro
Marco Antônio Monteiro

Conselho Fiscal
Efetivos:
Atílio Cera Moya
José Sérgio de Campos
José Inácio Natal

Suplentes:
José Nivaldo de Campos
Julio Rogerio Barbosa Carvalho
Rubem Mota Filho

Eleição da 
Associação: 
Chapa 1 eleita!

Delegados Representantes
Efetivos:
Eduardo Cavalca Filho
Rubem Mota Filho

Suplentes:
Luciano Vaz Pinheiro
Marcos Ottoni de Almeida

Conselho Fiscal
Efetivos:
Fábio Sathler Rodrigues
Jose Inácio Natal
Jose Sergio de Campos

Suplentes:
Murilo Sousa Gadioli
Crysantho Ferreira Filho

No último dia 24 de fevereiro, foi 
realizada a eleição da nova Diretoria 
e Conselho Fiscal da Associação 
Agropecuária de Guaratinguetá para 
o mandato que se inicia neste mês de 
março.
A chapa vencedora foi a chapa 1, 
confira os nomes:

Com a eleição da chapa única inscrita, 
realizada no último dia 24 de janeiro, 
Eduardo Cavalca Filho continua a 
frente da entidade. Confira os eleitos:

Parabenizamos a todas as mulheres, 
produtoras rurais e nossas 

colaboradoras pelo seu dia!
8 de março

Dia Internacional da Mulher

AS MULHERES OCUPAM QUASE
METADE DA POPULAÇÃO RURAL!
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Artigo Negócios

Painel de Negócios

NEGÓCIOS

OPORTUNIDADES

VENDO 
Chácara 5.000 m2 - bairro Rio 
das Pedras – Guaratinguetá. 
Preço e condições de pagamento 
a combinar.
Tratar com: Cleide Genciano
Contato: (12) 99786-1123 / (12) 
99201-0730

2 touros Senepol. Obs: um touro 
de 3 anos e outro de 4 anos. Valor 
a combinar
Tratar com: Sergio Augusto 
Barbosa Soares
Contato: (12) 99750-0801

Vacas e bezerras leiteiras. Valor a 
combinar.
Tratar som: Marcio Fernandes
Contato: (11) 99904-9995 / (12) 
99774-5810

Vendo ou troco Gado de corte; 
ordenha Westfalia Surge - 
espinha de peixe – duplo de 4; 
Circuito fechado com bomba 
transferidor de leite - monofásico; 
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

Carreta 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 

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 

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

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 

Pasto para até 30 cabeças de 
gado no bairro da Aparição Velha, 
Estrada Barra do Bie, a 700 mts 
do asfalto. Preço: R$ 1.000,00 
mensais.
Tratar com: João Carlos
Contato: (13) 3327-7900

PROCURO 
Áreas para arrendar para plantio 
de soja no Vale do Paraíba e 
região.
Tratar com: Tuca ou Perolla M. 
(12) 97403-1531 / (12) 99728-2275

A Associação Agropecuária e o Sindicato 
Rural de Guaratinguetá, em nome de toda 
Diretoria, colaboradores e produtores rurais 
associados, repudiam o caso de maus-tratos 
a mais de 300 bovinos, registrado em uma 
propriedade em Cunha-SP na última semana. 
O caso chocou a todos devido à tamanha 
crueldade com os animais abandonados em 
condições precárias, sem alimentação, água e 
locais adequados de acomodação. 
Destacamos que essa situação lamentável 
trata-se de um caso isolado que não condiz 
com a realidade dos pecuaristas da região 
que trabalham diariamente para o bem-estar 
dos animais. Essa notícia é um absurdo, um 
crime, que nos entristece muito, e esperamos 
que a justiça seja feita.
A grande maioria dos produtores rurais 
de Cunha e região são conhecidos 
nacionalmente porque produzem com amor, 
respeito e por seguirem as boas práticas de 
bem-estar animal. Da porteira para dentro, 
existe uma rotina que exige seriedade e 
comprometimento que muitos não imaginam, 
e a enorme maioria dos produtores atendem 
às exigências sanitárias, pois somente com 
o manejo correto e boa nutrição é possível 
alcançar alta produtividade e, assim, 
oferecer leite e carne de qualidade na mesa 
do brasileiro. 
Nossas entidades incentivam as boas práticas 
e profissionalização do pecuarista e demais 
produtores rurais por meio da parceria 
com o Senar-SP, em que são oferecidas 
capacitações em toda região visando ensinar 
o manejo correto e o tratamento digno que 
os animais merecem, como o “Programa 
Pro Leite”, que ensina desde técnicas para o 
trato dos animais à nutrição. 
Por meio de eventos como Expoguará, 
Torneio Leiteiro de Cunha, ExpoCunha, 
LeiteShow, entre outros, buscamos 
divulgar e valorizar a cultura da pecuária 
e os produtores que tanto trabalham para 
garantir sua produção e sustento.
Nossa região se destaca no Estado e no País 
como principal bacia leiteira. A cidade de 
Cunha é uma grande produtora de leite, 
é destaque na produção de queijos, e está 
crescendo com gado de corte e outros setores, 
graças a produtores sérios que trabalham 
com condições adequadas e respeito.
Por fim, reiteramos que manejo correto 
e cuidado com os animais não é um favor 
que o pecuarista faz e, sim, um dever, uma 
obrigação, para garantir a saúde e sanidade 
dos animais, maior produção, produção 
de qualidade e rentabilidade. Repudiamos 
quaisquer práticas que envolvam sofrimento 
e colocam em risco a vida dos bovinos, 
muares, suínos e todas as espécies. 
Nos colocamos à disposição da população, 
autoridades e mídia para mostrar a seriedade 
da pecuária. Agradecemos a todos.
A direção.

BUSCO VAGA DE EMPREGO
Caseiro e trabalhador rural.
Tratar com: Luiz Roberto da 
Silva
Contato: (12) 99739-3631

Caseiro e trabalhador rural.
Tratar com: Claudinei Honorato 
Alves da Silva
Contato: (12) 98221-0833

Caseiro e trabalhador rural.
Tratar com: Luiz Carlos de Abreu
Contato: (12) 99643-5343

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 B. Sales
(12) 99769-7278 / 3125-7387

Trabalhador rural com 
experiência em manejo de 
gado de corte, cercas, limpeza 
de pasto e conhecimento em 
toda rotina dentro da fazenda. 
Função: Trabalhador rural.
Tratar com: José Luiz R. Rangel
Contato: (12) 99626-5178 (whats)

GEORREFERENCIAMENTO

REGULARIZAÇÃO DE OBRA

USUCAPIÃO

PROJETO ARQUITETÔNICO

DESMEMBRAMENTO

RETIFICAÇÃO DE ÁREA

SOLUÇÕES AMBIENTAIS
(12) 99701-8321

OS CUIDADOS CONTINUAM
1 - Lavar as mãos com água e sabão 
antes de iniciar a jornada, durante 
o manejo com os animais e ao final 
do trabalho. Quando possível, tomar 
banho antes de entrar na área limpa 
da ordenha.

2 - Evitar tocar olhos, nariz e boca, 
mesmo com as mãos lavadas. Quando 
espirrar ou tossir, cobrir a boca 
usando toalha de papel e descartar 
no lixo orgânico. Na falta de toalha 
de papel, usar o antebraço, nunca as 
mãos.

3 - Botas, macacões e aventais são 
equipamentos de proteção individual 
(EPIs). Devem ser utilizados 
somente na propriedade e lavados 
periodicamente. Quem trabalha na 
ordenha, deve manter unhas curtas 
e cabelo preso com touca ou boné. 
Disponibilizar máscaras e álcool em 
gel.

4 - Não compartilhar objetos pessoais, 
como toalha de rosto, copo, cigarro, 
chimarrão e tereré.

5 - Higienizar equipamentos/
ferramentas de uso comum, veículos 
e as instalações com desinfetantes a 
base de hipoclorito 0,2% ou álcool 
70%. É importante evitar o acúmulo 
de matéria orgânica, que dificulta ou 
inviabiliza a ação de desinfetantes. 
Não é aconselhado varrer a seco 
refeitórios, banheiros e escritórios. 
E tenha cuidado especial na sala de 
ordenha. É fundamental realizar o 
processo de limpeza e desinfecção 

Embrapa: Dez medidas na propriedade contra covid-19
duas ou três vezes por dia, após cada 
ordenha.

6 - Evitar aglomerações. Reduzir o 
número de trabalhadores em escala 
em um mesmo local. É importante 
respeitar o distanciamento de pelo 
menos um metro entre as pessoas. No 
deslocamento em veículos com outras 
pessoas, usar máscaras e manter 
janelas abertas para a troca de ar.

7 - Planejar a compra de insumos, 
tornando a ida ao comércio e a 
entrada de veículos na propriedade 
menos frequentes.

8 - Resolver o que for possível por 
telefone. Se for necessário receber um 
visitante, não tenha contato direto, 
como aperto de mão, e evite o acesso 
a áreas de trânsito dos animais. O 
caminhão que busca o leite, o que 
entrega ingredientes da dieta e outros 
veículos externos devem circular por 
locais diferentes das áreas de trânsito 
de animais. Além disso, é importante 
que passem pelo rodolúvio para lavar 
os pneus.

9 - Os prestadores de serviço técnico 
devem usar um conjunto de EPIs para 
cada propriedade e tomar cuidados 
básicos, como lavar as mãos e os 
calçados logo na chegada.

10 - Repassar aos trabalhadores da 
fazenda o programa de biosseguridade 
e as ações a serem executadas, para 
que nenhum passo seja negligenciado.

FAESP orienta:

- Produtor rural, garanta sua 
imunização tomando a dose de reforço 
para o benefício de todos.

- Continue exercendo as medidas 
preventivas: use máscara, lave as mãos 
com frequência, use álcool em gel e 
evite aglomerações. 

- Baixe o Protocolo Sanitário 2022 da 
Faesp pelo link: https://faespsenar.
com.br/sistema-faesp-senar-sp-divulga-
protocolo-sanitario-2022/

NOTA DE REPÚDIO
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EXPEDIENTE

Agenda de tributosPREÇO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS
PRODUTOS UNIDADE PREÇO
Feijão Carioquinha Sc. 60Kg  R$ 320,00
Fonte: Agrolink 24/01/22

Arroz em casca longo fino 1   Sc.60 Kg R$ 55,00
Fonte: Agrolink/COOPAVALPA 23/02/22

Milho Sc. 60Kg                        R$ 95,00

Cana Tarefa R$ 700,00

Porco (Vivo) Kg  R$ 5,94

Porco (Carcaça) Kg R$ 8,70
Fonte: Notícias Agrícolas - Agrolink/cepea.esalq.usp.br 23/02/22

Boi gordo                              @ R$ 346,38

Vaca Gorda                          @ R$ 298,50

Bezerro Nelore 12 meses 225 Kg (cabeça) R$ 3.250,00

Bezerro Nelore 12 meses 225 Kg (vivo) R$ 14,44

Bezerro Nelore 8 meses 180 kg (cabeça) R$ 3.000,00

Bezerro Nelore 8 meses 180 kg (kg vivo) R$ 16,67

Boi Magro 12 @ R$ 4.300,00
Fonte: Conforme valores de mercado - 22/02/22

Bezerra p/leite - 1000 lt C      Cb R$ 2.130,00

Novilha p/leite - 2000 lt C                                         Cb R$ 4.260,00

Vaca p/leite - 3000 lt C Cb R$ 6.390,00
Valores calculados de acordo com o preço do Leite

Leite Lt  R$ 2,13
Fonte: SERRAMAR - 23/02/22

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 2022

Até 07/04 - Pagar o INSS e FGTS dos 
domésticos

Até 18/04 - Pagar o INSS dos autônomos. 

Até 19/04 - Pagar mensalidade de sócio.

Até 20/04 - Pagar o INSS dos empregados.

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

MAIO
Até 06/05 - Pagar o FGTS ref. ABRIL 2022

Até 06/05 - Pagar o INSS e FGTS dos 
domésticos

Até 16/05 - Pagar mensalidade de sócio.

Até 16/05 - Pagar o INSS dos autônomos.

Até 20/05 - Pagar o INSS dos empregados.

OBS: Deixar cheques de INSS e FGTS em 
nossos escritórios até 03/05/2022

Cursos

MARÇO
Proleite - Mód 2 
Datas: 01 e 02 - das 9h às 16h
Local: Lagoinha / Sítio Vicentina Ribeiro 
Coelho - Palhinha 

Proleite - Mód 3 
Datas: 07, 08, 14, 15, 21 e 22 
Local: Lagoinha / Sítio Vicentina Ribeiro 
Coelho - Palhinha 

Palestra de Sensibilização do Programa 
de Uva 
Datas: 11 - às 16h
Local: Lagoinha / Sítio Recanto do 
Cururu - bairro do Curralinho 

Pedreiro - Mód 1
Datas: 16, 17 e 18 - das 8h às 17h 
Local: Guará / Sítio Santana - Pirizal

Apicultura - Mód 2 
Datas: 18, 19, 25 e 26
Local: Potim / Sítio São Benedito - bairro 
Miguel Vieira 

Turismo Rural 
Datas: 28, 29, 30 e 31 - das 8h às 17h
Local: Guará / Salão Centro 
Comunitário São Joaquim - bairro Pilões 

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

ABRIL 
Proleite - Mód 4 
Datas: 04, 05 e 06 
Local: Lagoinha / Sítio Vicentina 
Ribeiro Coelho - Palhinha 

Apicultura - Mód 3 
Datas: 04, 05, 11 e 12
Local: Potim / Sítio São Benedito - 
bairro Miguel Vieira

Programa de Uva - Mód 1 
Datas: 11 e 12 - das 8h às 17h
Local: Lagoinha / Sítio Recanto do 
Cururu - bairro do Curralinho 

Pedreiro - Mód 2 
Datas: 5, 6, 7 e 8 - das 8h às 17h
Local: Guará / Sítio Santana - 
Pirizal

Aquaponia
Datas: 25, 26 e 27
Local: A definir

Tratamento de Bambu 
Datas: 28
Local: Potim / Sítio Flor do Campo 
- Vista Alegre


