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Reforma tributária paulista
Após mais de duas semanas de embates 
entre governo e oposição, a Assembleia 
Legislativa de São Paulo (Alesp) 
aprovou, no último dia 14 de outubro, 
o texto-base do pacote de ajuste fi scal 
para 2021. O texto substitutivo do 
relator especial designado, Alex de 
Madureira (PSD), teve 48 votos a favor 
e 37 contra.
Os deputados, porém, ainda irão votar 
os destaques, que são trechos que podem 
ser retirados da proposta original, 
mas até o fechamento dessa edição, a 
próxima sessão extraordinária ainda 
não tinha data marcada.
O governo alega que o ajuste fi scal é 
necessário para conter um rombo de R$ 
10,4 bilhões no orçamento de 2021. A 
proposta aumenta impostos e extingue 
órgãos públicos, autorizando a demissão 
de 5.600 servidores.

Pressão 
Diante da situação, entidades rurais 
como a FAESP (Federação da 
Agricultura e Pecuária do Estado de 
São Paulo), ABRALEITE (Associação 
Brasileira dos Produtores de Leite), 
ASSIRVAP (Associação dos Sindicatos 
Rurais do Vale da Paraíba) em nome de 
associações e sindicatos, Cooperativa de 
Laticínios Serramar e Comevap cobram 
revisão das emendas para não afetar o 
setor agropecuário. 
As reinvindicações afi rmam que o pacote 
fi scal do governo estadual para equilibrar 
o orçamento paulista em 2021, o Projeto 
de Lei 529/2020, será muito oneroso 
para a agropecuária e haverá impacto 
nos preços de insumos e implementos. 
“A proposta aumenta genericamente 
para 18% a alíquota do Imposto sobre 
a Circulação de Mercadorias e Serviços 
(ICMS), agravando a taxação dos vários 
segmentos rurais que hoje recolhem 
abaixo disso”, explicou o presidente da 
Faesp, Fábio de Salles Meirelles.
Para a ASSIRVAP, a aprovação do 
PL 529, mais precisamente o artigo 
24, “pode retirar os incentivos e 
benefícios fi scais de vários produtos, 

Atenção, associado: se você 
tem interesse em se informar 
sobre posse e porte de 
arma de fogo na área rural, 
procure o Sindicato Rural de 
Guaratinguetá para receber 
orientações e instruções sobre a 
regularização e demais dúvidas.

entre eles os de lácteos, e os impactos 
dessa ação se estenderão por toda a 
cadeia, diminuindo substancialmente a 
competitividade do sistema produtivo 
paulista, bem como proporcionará o 
aumento de importação de produtos 
lácteos de estados com contam com 
benefícios fi scais e terão a oportunidade 
de posicionar seus produtos em nosso 
Estado com menores custos”, disse 
Wander Bastos, presidente da entidade 
e diretor técnico da ABRALEITE.
Em âmbito nacional, a Faesp ainda pede 
mudanças em três pautas que estão 
tramitando no Congresso Nacional: a 
PEC 45/19 da Câmara, PEC 110/19 do 
Senado e o Projeto de Lei n° 3.887/20, 
de autoria do Poder Executivo. Segundo 
circular enviada à presidência, “em 
comum, as três propostas têm pontos 
que impactam negativamente o setor 
agropecuário em diferentes intensidades, 
seja elevando a tributação, eliminando 
benefícios fi scais, ou até mesmo 
instituindo o recolhimento de impostos 
em etapas do processo produtivo que 
atualmente não são tributadas”.
De acordo com o documento, a 
Faesp defende que a reforma seja 
discutida no Congresso, mas salienta 
que “não há espaço para aumento da 
carga tributária ou modifi cações que 
inviabilizem a agropecuária brasileira, 
reduzindo sua capacidade de expansão 
e desenvolvimento”.
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Adiamento festas
Em razão das medidas de prevenção 
contra a COVID-19, a Associação 
Agropecuária e o Sindicato Rural 
de Guaratinguetá informam que 
vão adiar para 2021 a realização da 
Festa de Fim de Ano dos Produtores 
e do Encontro dos Trabalhadores. 
A decisão foi tomada para garantir 
a segurança e saúde de seus 
associados e funcionários. Assim 
que uma nova data for defi nida, um 
novo comunicado será divulgado.

No dia 15 de outubro, foi realizada 
no Recinto de Exposições em 
Guaratinguetá, a última etapa da 
coleta de embalagens vazias de 
defensivos. Coordenada pelo inpEV 
(Instituto Nacional de Processamento 
de Embalagens Vazias), a Operação 
Campo Limpo também passou pelas 
cidades de Bananal, Cunha, Lagoinha, 
Lorena, São José do Barreiro e no 
bairro da Rocinha em Guaratinguetá.

Operação Campo Limpo
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O que mudou na nova lei de trânsito

Mudanças na lei de trânsito foram 
sancionadas pelo presidente da 
república e publicadas no Diário 
Ofi cial da União, no dia 14 de outubro. 
Desde que foi apresentado pelo próprio 
presidente, em 2019, o texto passou 
por diversas mudanças na Câmara e no 
Senado. As novas regras passam a valer 
180 dias após a publicação da lei.
Dentre as alterações, veja as principais:

Aumento da validade da CNH 
para até 10 anos

• 10 anos para condutores com 
menos de 50 anos;

• 5 anos para condutores com 
idade igual ou superior a 50 
anos e inferior a 70 anos;

• 3 anos para condutores com 
70 anos ou mais.

• Em caso de indícios de 
deficiência física ou mental ou 
de progressividade de doença 
que diminua a capacidade de 
condução, o perito examinador 
pode diminuir os prazos para a 
renovação da carteira.

Ampliação de 20 para até 
40 pontos do limite para a 
suspensão da Carteira Nacional 
de Trânsito (CNH), conforme o 
nível de gravidade das infrações 
cometidas e a exigência de não 
constar infrações gravíssimas na 
carteira do motorista. 

• 20 pontos, se o condutor 
tiver duas ou mais infrações 
gravíssimas em um período de 
12 meses;

• 30 pontos, se tiver apenas 
uma infração gravíssima no 
mesmo período;

• 40 pontos, se não constar 
entre as suas infrações 
nenhuma infração gravíssima 
nesse intervalo.

• No caso de motoristas 
profissionais, a medida foi 
flexibilizada: eles poderão 
atingir o limite de 40 pontos 
independente da natureza das 
infrações cometidas.

Preocupados com as mudanças 
na Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento, Sindicatos Rurais 
da Região, se reuniram no dia 26 de 
outubro, na sede do Sindicato Rural 
de Pindamonhangaba. Na pauta: O 
fechamento das Casas da Agricultura, 
ações da Defesa Agropecuária e 
a reestruturação da Secretaria da 
Agricultura e Abastecimento.
A reunião foi coordenada pelo 
presidente da Assirvap - Associação 
dos Sindicatos Rurais do Vale do 
Paraíba, Wander Bastos e contou com 
a presença das seguintes lideranças: 
Sindicato Rurais de Bananal, São José 
do Barreiro, Silveiras, Queluz, Cruzeiro, 
Lorena, Guaratinguetá, Taubaté, 
Caçapava, Paraibuna, São José dos 
Campos, Jacareí, Santa Branca e 
Pindamonhangaba; as cooperativas 
Colacap (Cachoeira Paulista) , 
Comevap (Pinda), Copavalpa 
(Guará); e a ASSOPEC (Associação 
Agropecuária de Guaratinguetá).
Participaram ainda coordenadores e 

técnicos da Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento, com destaque para José 
Luís Fontes, diretor da Coordenadoria 
de Desenvolvimento Rural Sustentável, 
Haley Silva de Carvalho, diretor do 
EDR Pindamonhangaba e Ana Paula 
Cunha Belchior Ribeiro, diretora do 
EDA Guaratinguetá.
De acordo com José Luís Fontes é preciso 
realizar uma formatação que atenda 
integralmente os produtores rurais. 
“Precisamos fazer uma reestruturação 
que viabilize o atendimento do 
pequeno produtor, principalmente, nas 
pequenas cidades”, salientou.
Segundo Wander Bastos, presidente 
da Assirvap, a reunião foi uma 
oportunidade para conversar e tirar 
algumas dúvidas sobre o projeto de 
reestruturação. “Saímos com uma 
agenda positiva de trabalho, para 
tornar efi ciente a prestação de serviços 
dos técnicos para minimizar o impacto 
aos produtores”, comentou.
Para João Bosco Andrade Pereira, 
presidente do Sindicato Rural de 

Pindamonhangaba, a Secretaria 
da Agricultura de São Paulo vem 
sofrendo nos últimos anos um 
processo de desmanche com redução 
signifi cativa de suas atividades e de 
recursos principalmente fi nanceiros e 
humanos. “Realmente faz-se necessário 
no momento uma reavaliação da 
forma de atuação, mas deveria estar 
acompanhada também de aporte 
dos recursos necessários para que ela 
possa retomar as atividades no nível 
necessitado pelos produtores e na 
altura da importância do agronegócio 
para o nosso país hoje. Infelizmente o 
Estado de São Paulo está fi cando atrás 
de outros estados que tem apoiado 
muito mais o setor”, concluiu.

Sindicatos Rurais discutem reestruturação
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Mercado

Raízes do campo
Família de Guaratinguetá preserva o legado de décadas iniciado pelo pai produtor

Dados do Sebrae de 2019 mostram 
que 95% das empresas brasileiras são 
familiares. Só no agronegócio, são 5.2 
milhões de propriedades com uma 
gestão familiar, como é o caso da família 
do produtor rural de Guaratinguetá 
Natalino Baesso, de 89 anos. 
Em seu Sítio Santo Antônio, na 
Colônia do Piagui, são produzidos 
arroz, milho, soja, pecuária leiteira e 
pecuária de corte. As filhas Solange 
Baesso, 51 anos, Silvana Baesso, 47 
anos, e o neto João Vitor Baesso, de 
27 anos, decidiram dar continuidade 
na atividade da família, iniciada há 
décadas pelo senhor Natalino, que é 
associado da Associação Agropecuária 
desde 1976.  

“Nosso interesse pela 
propriedade sempre 
foi em olhar para trás 
e ver tudo que nosso 
pai conquistou desde 
muito jovem, com muito 
trabalho. Não podemos 
deixar que isso 
simplesmente se dilua, 
se acabe, temos que 
continuar esse trabalho 
e queremos continuar. 
Ele fez o mais difícil, fez 
o avião decolar, agora 
temos que mantê-lo 
voando.” 

Solange Baesso
Produtora rural 

Os trabalhos no sítio foram divididos 
entre os três, de acordo com as 
habilidades e preferências de cada 
um. Para a família, o maior desafio 
foi implantar novas tecnologias ao 
longo dos anos, mas segundo Solange, 
“sempre vendo os resultados, com 
certeza o desafio foi vencido”.
De acordo com a produtora, o objetivo da 
família é continuar o comprometimento 
com o trabalho no campo e manter 
o legado iniciado pelo pai. “Somos 
responsáveis pela nossa empresa, e 
temos muito amor pela terra, paixão em 
ver a semente florescer e se transformar 
em alimento, gerar emprego, e com esse 
emprego transformar a vida dos nossos 
colaboradores”, destaca. “Isso tudo 
foi o que nosso querido pai e avô nos 
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ensinou e até hoje nos ensina, todo dia 
ele tem algo a ensinar, temos muita 
gratidão por ele estar aqui conosco 
ainda”, fi nalizou.

Novas tecnologias, turismo 
rural e capacitação podem 
ser o caminho
Outro dado do Sebrae mostra que das 
5.2 milhões de empresas familiares 
no agronegócio, 1/3 é de origem de 
heranças. Por isso, a opinião em comum 
entre os especialistas é de que o tema 

sucessão familiar é algo presente no dia 
a dia do agronegócio e que é preciso 
discuti-lo. 
Para o consultor do Sebrae Nélio 
Anderson da Cunha, palestrante da 
Caravana Família Nação Agro, o 
turismo rural e a tecnologia têm atraído 
o jovem para o campo e melhorado a 
renda, sendo boas ferramentas para 
fi xar as novas gerações no campo e 
promover a sucessão familiar. 
“Esse é um grande desafi o, mas que 
pode ser superado desde que haja 
planejamento, desde que haja um 
passo controlado para que as coisas 
aconteçam e que se use ferramentas de 
gestão para que isso ocorra no dia a 
dia, então é um conjunto de etapas”, 
explicou. 
O gerente geral do Sebrae São Paulo, 
Jardel Busarello, durante palestra da 
Caravana Família Nação em Taubaté, 
também aposta nas novas tecnologias 

como uma das maneiras de atrair os 
jovens para o campo, mas salienta a 
seriedade do tema sucessão familiar 
e que o segredo para o sucesso é a 
antecedência e a capacitação.
“Antecedência é uma das coisas mais 
importantes quando falamos em sucessão 
familiar, pois é um desafi o, é algo que 
é preciso conversar com a família, 
com os sócios e há uma metodologia 
para isso”, disse. “Além disso, não 
temos dúvida de que capacitação e 
profi ssionalização é o caminho para 
isso, porque é preciso instigar esse 
jovem a se familiarizar com o campo 
e a entender que ele pode empreender, 
que é preciso levar inovação, que tem 
que estar atento a termos novos como 
agrotech, georreferenciamento e todas 
as tecnologias que fazem parte, hoje, 
do dia a dia desse sucessor”, fi nalizou. 
Com informações do Portal Família 
Nação Agro.

PAINEL DE NEGÓCIOS

VENDE-SE
Casa em Taubaté-SP AV. 
Bandeirantes - Residencial 
Santo Antônio Preço e 
condições pagto: a combinar
Tratar com: José de Souza
(12) 99769-4439

Picadeira pinheiro P-44
Preço e condições pagto: a 
combinar

Tratar com: José Mauro Diniz
(12) 98146.0231 / (12)3122.4014

PRECISA-SE
Caseiro (individual ou família)
Tratar com: Henrique Goes
(12) 99102.1716

Operador trator rural
Tratar: Henrique Goes
(12) 99102.1716

Trabalhador rural p/tirar leite, 
cuidar do gado e animais 
em geral, trabalhar c/trator, 
ajudante geral e esposa p/
cuidar da seda da fazenda
Tratar: João Cesar Bitencourt 
Sales
Telefone: Cel.: (12) 99769.7278
OBS.: Bairro Serra Fria - 
Lagoinha/SP

DESCONTOS
N A S  M E N S A L I D A D E S

Convênio com UNISAL garante

N A S  M E N S A L I D A D E SN A S  M E N S A L I D A D E S

para Graduação

e Pós-Graduação

Direito
Psicologia

ou
de Graduação
cursos
para demais

10% 25%em

Exclusivo para associados e 
colaboradores da Assopec

Sr. Natalino Baesso
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Governo revoga normas trabalhistas
O governo federal anunciou no último 
dia 22 de outubro, um programa para 
eliminação e simplifi cação de normas 
trabalhistas, batizado de Descomplica 
Trabalhista. Como primeiras medidas, 
haverá alteração nas regras de saúde 
e segurança na área rural, e foram 
revogadas 48 portarias trabalhistas 
consideradas obsoletas. 
Também foi apresentado o eSocial 
simplifi cado, com redução nos campos 
de preenchimento por parte dos 
empregadores, que têm que prestar 
informações à Receita Federal sobre 
funcionários.

Agronegócio
Entre as principais medidas assinadas 
durante a cerimônia, está a nova 
redação da Norma Regulamentadora 
31 (NR 31), que trata especifi camente 
da saúde e segurança na agricultura, 
pecuária, silvicultura, exploração 
fl orestal e aquicultura. Segundo o 
governo, a nova versão foi aprovada 
em consenso entre trabalhadores e 
empregadores na Comissão Tripartite 
Paritária Permanente (CTPP).
Um dos pontos mais importantes é o 
fi m da exigência de aplicação de normas 
urbanas no meio rural sem observância 

das peculiaridades do setor. Para o 
governo, esse item gerava uma grande 
insegurança jurídica e aplicação de 
multas, além de causar confusão para 
o produtor rural sobre qual norma ele 
deveria seguir.

eSocial
Outra mudança anunciada na cerimônia 
é a instituição do Sistema Simplifi cado 
de Escrituração Digital de Obrigações 
Previdenciárias, Trabalhistas e Fiscais 
(eSocial simplifi cado). 
De acordo com o governo, as mudanças 
no layout do sistema simplifi cam o 
preenchimento e eliminam campos que 
tomavam desnecessariamente tempo 
para preenchimento. “O formulário 
mais leve atende às procedentes 
reivindicações do setor produtivo do 
país, sem prejuízo da manutenção 
de informações importantes para a 
continuidade das políticas públicas de 
trabalho e de previdência”, informou o 
Ministério da Economia, em nota.
Agora, o CPF passará a ser o 
único número de identifi cação do 
trabalhador, dispensando a referência 
a outros números cadastrais, como, por 
exemplo, PIS e Pasep. Também foram 
excluídos os pedidos de informações 

que já constam nas bases do governo, 
como é o caso do número de RG e da 
CNH.
As regras de validação não impedem 
mais a transmissão de dados, e os 
impedimentos foram substituídos por 
avisos, evitando a cobrança de multas 
por atraso na entrega de informações. 
As exigências que não estavam previstas 
em lei também foram retiradas.
Ainda de acordo com a pasta, uma 
parceira do eSocial com as juntas 
comerciais permitirá o registro dos 
empregados no momento da inscrição 
da empresa (sem necessidade de 
ingresso em novo login ou sistema). 
Já os módulos de empregador doméstico 
e microempreendedor individual 
passaram por transformações de 
facilitação que incluem a alteração da 
linguagem, existência de um assistente 
virtual e lançamento automático do 
13º salário. Em agosto, foi lançado o 
aplicativo do empregador doméstico, 
que permite a este fechar a folha de 
pagamento de seu empregado em 
apenas alguns cliques no próprio 
smartphone.

Fonte: Agência Brasil

Associado vence campeonato nacional de laço
Representando Guaratinguetá, o 
produtor rural e membro da Associação 
Agropecuária de Guaratinguetá, 
Marcelo dos Santos Silva, de 47 anos, 
conquistou o 3º lugar na categoria 
Amador Master no 43° Campeonato 
Nacional Quarto de Milha, da 
Associação Brasileira de Criadores de 
Cavalo Quarto de Milha (ABQM), 
realizado em outubro, em Araçatuba. 
Participante de competições de laço a 
aproximadamente 15 anos, o morador 
do bairro dos Motas treina em sua 
própria casa, o Rancho Califórnia, 
onde trabalha com transporte de 

animais em caminhão boiadeiro e 
compra e venda de gado. A esposa, 
Patrícia, o acompanha praticando a 
modalidade de laço feminino, chamada 
“Breakaway”.

“É uma emoção muito grande 
participar de um campeonato nacional 
muito disputado por competidores 
do Brasil inteiro”, disse. “Inclusive 
fi quei em terceiro lugar, foi uma 
fi nal muito disputada e emocionante, 
me sinto muito emocionado e feliz 
com a colocação e por representar 
Guaratinguetá”, comemorou Marcelo. 



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

(12) 3111-1364 / 99718-2817
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Engorda de gado a pasto 

O sistema de engorda de boi a pasto 
é muito utilizado no Brasil, devido 
ao seu custo para criação do animal, 
trazendo um bom lucro ao pecuarista 
se manejado da forma correta, 
principalmente se você é pequeno ou 
médio produtor.
O animal ganha em torno de 1,5kg 
por dia, porém deve-se levar em conta 
o clima, disponibilidade de forragem, 
suplementos e manejo.
O mais indicado para criação de 
gado a pasto seria com o manejo de 
pasto rotacionado, pois assim há um 
período de descanso para a forrageira 
se fortalecer novamente, e o rebanho 
quando voltar ao pasto que estava em 
descanso, consumirá capim de melhor 
qualidade e nutrientes, gerando assim 
um aumento do ganho de peso do 
rebanho.
Outro ponto positivo em relação 
ao pasto rotacionado, é quanto ao 
planejamento da propriedade quanto 
ao mais recente período que passamos 
ou, podemos dizer que ainda estamos 
passando, a SECA. Adorando esta 
forma de pastejo, também contribui 
para diminuir a falta de alimento neste 
período, pelos motivos informados no 

parágrafo anterior.
Manejo e ambiente: O manejo correto 
do animal entre as suas fases e até 
acompanhamento do mesmo também 
contribuem para uma atividade 
lucrativa. Animais doentes, mal 
alimentados, que disputam espaço, 
tendem a não corresponderem ao 
processo de forma adequada, perdendo 
ou deixando de ganhar peso e gerando 
prejuízo ao pecuarista. É importante 
realizar o período de adaptação, 
acompanhar se não há disputa de 
espaço entre eles. Claro, não esquecer 
de oferecer o espaço adequado ao 
tamanho do rebanho, bem como 
disposição/quantidade/tamanho do 
cocho e bebedouro.
Outro ponto é se atentar ao superpastejo 
e subpastejo. É importante você ter em 
mente a quantidade de animais que 
cada pasto/piquete comporta para que 
você não pratique este tipo de erro que 
poderá lhe trazer prejuízos futuros, 
como enfraquecimento do pasto por 
lotação e abertura para aparição de 
plantas daninhas e/ou perda do mesmo 
por falta de consumo também).
Falando sobre o clima, com certeza 
no início quando você realizou o seu 
planejamento, você também considerou 
o período da seca, correto? Pois é! 
Neste período é importante darmos 
atenção “especial” ao rebanho, pois 
há muita falta de nutrientes e até de 
forrageira neste período. Então, para 
se preparar para este período você 

deve suplementar o rebanho, só que 
isso deve ser realizado no período 
das águas, para que quando a seca 
chegar, o animal esteja bem nutrido 
e até pesado, de forma que você faça 
apenas a mantença deste peso, uma 
vez que realizar engorda neste período 
contempla um custo muito elevado. 

Alimentação: Apesar de oferecer a 
quantidade e qualidade de forrageira 
necessária, ainda há a falta de 
alguns nutrientes necessários para 
que o gado engorde de forma 
adequada, como acabamento de 
carcaça, gordura, entre outros. Sendo 
assim, para que a suplementação 
mineral lhe traga bons resultados, 
é interessante que seja feito uma 
análise sobre quais minerais faltam 
na sua forrageira, sendo possível 
assim oferecer ao mesmo uma 
alimentação mais direcionada, além 
de cálcio e fósforo.

Sal proteinado: é extremamente 
importante na alimentação para 
gado de engorda, principalmente 
a pasto devido à deficiência de 
minerais como informado acima, 
além da melhora do aproveitamento 
dos nutrientes. Este deve estar 
sempre disponível ao gado.

Caroline Druzian
Publicitária, especialista 
em bovinocultura de 
corte. Fundadora e 
responsável pela página 
e boletim C.D. Pecuária. 

(11) 99571-7383       @cdpecuaria
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NOVEMBRO
Até 06/11 - Pagar o FGTS ref. Outubro 
2020 
Até 06/11 - Pagar o INSS e FGTS dos 
domésticos 
Até 16/11 - Pagar mensalidade de sócio. 
Até 16/11 - Pagar o INSS dos autônomos; 
Até 20/11 - Pagar o INSS dos empregados; 
OBS: Deixar cheques de INSS e FGTS em 
nossos escritórios até 04/11/2020 

DEZEMBRO 
Até 07/12 - Pagar o FGTS ref.Novembro 
2020 
Até 07/12 - Pagar o INSS e FGTS dos 
domésticos 
Até 15/12 - Pagar mensalidade de sócio. 
Até 15/12 - Pagar o INSS dos autônomos; 
Até 18/12 - Pagar o INSS dos empregados; 
OBS: Deixar cheques de INSS e FGTS em 
nossos escritórios até 02/12/2020

EXPEDIENTE

Agenda de tributos

Cursos

Guaratinguetá/SP

NOVEMBRO
Olericultura básica - Tratos 
culturais

Data: 03 a 05

Local: Aparecida / Bairro Santa 
Cruz – Sítio Migliano

Proleite - Mód 14

Data: 05 e 06

Local: Campos Novos de Cunha

Animais peçonhentos

Datas: 06 e 07

Local: Lagoinha / Bairro Faxinal

Proleite - Mód 15

Data: 12, 13, 19 e 20

Local: Campos Novos de Cunha

Casqueamento e ferrageamento

Data: 16 a 20

Local: Guará / Bairro Pilões – 
Sítio Ely Cortez

Pedreiro - Mód 3
Data: 23 a 26
Local: Lagoinha

Feira do Produtor Rural - Mód 7
Data: 7, 14, 21 e 28
Local: Lagoinha

DEZEMBRO
Olericultura básica - Controle 
alternativo de pragas e 
doenças
Data: 01 e 02

Proleite - Mód 16
Data: 3, 4, 10, 11 e 15
Local: Campos Novos de Cunha

Pedreiro - Mód 4
Data: 7, 8, 9 e 10
Local: Lagoinha

Feira do Produtor Rural - Mód 8
Data: 18 e 19
Local: Lagoinha

PREÇO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS
PRODUTOS UNIDADE PREÇO

Feijão Carioquinha                 Sc. 60Kg  R$ 251,17

Fonte: Agrolink - Data da cotação : 28/10/2020

Arroz em casca longo fino 1   Sc.60 Kg R$ 125,90

Fonte: COOPAVALPA - Data da Cotação: 27/10/2020

Milho Sc. 60Kg                        R$ 82,50

Cana Tarefa R$ 350,00

Porco (Vivo) Kg  R$ 9,60

Porco (Carcaça) Kg R$ 13,30

Fonte: noticias agricolas - Agrolink - Data da Cotação:  28/10/2020

Boi gordo                              @ R$ 275,14

Bezerro de Corte kg R$ 12,00

Boi Magro cb R$ 2.800,00

Vaca Gorda                          @ R$ 256,50

Fonte: CEPEA, Esalq, BM&F, Scot Consultoria, IEA - Data da Cotação: 28/10/2020

Bezerra p/leite - 1000 lt C       Cb R$ 1.930,00

Novilha p/leite - 2000 lt C                                          Cb R$ 3.860,00

Vaca p/leite - 3000 lt C           Cb R$ 5.790,00

Valores calculados de acordo com a preço do Leite 

Leite Lt  R$ 1,93

Fonte: SERRAMAR - Data da Cotação: 28/10/2020


