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Produtores de soja devem cadastrar as 
áreas de plantio no GEDAVE anualmente

Guaratinguetá/SP

Conforme previsto pelo Programa 
Nacional de Controle da Ferrugem 
Asiática da Soja - Phakopsora 
pachyrhizi (PNCFS), produtores de 
soja devem obrigatoriamente cadastrar 
as áreas de plantio de soja anualmente 
no GEDAVE www.gedave.sp.gov.br, de 
acordo com Portaria MAPA 306, de 13 
de maio de 2021 e Portaria MAPA 388, 
de 31 de agosto de 2021.
Acompanhando o calendário de 
semeadura, a data de plantio deve ser 
informada pelo sojicultor até 15 dias 
após o término da semeadura, que teve 
início em 16 de setembro e segue até 
31 de dezembro. O produtor que deixar 

de fazer o cadastro estará sujeito às 
sanções previstas em lei.
O cadastro é importante para o 
monitoramento do vazio sanitário 
(período entre 15/06 a 15/09), uma das 
medidas fitossanitárias para o controle 
da praga Phakopsora pachyrhizi, assim 
como o calendário de semeadura da soja 
(16/09 a 31/12) é medida fitossanitária 
complementar para racionalização do 
número de aplicações de fungicida e 
redução dos riscos de desenvolvimento 
de resistência do fungo às moléculas 
químicas utilizadas como fungicidas 
para o controle da Ferrugem Asiática 
da Soja.

O e-Social é um sistema digital que 
unifica e padroniza o envio dos dados 
fiscais, previdenciários e trabalhistas 
pelos produtores rurais - antes essas 
informações eram encaminhadas por 
diferentes canais, além de ser um 
processo trabalhoso e burocrático. 
Em resumo, o novo sistema unifica as 
obrigações já existentes, facilitando 
a declaração desses dados pelo 
contribuinte e permitir mais agilidade 
na verificação por parte de órgãos 
oficiais, como INSS, Receita Federal, 
Secretaria Especial da Previdência e 
do Trabalho.
Embora mais prático, o e-Social exige 
atenção do contribuinte no momento 
de inserir os dados no sistema. Por 
essa razão, a implantação das medidas 
foi feita em fases, contemplando 
inicialmente os contribuintes 
individuais e os segurados especiais.
Esses trabalhadores/produtores são 
responsáveis pelo recolhimento da 
própria contribuição previdenciária. 
É o caso, por exemplo, de quando 

um produtor comercializa com outro 
produtor rural, com uma pessoa física 
ou quando exporta sua produção. O 
contribuinte individual é assim definido 
quando sua propriedade tem acima 
de quatro módulos fiscais e emprega 
trabalhadores permanentes. O segurado 
especial, por sua vez, tem propriedade 
com menos de quatro módulos fiscais, 
sem empregados ou com auxílio de 
empregados em no máximo 120 dias 
(somando a quantidade de dias de 
todas as pessoas contratadas em um 
ano), ou ainda com auxílio eventual 
de terceiros por mútua colaboração 
(o módulo fiscal refere-se à medida de 
uma propriedade, que varia de acordo 
com o município onde está localizada a 
propriedade).
De acordo com o coordenador 
de arrecadação do SENAR-SP, 
José Conrado, há muitas outras 
características que podem influenciar 
nessa classificação, por isso é 
importante que o segurado especial 
consulte atentamente a legislação, pois 
“se essas características não forem 
respeitadas, ele pode ser enquadrado 
como um contribuinte individual e isso 
modifica toda a estrutura do e-Social 
desse produtor”, explica. Ele também 
destaca: “O fato de o segurado especial 
estar enquadrado no e-Social não lhe 
assegura ainda a aposentadoria. Isso 
somente irá se confirmar depois de 

constar mais documentos que o INSS 
exige”.
Os procedimentos podem parecer 
complexos nesse momento de 
transição, por isso é fundamental o 
produtor dedicar atenção às novas 
regras, tirando suas dúvidas em uma 
área específica do próprio portal do 
e-Social. Os Sindicatos Rurais também 
estão munidos de informações para 
orientar corretamente os trabalhadores, 
oferecendo, por exemplo, tutoriais para 
explicar sobre a interatividade com 
o sistema, e ainda por meio de um 
“banco de dúvidas” com respostas às 
perguntas mais frequentes.
A cartilha “Entenda o e-Social e a 
EFD-Reinf no meio rural?”, criada 
em parceria da Receita Federal com 
o Serviço Nacional de Aprendizagem 
Rural (SENAR) pode ser consultada 
no link: https://cnabrasil.org.br/
assets/arquivos/Cartilha-eSocial-e-
EFD-Reinf-no-meio-rural-08.2021.pdf. 
Os produtores podem, ainda, acessar 
o portal da CNA-SENAR para 
obter vários folders explicativos de 
acordo com segmentos específicos da 
produção rural: Exportação; MEI 
Rural; Adquirentes; Agroindústria; 
Pescado; Prestador de Serviços Rurais; 
Exceções - Recolhimento sobre a Folha 
de Pagamento; Produtor Rural Pessoa 
Física; Produtor Rural Pessoa Jurídica, 
entre outros.
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Produtores de queijo artesanal de 
SP têm vitória com lei antiburocracia
No último dia 27 de outubro, a Alesp 
(Assembleia Legislativa do Estado 
de São Paulo) aprovou, em decisão 
inédita, o Projeto de lei nº 607/2021, 
que estabelece novas normas para a 
manipulação, inspeção e fiscalização 
dos produtos artesanais e comestíveis 
de origem animal. 
Com artigos e emendas que atendem 
às necessidades dos pequenos 
produtores paulistas, a lei, quando 
sancionada pelo governador João 
Doria, que também é autor do projeto, 
promete desburocratizar e facilitar 
a regulamentação dos fabricantes de 
queijos e demais itens.
Até então, o processo de legalização 
do Serviço de Inspeção de São Paulo 
(SISP) era considerado sanitarista e 
excludente pelos queijeiros artesanais, 
já que focava em exigências voltadas 
para a indústria. 
Entre as melhorias do novo Projeto de 
Lei estão a necessidade de uma equipe 
exclusiva para fiscalizar o produto 

artesanal e a conexão entre o SIM (Selo 
de Inspeção Municipal) e o SISP com o 
objetivo de descentralizar a fiscalização.
Da parte da produção, há a permissão 
para produzir diferentes produtos no 
mesmo ambiente e a autorização do uso 
do leite cru e da elaboração de queijos 
“autorais”. Peèle Lemos, proprietário da 
Lano-Alto, explica. “No Brasil inteiro, 
o queijo tradicional, que tem o seu 
processo preservado, possui mais voz 
do que o autoral. A lei dará o direito 
dos produtores criarem e cadastrarem 
novas receitas”.
Apesar da animação dos queijeiros, Peèle 
ressalta a necessidade dos produtores 
e das associações acompanharem 
de perto a criação do decreto após a 
sanção do governador. “A lei é aberta 
e abrangente, já o decreto apresenta 
a parte técnica. Por enquanto, temos 
uma vitória pela metade. Se a gente 
conseguir um decreto ao nível da Lei, 
São Paulo será o estado mais moderno 
e conectado com a produção artesanal”.
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Notas Mercado

Comemoração
Confira algumas fotos das 
comemorações dos aniversários de 
85 anos da Associação Agropecuária 
e 55 anos do Sindicato Rural de 
Guaratinguetá! Realizamos dois cafés 
da manhã, nos dias 8 e 14 de outubro, 
em todos os escritórios. Agradecemos 
a presença de todos e pela parceria em 
mais um ano de história das entidades!

Tradicional bacia leiteira, Vale do Paraíba 
vira exemplo na pecuária de corte

Dos limões, uma limonada. Da falta de 
mão de obra, uma pecuária adaptada 
e intensiva. Em entrevista ao Giro 
do Boi o zootecnista Luís Kodel, que 
realiza consultoria por toda região do 
Vale do Paraíba-SP, resumiu os últimos 
acontecimentos no agro praticado 
naquela região.
“Já faz uns sete a oito anos que eu 
vejo muitas propriedades leiteiras já 
querendo estudar a mudança para o 
gado de corte. Primeiro porque está 
numa região industrial e turística e a 
pressão da mão de obra lá é complicada. 
Então, já que o leite exige muita mão 
de obra e o pessoal não quer se desfazer 
da propriedade, acaba indo para o 
gado de corte que, querendo ou não, 
a exigência da mão de obra é menor. 
[…] Além disso, na região do Vale 
Histórico, perto de Bananal e ao fundo 
do Vale, tem muitas fazendas de gado 
de corte já atrelando o turismo junto 
com a pecuária também, aproveitar a 
área e a região ali também”, revelou 
Kodel.

Oportunidades e desafios
A partir desta transformação, a 
região oferece oportunidades. “Tem 
pouca assistência técnica, existem 
propriedades muito grandes e, às 
vezes, praticando a pecuária extensiva 
ainda. Agora que começaram a ver 
a necessidade da intensificação”, 
detalhou o zootecnista.
Para se adaptar à nova realidade, 
os produtores tiveram que superar 

desafios expressivos para a prática 
da bovinocultura de corte, como a 
topografia. “Uma região de topografia 
difícil de trabalhar, então a reforma 
de pastagem, por exemplo, tem que 
ser toda no sistema direto, não tem 
como fazer cultivo. É uma região que 
tem muita coisa por fazer devido à 
dificuldade da topografia das fazendas, 
mas nada que impeça a intensificação e 
produzir carne de qualidade”, analisou.

Casos de sucesso
Para exemplificar o sucesso das 
fazendas do Vale, Kodel destacou 
alguns números da Fazenda São 
Clemente, da Agropecuária Marcondes 
César, propriedade localizada em São 
José dos Campos-SP.
A fazenda voltou seu sistema de 
produção para produzir carne com 
valor agregado. Além de abater 
machos castrados zero dentes dentro 
do Protocolo 1953, do Friboi, aproveita 
também as matrizes, que deixam um 
bezerro na fazenda antes de serem 
confinadas e abatidas com até 30 meses 
e 20@ de média.
“Ela já entra com carcaça no 
confinamento. E ela já está madura o 
suficiente e o ganho de peso dela, aí, 
é por conta da genética. Então essa 
é a diferença. Quando você desmama 
esse bezerro, além de ter um bezerro 
de excelente qualidade, porque é uma 
matriz com mais produção leiteira, 
você vai fazer um animal de extrema 
qualidade na carne também. São todos 

Aftosa e Brucelose: começa 
a 2a etapa de vacinação
Neste mês de novembro, os pecuaristas 
paulistas devem ficar atentos ao 
calendário da segunda etapa de 
vacinação contra Febre Aftosa e 
Brucelose. De 1º a 30 de novembro de 
2021, devem ser vacinados bovinos e 
bubalinos de 0 a 24 meses contra aftosa 
e todas as fêmeas bovinas e bubalinas 
com idade entre 3 e 8 meses contra 
brucelose.
As declarações das vacinações devem 
ser entregues até o dia 7 de dezembro 
de 2021 por meio do sistema GEDAVE, 
pelo site www.gedave.sp.gov.br, 
devendo ser declarados também os 
demais animais do rebanho como 
equídeos (equinos, asininos e muares), 
suídeos (suínos, javalis e javaporcos), 
ovinos e aves (granjas de aves 
domésticas, criatórios de avestruzes). 
Se não for possível o acesso ao 
GEDAVE, o produtor poderá 
encaminhar a declaração pelo e-mail 

do escritório de Defesa Agropecuária 
de sua região, disponível no site 
Coordenadoria de Defesa Agropecuária 
www.defesa.agricultura.sp.gov.br, 
ou ainda, em último caso, entrar em 
contato com as regionais para realizar 
o procedimento por meio presencial, 
através de agendamento prévio.
Atenção: Para esta etapa não estão 
previstas prorrogações de prazos de 
vacinação ou declaração, por isso é 
importante que os produtores sigam os 
prazos estipulados. Lembrando que a 
não vacinação ou entrega da declaração 
sujeita o produtor a multas.

Sucesso na 1a etapa 
Na primeira etapa da campanha, 
realizada em maio, do rebanho total 
do Estado de São Paulo, que soma 
10.794.251 de bovídeos envolvidos, 
99,68% foram vacinados e 10.759.617 
foram declarados vacinados junto ao 

sistema Gestão de Defesa Animal e 
Vegetal (Gedave). Os dados são da 
Secretaria de Agricultura de SP e 
Defesa Agropecuária.
Na região EDA Guaratinguetá, que 
compreende 18 municípios, 99,94% dos 
animais aptos foram vacinados, um 
total de 376.451. O relatório também 
mostra que o rebanho bovídeo no 
Estado está distribuído em 120.207 
propriedades rurais e, deste total, 
98,42% comprovaram a vacinação de 
seus animais.
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de cruzamento industrial, então ganha 
fácil 1 kg a 1,1 kg de carcaça por dia”, 
apontou.

Adaptação
A pecuária do Vale do Paraíba não 
só adaptou o sistema de produção, 
como também aproveitou as estruturas 
outrora usadas na produção de leite. 
Kodel usa como exemplo a Fazenda 
São Francisco de Assis, do proprietário 
José Isidoro Giaretta, de Lagoinha-SP.
 “Tem muita estrutura hoje de gado 
leiteiro que virou confinamento. Como 
tem aquelas leiteiras de antigamente, 
aquelas cocheiras, então todo mundo 
foi aproveitar. Tem um que aproveitou 
esse sistema (free stall), por exemplo, 
na Fazenda São Francisco de Assis, 
que era uma antiga granja de aves de 
corte e aí os galpões das aves tinha um 
pé direito muito alto. Era coisa que 
a gente nem costuma ver muito em 
granja, e virou confinamento”, ilustrou.
“Mas tem muita região que tem os 
cochos das vacas leiteiras que eram 
ligados ao pasto. E aí esses cochos ou 
viraram confinamento, TIP (terminação 
intensiva a pasto) ou viraram parte 
integrada do sistema rotacionado 
para recria intensiva, daí faz a 
suplementação nessas áreas também. A 
vantagem da pecuária leiteira é essa. 
Ela deixa muita estrutura e deixa uma 
cultura do produtor em que ele sabe 
que, se tratar do gado, tem retorno”, 
completou Kodel.
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Mercado Negócios

Falta de fertilizantes complica plantio e 
sinaliza mais inflação na mesa em 2022

Painel de Negócios

NEGÓCIOS

OPORTUNIDADES

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

Carroça completa, com arreio 
em excelente condição. Preço: 
R$ 1.200,00 a combinar. Obs.: 
estrutura de metal e madeira.
Tratar com: Nazem Nascimento
Contato: (12) 99776-5111 / (12) 
3125-3802

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. 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

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 
Srª Bete
Contato: (12) 99785-5086 / (12) 
99745-3144

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

Cavalo marchador Mineiro. Valor 
a combinar.
Tratar com: Manoel Marcelo de 
Castro
Contato: (12) 99717-3077 / (12) 
3125-4448 / (12) 99602-6334

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 
Ribeiro
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

COMPRO
Fazenda acima de 100 alqueires, 
aptidão agropecuária.
Tratar com: Rosângela Fátima 
Siqueira (corretora de imóveis)
Contato: (12) 99113-1836 / 99793-
0601

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

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

BUSCO VAGA DE EMPREGO

Caseiro e trabalhador rural.

Tratar com: Renato Candido da 
Silva

Contato: (12) 99739-0391 / (11) 
97174-1060

Caseiro e trabalhador rural.

Tratar com: Roque Rosário

Contato: (12) 98209-5216 / (12) 
98135-2112

PROCURO PROFISSIONAL

Com experiência em manejo de 
gado de corte, trator, cercas e 
conhecimento em toda rotina 
dentro da fazenda. Função: 
Trabalhador rural.

Tratar com: Francisco de Assis 
Magos

Contato: (11) 99990-2241

O produtor Emilio Kenji Okamura, de 
Capão Bonito, município do sudoeste 
de São Paulo, já comprou o fertilizante 
que usará para o plantio do milho em 
fevereiro. “Como está se falando muito em 
possível falta, decidi antecipar, mas paguei 
caro”, conta. Para muitos produtores, 
a crise na oferta dos fertilizantes para 
a segunda safra de milho, a “safrinha”, 
a ser semeada entre janeiro e março no 
Centro-Sul do País, já é real. O impacto 
não ficará restrito ao campo: deve bater 
no prato do brasileiro e na inflação.
Na semana passada, o presidente Jair 
Bolsonaro previu desabastecimento de 
alimentos em 2022 por causa da falta de 
fertilizantes. Em vez de desabastecimento, 
especialistas acreditam que o impacto 
tende a ser na forma de inflação.
A grande prejudicada, a segunda safra de 
milho, chamada de safrinha, na prática 
é uma “safrona”. Das 118 milhões de 
toneladas de milho esperadas para o ano 
2022, a safrinha deve responder por 75%. 
Como o milho é base da alimentação de 
suínos e aves, qualquer quebra na oferta 
resulta em alta de preços do grão e 
dessas carnes.O problema é que o Brasil 
depende das importações de insumos, 
como fosfato, cloreto de potássio e ureia, 
por exemplo. De janeiro a julho, dos 
23,8 milhões de toneladas de fertilizantes 
entregues aos agricultores, 20 milhões de 
toneladas foram de produtos importados 
e 3,8 milhões de toneladas produzidas 
nacionalmente, segundo a Associação 

Nacional para Difusão de Adubos (Anda).
E o cenário internacional de suprimentos 
é desfavorável. Com a retomada das 
economias, as compras de fertilizantes 
aumentaram, puxadas pela alta das 
commodities agrícolas (matérias-primas 
cotadas em dólar). Somado a isso, há 
restrições na oferta dos insumos.
Em comunicado, o diretor executivo da 
Anda, Ricardo Tortorella, explica que o 
potássio, por exemplo, sofre as incertezas 
do fornecimento pela Belarus, em razão 
de sanções aplicadas pela União Europeia, 
pela Suíça, pelos Estados Unidos, pelo 
Canadá e pela Inglaterra àquele país que 
responde por 20% da oferta, enquanto, 
no fósforo, os gargalos estão nos atrasos 
no embarque em portos de alguns 
tradicionais produtores.
Além disso, há incertezas quanto aos 
novos efeitos das restrições na oferta 
chinesa de nitrogênio e de fósforo em 
razão da alta no custo de gás natural e 
do aumento do consumo desses nutrientes 
pelo gigante asiático. “A China é uma 
grande produtora e também uma grande 
consumidora de fertilizantes”, diz o 
pesquisador Felippe Serigati, da FGV 
Agro.
Com risco de não conseguir entregar o 
produto pelas restrições na disponibilidade 
de fertilizantes no mercado internacional, 
em algumas regiões, contratos já firmados 
estão sendo cancelados. “A indústria de 
fertilizante não está enviando a cotação 
de preço para os produtores por causa 

do risco de não conseguir entregar o 
produto”, diz.

Mercado parado 
O gerente da consultoria Agro do Itaú 
BBA, Guilherme Bellotti, diz que, para 
a compra de insumos da safra de verão 
2022/2023, o mercado está parado. “Tem 
uma incerteza muito grande em relação 
ao preço desses insumos.”
A margem de manobra do governo para 
conter os preços praticamente não existe. 
“Os estoques são marginais, não são 
significativos”, diz Silvio Farnese, diretor 
do Departamento de Comercialização 
e Abastecimento do Ministério da 
Agricultura.
Ele explica que a Política de Garantia de 
Preços Mínimos foi desenhada em 1966. 
Quando os preços de mercado ficavam 
abaixo do mínimo, o governo entrava, 
comprando os produtos. Mas faz anos 
que os preços de mercado dos produtos 
agrícolas estão acima do mínimo, e “o 
mundo abandonou a política de formação 
de estoques, exceto a China”.
“O foco do ministério hoje é concentrar 
esforços no sentido de aumentar a 
produção agrícola, fornecendo seguro, 
crédito rural, e foi isso que aconteceu 
nos últimos anos”, observa. Quanto à 
afirmação do presidente de que haverá 
falta de alimento, Farnese diz que não é 
esse o cenário que a pasta está vendo. “O 
presidente teve uma posição de alerta”, 
afirma
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EXPEDIENTE

Agenda de tributos

Cursos

NOVEMBRO
Proleite - Mód 16 
Datas: 01, 02, 08, 09, 15 e 16
Local: Campos Novos de Cunha

Pedreiro - Mód 3 
Datas: 03, 04, 05 e 06
Local: Sítio Santa Rosa / Guará 
- bairro dos Motas

Turismo Rural - Mód 9 
Datas: 09, 10 e 11
Local: Guará / Bairro Gomeral

Uso de mel na gastronomia
Datas: 25, 26 e 27
Local: Sítio São Miguel / Guará 
- bairro do Pirizal 

Processamento artesanal de 
frutas 
Datas: 17, 18 e 19
Local: Sítio Canário da Terra / 
Lagoinha - bairro Imbiri

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

PREÇO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS
PRODUTOS UNIDADE PREÇO
Feijão Carioquinha Sc. 60Kg  R$ 270,00
Fonte: Agrolink 28/10/2021

Arroz em casca longo fino 1   Sc.60 Kg R$ 96,00
Fonte: Agrolink/COOPAVALPA 28/10/2021

Milho Sc. 60Kg                        R$ 87,00

Cana Tarefa R$ 350,00

Porco (Vivo) Kg  R$ 6,81

Porco (Carcaça) Kg R$ 9,70
Fonte: Notícias Agrícolas - Agrolink/cepea.esalq.usp.br 28/10/2021

Boi gordo                              @ R$ 272,00

Vaca Gorda                          @ R$ 257,00

Bezerro Nelore 12 meses 225 Kg (cabeça) R$ 3.000,00

Bezerro Nelore 12 meses 225 Kg (vivo) R$ 13,33

Bezerro Nelore 8 meses 180 kg (cabeça) R$ 2.800,00

Bezerro Nelore 8 meses 180 kg (kg vivo) R$ 15,50

Boi Magro 12 @ R$ 3.600,00
Fonte: Conforme valores de mercado - 27/10/2021

Bezerra p/leite - 1000 lt C      Cb R$ 2.230,00

Novilha p/leite - 2000 lt C                                         Cb R$ 4.460,00

Vaca p/leite - 3000 lt C Cb R$ 6.690,00
Valores calculados de acordo com o preço do Leite

Leite Lt  R$ 2,23
Fonte: SERRAMAR - 28/10/2021

Casqueamento bovino 
Datas: 22, 23, 24 e 25
Local: Sítio Felicidade / Cunha - 
bairro do Ribeirão

Saneamento básico 
Datas: 27 e 28
Local: Associação de 
Produtores / Cunha - bairro do 
Paraibuna

Casqueamento e 
ferrageamento de equinos
Datas: 27, 28, 29, 30 e 01/12
Local: Hípica Santa Carmem 
/ Guará - bairro São Manoel 
Guará

Feira do Produtor Rural - Mód 7
Datas: 30/10 e 06/11, 13/11, 
20/11, 27/11 e 04/12
Local: Potim

13o SALÁRIO
INSS referente 13o salário deixar cheque de 
14/12/2021 a 17/12/2021. Vencimento dia 20/12/2021

DEZEMBRO
Até 07/12 - Pagar o FGTS ref. NOVEMBRO 2021

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 20/12 - Pagar o INSS dos empregados;

OBS: Deixar cheques de INSS e FGTS em nossos 
escritórios até 03/12/2021

JANEIRO
Até 07/01 - Pagar o FGTS ref. DEZEMBRO 2021

Até 07/01 - Pagar o INSS e FGTS dos domésticos

Até 17/01 - Pagar mensalidade de sócio.

Até 17/01 - Pagar o INSS dos autônomos;

Até 20/01 - Pagar o INSS dos empregados;

OBS: Deixar cheques de INSS e FGTS em nossos 
escritórios até 04/01/2022

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

(12) 3111-1364 / 99718-2817


