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Editorial

O arroz subiu! E o produtor, como fica nessa história?
O mês de setembro foi marcado por 
duras críticas ao aumento do preço do 
arroz em todo o Brasil. Porém, muito foi 
dito sobre os valores nas prateleiras do 
supermercado, mas quase nada sobre a 
situação dos produtores rurais e os reais 
motivos para essa situação. 
O principal motivo do aumento do 
produto no mercado foi a redução 
da área plantada no Brasil e o baixo 
estoque do grão, não só nacional, mas 
a nível mundial. Aqui na região do Vale 
do Paraíba, por exemplo, nós chegamos 
a ter 12 mil hectares plantados com 
arroz irrigado, hoje essa área não passa 
de seis mil hectares. Então, houve uma 
migração para o milho e a soja, dois 
cultivos que tem dado ganhos mais 
expressivos em termos de preço final ao 
agricultor.
Situação que se repetiu em outras 
regiões do mundo, devido aos baixos 
preços operacionalizados para o arroz. 

Como deixou de ser interessante plantar 
o grão, os produtores naturalmente 
deixaram de investir no produto. 
Por isso, concordo com nosso vice-
presidente, general Mourão, de que é só 
manter o preço alto por um tempo para 
que o produtor de milho e soja volte a 
plantar arroz, aumentando novamente 
a área plantada e, automaticamente, 
ocasionando o recuo do preço, mesmo 
que não seja como nos anos anteriores, 
mas pelo menos em um patamar que 
dê uma situação de sobrevivência ao 
produtor.
É preciso destacar que os preços 
praticados nos últimos 12 anos não 
estavam cobrindo o custo da produção 
do arroz. Se contar todos as despesas 
e encargos, plantar arroz era garantia 
de prejuízo. Era preciso pressionar por 
um ajuste nos preços para que o cultivo 
volte a ser vantajoso e o alimento não 
falte na mesa do consumidor.

Por parte do governo, um dos fatores 
negativos é a falta de incentivo em 
relação a financiamento com juros mais 
baixos. Além disso, as autoridades não 
se prepararam para a situação e não 
constituíram um estoque regulador no 
Brasil. Hoje, o estoque é muito baixo e 
dá no máximo para 15 ou 20 dias. 
Sendo assim, podemos identificar muitos 
erros cometidos ao longo do ano por parte 
do Governo e do mercado consumidor, 
mas o fato é que o produtor não é o 
vilão desse cenário. Nós, do Sindicato 
Rural de Guaratinguetá, com apoio da 
Associação Agropecuária, estaremos 
atentos aos próximos movimentos do 
setor arrozeiro, para apoiar e lutar pelos 
interesses dos produtores rurais.

Participe da Operação 
Campo Limpo
Produtor rural, devolver as embalagens 
dos defensivos que você compra é uma 
obrigação e um compromisso com o meio 
ambiente. Para facilitar a devolução, a 
Cooperativa de Laticínios Serramar, em 
parceria com a Associação Agropecuária 
de Guaratinguetá, Sindicatos Rurais, 
Prefeituras e InPEV, está realizando a 
coleta nas cidades da região neste mês 
de outubro.

Para mais informações, entre em 
contato com a Serramar pelo 
telefone (12) 3127-4683.

Cunha - 14/out/2020

Das 9h às 16h

Estacionamento da Cooperativa 
Serramar - Av. Francisco da 
Cunha Menezes, 647, Facão

Guaratinguetá - 15/out/2020

Das 9h às 15h

Secretaria da Agricultura 
(Recinto de Exposições) - Av. da 
Exposição, 2

Aftosa: balanço da 1ª fase

A primeira etapa da campanha de 
vacinação contra a febre Aftosa 
2020 imunizou 99,03% do rebanho 
bovídeo paulista. A ação foi realizada 
excepcionalmente durante os meses 
de maio e junho, de acordo com a 
Secretaria de Agricultura do estado de 
São Paulo.
Dados do sistema informatizado Gedave 
(Gestão de Defesa Animal e Vegetal), 

gerenciado pela Coordenadoria de 
Defesa Agropecuária, mostram que 
dos 10.515.430 bovídeos (bovinos e 
bubalinos independente da idade) 
envolvidos na etapa, 10.413.600 
foram vacinados. Estão cadastradas 
no sistema 122.486 propriedades com 
bovídeos.

EDA de Guaratinguetá
370.930 bovídeos cadastrados

370.474 vacinados

99,88% animais vacinados

EDA de Pindamonhangaba
377.898 bovídeos cadastrados 

373.645 vacinados

98,87% animais vacinados

Nas regionais da Defesa Agropecuária, 
EDA Guaratinguetá e EDA 
Pindamonhangaba, os números foram 
os seguintes:

Eduardo Cavalca Filho
Presidente do Sindicato 
Rural de Guaratinguetá
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Notas

Parabéns, Associação e Sindicato!

Homenagem

São produtores que, há mais de 
30 anos, integram nosso quadro 
de membros, contribuindo 
diretamente com a trajetória de 
sucesso das entidades. Por meio 
desses nomes, homenageamos 
a todos os nossos associados e 
sindicalizados!

Convênio com UNISAL garante descontos para associados

A Associação Agropecuária de 
Guaratinguetá firmou um convênio 
com o UNISAL, de Lorena, que 
garante descontos nas mensalidades de 
cursos de graduação para os associados 
e colaboradores da entidade. 

“Essa é mais uma parceria que a 
Associação batalhou para conquistar 
com o objetivo de auxiliar o produtor 
rural que busca uma formação. 
Estamos muito felizes e esperamos 
que seja a oportunidade que muitos 
precisam para se qualificarem”, 
comemora o presidente da Associação 
Agropecuária, Thiago Chaves. 
O benefício estabelece 10% de desconto 
nas mensalidades dos cursos de 
Graduação em Direito ou Psicologia, 
Pós-Graduação (Stricto ou Lato 
Sensu), Cursos Livres e de Extensão e 
cursos Técnicos (ETECSAL), todos na 

Agenor Rodrigues Alves
Alfredo Augusto de Paula Santos Vieira
Antonio Augusto de Paula Santos Neto
Antonio Pinto da Silva
Antonio Rodrigues Alves Primo
Bras Soares da Silva
Eduardo Cavalca
João Jose Vieira Marcondes
Jose Barbosa
Jose Francisco Rodrigues Alves
Manoel Pereira Rangel
Natalino Baesso
Rodolfo Kodel
Sebastião Rodrigues Alves
Sergio Antunes Marques

Registrando nossa história
Nesse clima de celebração, o “Folha 
Rural” deste mês lança também o 
quadro “Memórias do Campo”, que 
trará imagens do acervo de fotografias 
históricas das nossas entidades, a fim 
de resgatar e preservar a memória 
das lutas, conquistas e tradições do 
produtor rural da região.

modalidade presencial ou à distância, 
aos colaboradores, associados e seus 
dependentes (filhos com até 25 anos e/
ou cônjuge).
Também é estabelecido desconto de 
25% nas mensalidades dos demais 
cursos de Graduação presencial ou à 
distância. 
Atenção: Caso o interessado já tenha 
sido contemplado com qualquer outro 
tipo de benefício pelo UNISAL, deverá 
optar pelo que lhe seja mais favorável, 
ficando vedado qualquer acúmulo de 
benefícios, com exceção das bolsas: 
BIC SAL, BEXT SAL e Monitoria.

Outubro é mês de comemorar o 
aniversário da Associação Agropecuária 
e do Sindicato Rural de Guaratinguetá! 
Neste ano de 2020, no dia 10, a 
Associação Agropecuária completa 
84 anos de existência. Já no dia 14 de 
outubro, celebramos os 54 anos do 
Sindicato Rural.
Unidas, as entidades reforçam seu 
compromisso em prol do apoio e defesa do 
produtor rural, e agradecem a confiança 
e parceria de todos os associados!

Se você possui alguma fotografia que 
fez parte da história das entidades ou 
da agropecuária regional, nos envie 
para o e-mail:
comunicacao@assopec.com.br
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Mercado

Produção mais eficiente 
Em Cunha, projeto produz diversas culturas em estufas e oferece 
capacitação na área de cultivo protegido

Tomate italiano, tomate uva, pimentão 
colorido tipo block, pepino holandês, 
berinjela, morangos San Andreas 
e Albion importados diretamente 
da Espanha, além de folhosas com 
diferentes técnicas de produção, são 
produzidos em uma área de 10 mil 
m² de estufas agrícolas climatizadas 
do Projeto Horticunha, da empresa 
EACEA – Soluções em cultivo 
protegido, fundada, em Cunha, pelo 
casal Andrés da Silva e Véronique 
Garon.
As estufas, especialmente adaptadas 
para o clima do Brasil, trazem o 
conceito de cultivo protegido e 
garantem controle automatizado 
de clima integrado ao controle da 
irrigação e da nutrição das plantas. 
“Tudo isso com um manejo utilizando 
as mais modernas práticas de controle 
biológico de pragas e doenças”, de 
acordo com Andrés. “O resultado 
disso é um produto saudável, de alta 
qualidade, muito saboroso e com uma 
vida longa de prateleira”, explica.
As técnicas foram estudadas no 
Canadá, Estados Unidos e México, 
países percorridos pelo casal desde 
2003. Andrés é natural de Campinas, 
formado em Engenharia Agrícola 
e mestre em Engenharia Mecânica 
pela UNICAMP, com especialização 
em Tecnologias Pós-colheita pela 

Universidade Laval, no Québec, 
Canadá. Véronique é canadense, de 
Montreal, formada em Comunicações 
pela Universidade de Concordia e é 
especialista de vendas no varejo e no 
desenvolvimento de novos negócios. 
O trabalho com cultivo protegido 
aqui no Brasil começou em 2010, com 
a criação da EACEA, após o retorno 
do casal ao país. “O Brasil está muito 
atrasado nesse sentido em relação ao 
resto do mundo. Por isso, decidimos 
voltar e aplicar o nosso conhecimento 
e tecnologia para desenvolver este setor 
aqui”, conta.

Clima ideal para produção 
em estufas
Segundo Andrés, a cidade de Cunha foi 
escolhida devido ao clima subtropical 
e altitude elevada, além da beleza 
única que a região oferece. “Essas 
características nos permitem ter dias 
ensolarados e noites frescas, ideais para 
uma boa noite de sono e, sobretudo, 
para produzir hortaliças de qualidade”, 
brinca. “Sem contar as paisagens 
cinematográficas dos mares de morros, 
a exuberância da Mata Atlântica em 
todo o seu esplendor, além de uma 
proximidade estratégica a uma das 
mais belas regiões costeiras do Brasil e 
do mundo”, completa.
Esses fatores fazem do Vale do 

Paraíba uma região privilegiada para 
o cultivo protegido, segundo Andrés. 
O engenheiro afirma ainda que o 
mercado local, muito voltado para 
a importação de frutas e legumes de 
São Paulo (Ceagesp), Minas Gerais e 
Rio de Janeiro, poderia ser um grande 
exportador de alimentos frescos. 

“O Vale tem um perfil 
ideal para a fruticultura 
e, em especial, para o 
cultivo protegido, com 
agricultura familiar 
presente, água em 
abundância e clima 
adequado, por isso 
poderia ser uma região 
exportadora desses 
alimentos para outras 
regiões”

Andrés da Silva
Consultor e fundador da EACEA

As variedades produzidas nas estufas 
do Horticunha são comercializadas 
na região com a marca Horticunha. 
Além disso, o projeto realiza testes e 
validação tecnológica para diversas 
empresas nacionais e estrangeiras, 
como testes de filmes plásticos, de 
novas variedades e insumos para que 
os produtores produzam com maior 
segurança e produtividade.
A EACEA ainda oferece cursos 
e treinamentos em tecnologia de 
produção em ambiente controlado, 
formando inúmeros produtores, 
técnicos e profissionais em todo o 
Brasil, além de assessorias em projetos 
de estufas. “Fazemos consultoria desde 
a concepção à montagem, incluindo o 
seguimento agronômico, garantindo 
ao produtor o sucesso da produção e 
a satisfação de colher, literalmente, os 
frutos plantados”, explica. 
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Mercado

De acordo com Andrés, o cultivo 
protegido traz muitas vantagens para 
a produção e para o mercado. Para 
ele, a maior vantagem é a qualidade da 
produção e estabilidade independente 
das condições climáticas. 
“Investir em estufas agrícolas é ter 
uma produção estável ao longo do 
ano e poder produzir mais com 
menos, oferecendo qualidade com 
produtividade. O produtor pode 
oferecer preços constantes ao longo 
do ano, além da rastreabilidade e da 
segurança alimentar. Essa realidade 
existe em todo o mundo, no Brasil não 
será diferente”, afirma.

Brasil ainda tem muito a 
avançar
Esse setor tem crescido no Brasil, mas 
a tendência é de um crescimento maior 
nos próximos 10 anos. De acordo com 
o engenheiro, o consumidor está ávido 
para consumir “produtos com garantia 
de saudabilidade, além, é claro, de 
sabor, aparência e vida de prateleira”. 
“E o cultivo em ambientes controlados 
oferece tudo isso naturalmente. Hoje 
temos uma demanda de mais de 2.000 
hectares somente para atender o 
mercado de tomates de mesa, imagine 
para todas as outras frutas, legumes 
e verduras?”, diz. “O mercado do 
cultivo protegido é imenso, e costumo 
dizer que é um mercado reprimido. O 
consumidor não compra mais produtos 
feitos em ambientes controlados porque 
não há mais oferta”, explica. 
Para Andrés, o crescimento desse setor 
virá quando os consumidores tiverem 

a opção de escolher entre produtos 
produzidos das formas tradicionais e 
produtos produzidos em estufas. “Os 
varejistas têm um papel importante 
a cumprir neste aspecto, dando a 
possibilidade aos consumidores de 
escolherem. Em Horticunha, provamos 
que o consumidor nem sempre escolhe 
pelo preço, como costumam dizer 
os responsáveis pelas compras em 
supermercados e sacolões”, destaca.

Futuro
Andrés conta que, em 2019, a EACEA 
lançou o projeto de MPB Biofactory, 
que visa a produção de mudas pré-
brotadas de cana-de-açúcar (MPB), 
tecnologia inovadora que tem o objetivo 
de mudar a tradição de mais de 300 
anos de plantio da cana no Brasil.
Já neste ano, a empresa lançou, em 
parceria com a empresa Essência do 
Vale, uma linha completa de produtos 
processados artesanalmente a base de 
tomates e morangos da Horticunha. 
Ainda este ano, o projeto deve iniciar 
a produção de folhosas utilizando a 
tecnologia de floating, a mesma que o 

casal trabalhou no Canadá há 15 anos, 
mas que no Brasil ainda continua sendo 
um desafio, segundo Andrés.
Além da expectativa de crescimento 
do mercado de cultivo protegido no 
país, Andrés e Véronique vislumbram 
crescimento e novos negócios para a 
EACEA e o Projeto Horticunha nos 
próximos anos. 
“Estamos desenvolvendo, juntamente 
com outros clientes, projetos na área 
de fazendas urbanas, setor que deve 
crescer razoavelmente nos próximos 
anos”, conta. “Além disso, estamos 
concretizando algumas parcerias muito 
importantes com grandes empresas 
e nossa a equipe de colaboradores 
deve crescer, para continuarmos a 
acreditar que o cultivo em ambiente 
controlado pode ajudar a tornar a 
nossa alimentação mais saudável, criar 
mais empregos dignos e a preservar o 
nosso planeta”, finaliza.

Conheça mais sobre a EACEA pelo 
site www.eacea.com.br e entre em 
contato (12) 3111-2464 ou e-mail:
contato@eacea.com.br.
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Nacional

Preço do arroz: o que motivou 
aumentos e impactos ao produtor

O preço do arroz nos mercados deu o 
que falar em setembro. Pacotes de 5k 
do tipo 1 foram encontrados sendo 
vendidos entre R$ 23 e R$ 30 no varejo. 
Variedades nobres ficaram ainda mais 
caras.
De acordo com levantamento do Cepea 
(Centro de Estudos Avançados em 
Economia Aplicada), o preço do arroz 
sofreu elevação de 120% nos últimos 
12 meses. Os motivos disso são a alta 
do dólar, período de entressafra e 
aumento da demanda com a retomada 
de atividades depois do início da 
pandemia.
Vale lembrar que o arroz é um dos 
produtos mais exportados pelo 
produtor brasileiro. De janeiro a agosto 
deste ano, houve elevação de 81,4%, 
de acordo com dados do sistema de 
dados Comex Stat do Ministério da 
Economia.
“A questão do cambio é fundamental”, 
afirma o economista da Fundação 
Getúlio Vargas (FGV), Mauro Rochlin, 
que explica que a valorização da 
moeda americana afeta diretamente 
as commodities, isto é, os produtos 
vendidos internacionalmente.
“As commodities têm como referência 
o dólar. Isso explica não só o preço do 
arroz, como também dos derivados de 
soja e outros produtos”, completa.
Dessa maneira, com a incidência de 
estoques baixíssimos no Mercosul, os 
países precisam adquirir produtos dos 
Estados Unidos e Índia em valores mais 
altos.

Arroz: praga da 
cigarrinha ameaça 
plantações no Vale 
do Paraíba
Quebra de safra só não teria sido maior 
porque, quando a praga chegou, apenas 
parte da produção ainda estava no 
campo, de acordo com associação de 
extensão rural.
Uma nova praga, constatada no ano 
passado em arrozais do Vale do Paraíba, 
pode provocar prejuízos na safra 
2020/2021, em fase de preparação na 
região, principal produtora do cereal no 
estado de São Paulo. A cigarrinha foi 
detectada em novembro do ano passado 
por agricultores e extensionistas da Casa 
da Agricultura, ligada à Coordenadoria 
de Desenvolvimento Rural Sustentável 
(CDRS – mais conhecida como Cati, a 
Coordenadoria de Assistência Técnica 
Integral), da Secretaria Estadual de 
Agricultura e Abastecimento.
“A quebra de safra só não foi maior 
porque, quando a praga chegou, apenas 
parte da produção ainda estava no 
campo. Mas ela destruiu tudo que 
encontrou pela frente”, afirma em 
comunicado o presidente da Associação 
Paulista de Extensão Rural (Apaer), 
Antônio Marchiori.
Segundo a associação, ainda em 
novembro do ano passado, extensionistas 
enviaram um relatório para a secretaria 
notificando sobre a nova praga, também 
detectada em estados do Sul do Brasil.
Como não há agrotóxico eficiente 
para combater a cigarrinha, a Apaer 
destaca que será preciso um trabalho de 
extensão rural para identificar a origem 
e implementar um controle biológico, 
com a utilização de fungicidas.
“Diante de um quadro grave como 
esse no Vale do Paraíba, com riscos 
reais dessa praga se espalhar para 
todo país, os extensionistas estão 
com sérias dificuldades para exercer 
o papel no campo. Além de estarem 
sobrecarregados com novas demandas 
criadas pela secretaria, que antes ficava 
a cargo da área ambiental do estado, por 
causa da pandemia, o estado limitou o 
trabalho de campo dos técnicos, que 
estão tendo que dar orientações a 
distância, um modelo que não funciona”, 
reclama na nota Abelardo Gonçalves, 
vice-presidente da Apaer.
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o Interferência no mercado
O Comitê-Executivo de Gestão (Gecex) 
da Câmara de Comércio Exterior 
(Camex) decidiu zerar a alíquota do 
imposto de importação para o arroz em 
casca e beneficiado até 31 de dezembro 
deste ano.
A redução temporária está restrita à 
quota de 400 mil toneladas, incidente 
nos produtos abarcados pelos códigos 
1006.10.92 (arroz com casca não 
parboibilizado) e 1006.30.21 (arroz 
semibranqueado ou branqueado, não 
parboibilizado) da Nomenclatura 
Comum do Mercosul (NCM).
Segundo a ministra da Agricultura, 
Tereza Cristina, não faltará arroz 
no País. No entanto, uma queda 
significativa do preço depende da 
valorização do real perante o dólar.

Cenário para o produtor
Para os rizicultores, que estavam 
arcando com prejuízos nas últimas 
safras, o cenário parece positivo. Afinal, 
além da valorização do produto por 
conta do câmbio, quem ainda tem arroz 
em depósito deve conseguir um preço 
melhor mesmo no mercado nacional. 
Isso deve dar apoio aos produtores, 
que lidam com problemas climáticos e 
a diminuição de área plantada.

Acompanhe mais notícias 
sobre o agronegócio em 
nossas redes sociais!

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

(12) 3111-1364 / 99718-2817
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Negócios

PAINEL DE NEGÓCIOS

VENDE-SE:
TOUROS LIMOUSIN PO - 
Fazenda Jacaranda - Rocinha - 
Guaratinguetá/SP
Tratar com: Marcos
Tel: ( 11) 99970-2728

8,5 ha - Localizado na Estrada 
Municipal da Rocinha - Bairro do 
Pinhal, ao lado do Hotel Fazenda 
Alvorada. Valor: R$ 230 mil
Tratar com: Marcos
Tel: (11) 99970-2728

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

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

Uma plataforma de trator; uma grade 
de trator Agrale; um burro e carroça 
completa.
Tratar com: Jose Mauro
Cel.: (12) 98146-0231

Plantadeira Jumil 2 linhas.
Tratar com: Pedro Carvalho
Cel.: (12) 99648-7880

ALUGA-SE: 
01 Casa mobiliada para final de 
semana e feriados. Bairro Paraitinga - 
Cunha/SP - 30 km de Guará
Tratar com: Nazem
nazem@uol.com.br / (12) 99776-5111

Sítio para fim de Ano, eventos e 
festas: -Sítio Santa Fé – Bairro dos 
Pilões – Estrada Vicinal Plínio 
Galvão Cesar
Tratar com: Juliano
Cel.: (12) 99163-0183

ARRENDO:
40 alqueires de terra
Tratar com: Julio César
Cel.: (12) 3122-0508
horário: das 12h às 14h

BANCO DE PROFISSIONAIS
Caseiro / Tratar com: André
Cel.: (12) 99753.5414

Técnico veterinário, auxiliar 
veterinário de grande porte, manejo 
de equinos e administração de 
propriedade equestre, casqueamento e 
ferrageamento - SENAR
Tratar com: Dalton Oliveira
Cel.: (12) 99193-3294

Tratorista, pedreiro, eletricista, 
encanador em chácara ou fazenda de 
gado de corte.
Obs.: Possui 22 anos de experiência 

como trabalhador rural e possui 
referências
Tratar com: Reinaldo Lopes
Cel.: (12) 9973-6257 e 99603-7916

Caseiro e pedreiro
Tratar com: Jose Roberto dos Santos
Cel.: (12) 99122-4356

Montador de móveis, serviços 
elétricos, manutenção residencial, 
limpeza de piscina, configurações de 
rede, instalação de placas solares e 
implantação de sistemas.
Tratar com: Pedro Nunes
Cel.: (12) 99611-1853

Caseiro para Fazenda, Sítio e 
Chácara.
Tratar com: Fábio Candido
Obs.: Habilitado na Categoria -B
Cel.: (12) 98109-1660

PRECISA-SE
Trabalhador rural para atividades 
diversas
Tratar com: Lourenço
Cel.: (11) 99875-1628 e
(11) 99538-8540
Obs.: necessário saber lidar com 
roçadeira cotal, trator e implementos.

Casal de pavão ou ovos para chocar
Tratar com: Nazem
nazem@uol.com.br / (12) 99776-5111
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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

OUTUBRO
Até 07/10 - Pagar o FGTS ref. Setembro 
2020
Até 07/10 - Pagar o INSS e FGTS dos 
domésticos
Até 15/10 - Pagar mensalidade de sócio.
Até 15/10 - Pagar o INSS dos autônomos;
Até 20/10 - Pagar o INSS dos empregados;
OBS: Deixar cheques de INSS e FGTS em 
nossos escritórios até 02/10/2020

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

EXPEDIENTE

Agenda de tributos

Cursos

Guaratinguetá/SP

OUTUBRO
Proleite - Mód 12
Data: 01 e 02
Local: Campos Novos de Cunha

Feira do Produtor Rural - Mód 5
Data: 05 e 06
Local: Lagoinha

Proleite - Mód 13
Data: 08, 09 e 15
Local: Campos Novos de Cunha

Pedreiro - Mód 2
Datas: 14 a 17
Local: Lagoinha

Feira do Produtor Rural - Mód 6
Data: 19, 20, 26 e 27
Local: Lagoinha

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

Minhocultura
Data: 24 a 26
Local: Aparecida / Bairro Santa 
Cruz – Sítio Migliano

PREÇO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS
PRODUTOS UNIDADE PREÇO
Feijão Carioquinha                 Sc. 60Kg  R$ 251,17
Fonte: Agrolink - Data da cotação : 30/09/2020

Arroz em casca longo fino 1   Sc.60 Kg R$ 110,00
Fonte: COOPAVALPA - Data da Cotação: 30/09/2020

Milho Sc. 60Kg                        R$ 63,63
Cana Tarefa R$ 350,00
Porco (Vivo) Kg  R$ 7,98
Porco (Carcaça) Kg R$ 11,72
Fonte: noticias agricolas - Agrolink - Data da Cotação:  30/09/2020

Boi gordo                              @ R$ 256,70
Bezerro de Corte kg R$ 11,60
Boi Magro cb R$ 3.400,00
Vaca Gorda                          @ R$ 237,50
Fonte: CEPEA, Esalq, BM&F, Scot Consultoria, IEA - Data da Cotação: 30/09/2020

Bezerra p/leite - 1000 lt C       Cb R$ 1.980,00
Novilha p/leite - 2000 lt C                                          Cb R$ 3.960,00
Vaca p/leite - 3000 lt C           Cb R$ 5.940,00
Valores calculados de acordo com a preço do Leite 

Leite Lt  R$ 1,88
Fonte: SERRAMAR - Data da Cotação: 30/09/2020


