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CATI-CDRS promove 
capacitações na região
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NegóciosNotas

Coleta de embalagens de 
defensivos agrícolas na região

Guaratinguetá/SP

Produtores rurais de Cunha, 
Lagoinha, Guaratinguetá e 
bairro da Rocinha deverão entregar 
as embalagens vazias de defensivos 
agrícolas durante a ação de recolhimento 
itinerante promovida pela Serramar em 
parceria com o InpEV e as prefeituras 
municipais.
Em Cunha, a ação ocorre no dia 7 de 
outubro, das 9h às 15h, no endereço 
A. Francisco da Cunha Menezes, 647, 
Falcão. No dia 13 de outubro, a ação 
será realizada pela manhã em Lagoinha, 
das 9h às 11h, no estacionamento da 
loja da Cooperativa (Rua Maria do 
Carmo Gouvêa, 115, Centro) e na parte 
da tarde no bairro da Rocinha, das 13h 

às 15h, no campo de futebol.
Em Guaratinguetá, a coleta será 
realizada no dia 14 de outubro, das 9h 
às 15h na Secretaria de Agricultura 
(Recinto de Exposições, Avenida da 
Exposição, 2). Bananal, São José do 
Barreiro e Lorena receberam a coleta 
itinerante em setembro.

Neste mês de outubro, a CATI-
CDRS promove dois eventos gratuitos 
sobre cultivo de milho para silagem e 
preparo de solo para produtores rurais, 
engenheiros agrônomos e técnicos 
agrícolas da região. 
No dia 6 de outubro, será realizada a 
palestra “Manejo de solo para cultivo 
de milho para silagem”, ministrada 
por Afonso Peche Filho, pesquisador 
do Centro de Engenharia e Automação 
do Instituto Agronômico de Campinas 
(IAC), especialista e referência nacional 
em mecanização agrícola. O encontro 

tem início às 19h, na EDR / CATI 
Guaratinguetá, no endereço Av. Dr. 
Ariberto Pereira da Cunha, 310, ao lado 
do Fórum.
Já no dia 14 de outubro, em Lagoinha, 
será realizada uma palestra sobre 
crédito rural e DAP/PRONAF, em 
parceria com a Comevap. A palestra será 
realizada no Auditório Rafael Coelho, 
na Rua Amador Alves de Oliveira.
Para mais informações, entre em contato 
com o EDR Guaratinguetá pelo telefone 
(12) 3125-1991 ou e-mail edr.guaratin@
cdrs.sp.gov.br.

Sindicato 
adquire 
novo veículo 

Em setembro, o Sindicato Rural 
de Guaratinguetá adquiriu um 
veículo Fiat Strada 0KM, em 
parceria com a Faesp/Senar-SP 
e a Associação Agropecuária 
de Guaratinguetá, que será 
utilizado para apoio aos cursos 
do Senar nas cidades abrangidas 
pelo programa. 
O atual veículo utilizado para 
promoção das capacitações 
era cedido pela Associação. 
Com a nova aquisição, o carro 
emprestado retorna para uso da 
Associação e cada entidade passa 
a ter à sua disposição um veículo 
para realizar os deslocamentos 
necessários dos colaboradores 
e, assim, reduzir os gastos para 
execução dos serviços externos, 
como ida ao posto fiscal em 
Taubaté e entre as unidades das 
entidades em Guará, Cunha, 
Campos Novos e Lagoinha 
quando necessário.

Curso de Seleiro 
De 30 de agosto 
a 3 de setembro, 
produtores de Cunha 
participaram do curso 
de Seleiro do Senar-
SP em parceria com 
o Sindicato Rural 
de Guaratinguetá. 
Parabéns a todos!

Painel de Negócios

NEGÓCIOS

OPORTUNIDADES

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

Carroça completa, com arreio 
em excelente condição. Preço: 
R$ 1.500,00 a combinar. Obs.: 
estrutura de metal e madeira.
Tratar com: Nazem Nascimento 
(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 
(12) 99649-2143

Vacas leiteiras raça mestiça. 
Valor e condições de pagamento 
a combinar. 
Tratar com: Cleiton Luis de 
Carvalho  
(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 
Sr. Bete
(12) 99785-5086 / (12) 99745-3144 

Carreta, circuito de leite e tanque 
de 1000l para leite.
Tratar com: José Luiz Moreira 
(12) 99711-0879 / (12) 3125-2311 

Casa em Taubaté-SP - Av. 
Bandeirantes - Resid. Santo 
Antônio. 
Tratar com: José de Souza 
Contato: (12) 99769-4439 

8,5 ha, na Estrada da Rocinha, 
Bairro do Pinhal, ao lado do Hotel 
Faz. Alvorada. Valor: R$ 230 mil.
Tratar com: Marcos 
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 
(12) 99703-0590 / (12) 99161-5924 

Cavalo marchador Mineiro. Valor 
a combinar.
Tratar com: Manoel Marcelo de 
Castro 
(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

Sítio com 7 alqueires, localizado 
estrada Guara/Cunha, Km 11. 
(Nascentes, lago, área de lazer 
completa). Valor e condições de 
pagamento a combinar.
Tratar com: Eduardo Wilson 
Fontora de Souza
Contato: (12) 98278-3137

COMPRO
Compro 20 ha de terras, de frente 
para Dutra, sem benfeitorias, 
pode ser morro.
Tratar com: Marcos Wander 
Contato: (12) 99702-2228 / 
rmarcoswander19@gmail.com

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 
(12) 97403-1531 / (12) 99728-2275

BUSCO VAGA DE EMPREGO
Caseiro e pedreiro.
Tratar com: José Roberto Lopes
Contato: 99118-8829

Tratorista, manejo de gado de 
corte e demais funções rurais. 
Função: Trabalhador Rural.
Tratar com: Adalberto Gabriel
Contato: (12) 99633-6282

Trabalhador rural com experiência 
em trator. 
Tratar com: Ulisses Francisco
Contato: (12) 99115-1876

Caseiro e trabalhador rural.
Tratar com: Olair José Teixeira
(12) 99770-0606 (Aline filha)

Caseiro e trabalhador rural.
Tratar com: Cassiano Augusto
Contato: (12) 98121-1467 / (12) 
98157-6649 (esposa)

Caseiro, trabalhador rural e 
leiteiro.
Tratar com: José Pedro Ozório
(12) 99713-6446 / 99772-1936

Doméstica
Tratar com: Yara Fernandes Viana
(12) 99138-2631 / 99609-9445

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
Contato: (11) 99990-2241
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Comemoração Caravana

Feliz aniversário
Associação Agropecuária e Sindicato Rural de 
Guaratinguetá completam mais um ano de atividade

O mês de outubro marca duas datas 
especiais para os produtores rurais de 
Guaratinguetá e região. Neste mês são 
comemorados, simultaneamente, os 85 
anos da Associação Agropecuária de 
Guaratinguetá e os 55 anos do Sindicato 
Rural de Guaratinguetá.
Ao longo dessas oito décadas de história, 
muitas lutas e conquistas marcam 
as entidades, que foram criadas para 
defender, apoiar e trazer mais dignidade 
ao homem do campo. 

Associação Agropecuária: 
85 anos em prol do homem 
do campo
Fundada no dia 10 de outubro de 
1936, a Associação Agropecuária de 
Guaratinguetá inicialmente chamava-
se “Sociedade Agropecuária”, tendo 
como primeiro presidente Francisco 
Ribeiro Júnior. Com o objetivo de estar 
sempre ao lado do homem do campo, 
valorizando o espírito associativista, foi 
criada por meio do envolvimento de 169 
ruralistas que assinaram a primeira ata 
da entidade. Nos primeiros anos, ainda 
sem sede própria, utilizava uma sala no 
antigo cine Urânio, na Praça Conselheiro 
Rodrigues Alves, no centro da cidade, 
onde ficou até 1942.
Após uma mobilização dos associados, 
a entidade comprou um terreno na rua 
Dr. Ernesto de Castro, onde instalou a 
primeira sede própria que funcionou até 
1966. No ano seguinte, inaugurou sua 

atual sede, na Praça Santo Antônio, 
juntamente com o recém-fundado 
Sindicato Rural.
Já em seus primeiros anos de atuação, a 
Associação auxiliava os agropecuaristas 
por meio de serviços como registro 
dos empregados, folhas de pagamento, 
pedido de talão de notas, entre outros 
benefícios.
Ainda na década de 40, também esteve 
atuante nas primeiras manifestações e 
movimentos em prol de melhorias nas 
relações comerciais entre os produtores 
rurais e os intermediários do mercado 
consumidor.
Neste período, havia na cidade o 
conhecido clube das vacas formado 
por produtores de leite que se reuniam 
na frente das farmácias para debater e 
demonstrar a insatisfação com os preços 
pagos pelo litro do produto. Muitas 
manifestações com tratores pelas ruas de 
Guará marcaram a época, sempre com o 
apoio da Associação.
Após 85 anos de história, hoje a entidade 
conta com cerca de 1.614 associados e 
tem um estatuto próprio, reformado em 
2007, além de contar com escritórios em 
Cunha, Campos Novos e Lagoinha.

Sindicato completa 55 anos 
de luta pela categoria
Com o crescimento no número de 
associados e uma maior necessidade 
de participação política na luta pelos 
direitos dos produtores rurais, surge no 

dia 14 de outubro de 1966 o Sindicato 
Rural de Guaratinguetá. A carta sindical 
reconheceria a entidade a partir do dia 
11 de julho de 1967, tendo como base 
de atuação Guaratinguetá, Aparecida, 
Roseira, Cunha e Lagoinha.
Constituída para fins de coordenação 
e proteção da categoria, a finalidade 
do Sindicato era e continua sendo a de 
representar e defender os interesses da 
classe dos produtores rurais. Inicialmente 
eram 379 sindicalizados. Hoje, são 513 
integrantes.
Surgindo após a extinção da Faresp 
(Federação das Associações Rurais do 
Estado de São Paulo), transformada 
em Faesp (Federação da Agricultura 
do estado de São Paulo), a entidade 
completa 55 anos de muita luta e 
mobilizações, com vários nomes de 
lideranças que fizeram história, como 
o primeiro presidente, Gilberto Leonel 
Fortes Azevedo, que ficou na função de 
outubro de 1966 a fevereiro de 1977.
Com o lema “unir para fortalecer”, o 
Sindicato esteve presente em várias 
manifestações e mantém uma convivência 
harmoniosa com a Associação 
Agropecuária ao longo deste meio século. 
De uma maneira geral, os trabalhos do 
Sindicato tem foco nas questões políticas, 
enquanto a Associação atua na prestação 
de serviços e também na parte social, 
ambas sempre interligadas nas decisões 
favoráveis em prol dos produtores rurais.

Café comemorativo
Em comemoração aos 
aniversários das entidades, 
convidamos a todos 
os associados para 
participarem de um café 

da manhã no dia 14/10. 
O café será realizado 
em todos os escritórios, 
contamos com a presença 
de todos!

Guaratinguetá recebe Caravana Nação Agro
Evento contou com palestra sobre empreendedorismo 
e apresentação do Agronegócios - Projetos Integrados

Lideranças dos Sindicatos Rurais da 
região do Vale do Paraíba, autoridades e 
produtores rurais se reuniram no último 
dia 16 de setembro, na Laticínios Oro 
Bianco, para mais uma Caravana Família 
Nação Agro em Guaratinguetá.
Com o tema Empreendedorismo no 
Agronegócio e Turismo Rural, o encontro 
contou com a palestra “Agroindústria 
familiar: o novo empreendedorismo”, 
ministrada pelo consultor e instrutor 
do Senar-SP Carlos Alberto Leal, que 
apresentou exemplos que podem trazer 
resultados positivos para as famílias que 
querem empreender na área rural.
Entre os exemplos de atividades 
que é possível oferecer aos visitantes 
em propriedades rurais familiares, o 
instrutor indica comercialização de 
produtos processados (milho, pamonha, 
curau, bolo de milho etc.), visita a áreas 
produtivas, pesqueiros, cavalgadas, 
romarias, visitação de rios e cachoeiras 
e entre outras. “O empreendimento rural 
necessita de um bom gerenciamento, 
fator indispensável para alcançar a 
sustentabilidade da propriedade como 
um todo, aprimorando as técnicas de 
gestão”, destacou o instrutor.
A própria Oro Bianco é um bom 
exemplo que une sucessão familiar 
e empreendimento rural de sucesso. 
Trabalhando com búfalas desde 1986, 
há nove anos a propriedade familiar 
produz variedades de queijos de búfala e 
recentemente conquistou o selo de pureza 
100% búfalo da ABCB (Associação 
Brasileira de Criadores de Búfalo), uma 
certificação que valoriza os produtos 
oferecidos.

“Essa certificação é um ingrediente a 
mais para o consumidor confiar em nosso 
produto. Não é só sabor, um produto 
bonito, temos a confiabilidade”, disse 
o proprietário da Oro Bianco, Simon 
Riess, em entrevista para o Canal Rural.

Agronegócios - Projetos 
Integrados
Além da palestra, o encontro contou 
com apresentação do “Agronegócios - 
Projetos Integrados”, um trabalho em 
conjunto desenvolvido pelo sistema 
Faesp/Senar, Sebrae-SP e Secretaria de 
Agricultura de SP que traz soluções a 
curto e médio prazo para as principais 
necessidades dos produtores rurais, 
também apresentado no mesmo dia em 
Bananal, com a presença do presidente 
do Sebrae-SP e vice-presidente da 
Faesp/Senar-SP, Tirso Meirelles, além 
de representantes do Sebrae e CATI-
CDRS da região.
Os 14 projetos apresentados foram: 
Retirada da Vacinação contra a Febre 
Aftosa, Defesa Animal (Brucelose/
Tuberculose), Defesa Vegetal, Inspeção 
do Selo Arte, Código Florestal/CAR/
PRA/PRADA, Segurança Rural, 
Ativação das Casas de Agriculturas 
no Estado (CATI), Vendas Públicas, 
Conectividade Rural, Transformação 
Digital, Arranjos Produtivos Locais e 
Desenvolvimento Regional, Feira do 
Empreendedor e Feira do Produtor 
Rural, a Instalação de um Centro 
Operacional para o atendimento dos 
Produtores Rurais em Campinas, 
Linhas de Crédito do FEAP para perdas 
referentes à geada e a seca, entre outros.

“A união de todas essas 
entidades cria uma sinergia 
para auxiliar o homem 
que vive no campo e é 
fundamental para que 
possamos dar passos 
largos e resistentes. O 
Eduardo Cavalca tem 
me dado uma mão muito 
grande, tem me ligado e 
passado os problemas, isso 
é muito importante para que 
a gente possa aprimorar 
da melhor forma possível 
a manutenção do homem 
no campo” - destacou Tirso 
Meirelles.

Entre os projetos listados, o tema 
Segurança Rural atualmente é uma das 
maiores reivindicações dos produtores 
rurais. A ação visa um trabalho 
em conjunto entre forças policiais, 
prefeituras e sindicatos rurais, com o 
apoio dos produtores, para um reforço 
na segurança dessas áreas por meio 
de contato direto via WhatsApp e 
identificação de propriedades rurais por 
georeferenciamento, exemplos citados 
durante a apresentação.
“Esse projeto idealiza a comunidade 
ajudando e atuando conjuntamente com 
as forças policiais. Para tanto, temos o 
projeto Rotas Rurais, que identifica a 
propriedade na área rural e, através dessa 
identificação por georeferenciamento, a 
atividade de polícia vai chegar naquele 
local. No momento temos cerca de 180 
localidades georeferenciadas”, explica o 
Coronel Ramos.



A INOVAÇÃO
PESA A SEU FAVOR
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Mercado Mercado

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

(12) 3111-1364 / 99718-2817

Localizados em uma região privilegiada 
em Cunha-SP onde, além do mel 
silvestre, os produtores também 
conseguem mel de eucalipto, atualmente 
a Brumel tem uma produção média de 
uma tonelada de mel por ano e atende 
compradores do Vale do Paraíba e 
capitais por meio das redes sociais, 
parceiros de revenda como hotéis e 
restaurantes e indicações de clientes. 

“Nossas vendas são, em sua maioria, 
fracionadas em potes de vidros 
e bisnagas de vários tamanhos e 
atendemos clientes de Cunha, Campos 
Novos, Guaratinguetá, Lorena, 
Aparecida, Pindamonhangaba, 
Taubaté, Campos do Jordão, Paraty, 
Volta Redonda, Barra Mansa e São 
Paulo”, explica.

Em parceria com outros apicultores, a 
Brumel também oferece uma variedade 
de produtos das abelhas, como 
produção de própolis, pólen e geleia 
real. Segundo Bruna, o próximo passo 
será o ramo de cosméticos.

Com o crescimento surgem, também, 
as dificuldades. Para a apicultora ainda 
existem obstáculos neste mercado das 
abelhas que facilitem o aprimoramento 
dos produtores rurais, como alto 
investimento em equipamentos e 
regularização.

“A maior dificuldade que enfrentamos 
neste mercado é o alto investimento 
nos equipamentos, tanto de produção, 
quanto de segurança, pois são 
equipamentos caros e difíceis de 
encontrar com preços bons. Além disso, 
lidamos com a concorrência desleal dos 
vendedores de méis falsos e alterados 
que se encontram facilmente por aí 
e dificuldade para regularização e 
certificação dos produtos”, destaca.

Selo Arte para produtos de 
abelhas 

Entrou em vigor no dia 1º de outubro o 
regulamento para que estabelecimentos 
fabricantes de produtos de abelhas 
e derivados peçam o Selo Arte. Os 
requisitos necessários estão definidos na 
Portaria nº 289/2021, do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(Mapa). Podem ser enquadrados em 
artesanais os produtos de abelhas Apis 

mellifera e de abelhas nativas sem 
ferrão. 

Unitau inaugura Entreposto 
de mel e derivados

A Universidade de Taubaté (UNITAU) 
inaugurou em agosto o Entreposto 
de mel e derivados em parceria 
com a entidade gestora Associação 
Socioeducativa de Pequenos Produtores 
Rurais de Redenção da Serra (Nutrir). 

Para a instalação do Entreposto, foi 
desenvolvido um projeto aprovado 
pela Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico do Estado de São Paulo no 
valor de R$ 250 mil. “O Entreposto terá 
capacidade operacional para beneficiar, 
aproximadamente, 60 toneladas de 
mel/mês e 800 quilos de pólen apícola/
mês, gerando uma economia para os 
apicultores do Vale do Paraíba, Serra 
da Mantiqueira e Litoral Norte, uma 

Produtos de abelhas são fonte 
de renda para produtores rurais

O que antes era um hobby em 
família aos finais de semana, hoje se 
tornou a “Brumel”, um negócio rural 
rentável em constante crescimento. 
Foi assim que começou a história do 
casal Bruna Nathaly Machado e Diego 
Cesar Machado com a apicultura. Os 
dois tinham o costume de caminhar 
pelos campos a procura de cupins que 
abrigassem as colmeias. 

“Quando encontrávamos as abelhas era 
uma vitória para nós, retirávamos elas 
e começamos nosso primeiro Apiário”, 
conta a produtora de mel, Bruna. 
“Começamos com uma colmeia, duas e 
de repente 25 colmeias. Logo iniciamos 
o segundo Apiário e somamos 40 
caixas, demoramos cerca de um ano”, 
completa.

De acordo com a produtora, o casal 
de apicultores só se deu conta do 
potencial de negócio que tinham em 
mãos quando decidiram publicar o mel 
nas mídias sociais e todos os produtos 
foram vendidos. A partir daí buscaram 
formalizar o negócio e buscaram 
capacitações, inclusive pelo Senar-SP.

“Foi uma explosão 
de vendas, então 
buscamos cursos, nos 
profissionalizamos, 
criamos a nossa marca, 
construímos nossa 
casa do mel de acordo 
com as normas do 
Ministério da Agricultura 
e vigilância sanitária, 
investimos em materiais 
de primeira linha e 
hoje se tornou nossa 
atividade principal”
Bruna Nathaly
Produtora de mel

Siga nossas redes sociais e 
fique por dentro das nossas 

novidades e informações!

Acesse suas redes sociais
Digite os @ na barra de pesquisa
Entre em nossos perfis para curtir

1
2
3

Siga nosso Instagram

Curta nossa página do Facebook

@assopecguaratingueta

@assopecguara

riqueza econômica que pode chegar a, 
aproximadamente, R$ 9 milhões/mês”, 
afirma o Prof. Dr. João Carlos Nordi, 
coordenador do CEA.

Segundo o Coordenador, o Entreposto 
deve trazer benefícios para cerca de 
300 apicultores que integram duas 
cooperativas e oito associações no Vale 
do Paraíba, Serra da Mantiqueira e 
Litoral Norte. Os interessados podem 
ingressar na Associação Nutrir para 
utilizar os serviços do Entreposto.

Com o início das atividades, o apicultor 
levará o mel centrifugado em baldes 
para o Entreposto, onde serão realizados 
procedimentos de beneficiamento do 
mel bruto. O laboratório de controle de 
qualidade do CEA-UNITAU realizará 
a avaliação. Com a aprovação de 
qualidade, o Entreposto promoverá o 
envase do produto, que retornará ao 
apicultor para a comercialização oficial 
de seu mel e pólen apícola.

O CEA está localizado nas dependências 
do Departamento de Ciências Agrárias 
da UNITAU, em Taubaté, na estrada 
municipal Dr. José Luiz Cembranelli, 
5.000, bairro do Itaim. 
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EXPEDIENTE

Agenda de tributos

Cursos

OUTUBRO
Proleite - Mód XIV 
Datas: 04, 05 e 06
Local: Campos Novos / Cunha 

Feira do Produtor Rural 
Datas: 04, 05, 11 e 12
Local: Potim

Pedreiro - Mód II 
Datas: 20, 21, 22 e 23
Local: Sítio Santa Rosa / 
Guará - Bairro dos Motas  

Proleite - Mód XV 
Datas: 11, 12, 18 e 19
Local: Campos Novos / Cunha 

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

PREÇO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS
PRODUTOS UNIDADE PREÇO
Feijão Carioquinha Sc. 60Kg  R$ 275,00
Fonte: Agrolink 24/09/2021

Arroz em casca longo fino 1   Sc.60 Kg R$ 102,00
Fonte: Agrolink/COOPAVALPA 24/09/2021

Milho Sc. 60Kg                        R$ 92,00
Cana Tarefa R$ 600,00
Porco (Vivo) Kg  R$ 7,49
Porco (Carcaça) Kg R$ 10,53
Fonte: Notícias Agrícolas - Agrolink/cepea.esalq.usp.br 24/09/2021

Boi gordo                              @ R$ 304,21
Vaca Gorda                          @ R$ 283,00
Bezerro Nelore 12 meses 225 Kg (cabeça) R$ 2.900,00
Bezerro Nelore 12 meses Kg (vivo) R$ 12,89
Bezerro Nelore 8 meses cb R$ 2.700,00
Bezerro Nelore 8 meses Kg (vivo) R$ 15,00
Boi Magro cb R$ 3.900,00
Fonte: Conforme valores de mercado - 28/09/2021

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 - 22/09/2021

Processamento artesanal de 
pães 
Datas: 22 e 23
Local: Sítio Santa Rosa / 
Guaratinguetá - Bairro dos 
Motas

Promovendo a saúde no 
campo - Saneamento básico 
Datas: 15 e 16
Local: Lagoinha

Turismo Rural 
Datas: 26, 27 e 28
Local: Guaratinguetá / Gomeral

NOVEMBRO
Até 05/11 - Pagar o FGTS ref. 
Outubro 2021
Até 05/11 - Pagar o INSS e FGTS 
dos domésticos
Até 16/11 - Pagar mensalidade de 
sócio.
Até 16/11 - Pagar o INSS dos 
autônomos;
Até 19/11 - Pagar o INSS dos 
empregados;
OBS: Deixar cheques: FGTS até 
03/11/2021 e o INSS até 16/11/2021.
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 15/12 - Pagar o INSS dos 
empregados;
OBS: Deixar cheques: FGTS até 
02/12/2021 e o INSS até 15/12/2021.


