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Notas

Faça a declaração 
do ITR e CCIR
Agende atendimento em nossos 
escritórios para preenchimento 
do ITR e emissão do CCIR

Termina no dia 30 de setembro o prazo 
para declaração do ITR (Imposto 
Territorial Rural) em 2020. Os 
documentos poderão ser apresentados 
eletronicamente no Programa ITR 2020, 
disponível para download no site da 
Receita Federal, no programa Receitanet 
ou arquivados em um pendrive que deve 
ser entregue em uma unidade da Receita. 
Em relação à emissão do CCIR 
(Certificado de Cadastro de Imóvel 
Rural), que também teve início no dia 
17 de agosto, o pagamento da Taxa de 
Serviços Cadastrais, necessária para 
validação do documento, deve ser feito 
na rede de atendimento do Banco do 
Brasil até 16 de setembro de 2020.
A Associação Agropecuária está 
realizando atendimento para 
preenchimento da declaração do ITR em 
conjunto com a emissão do CCIR. Entre 
em contato e agende seu horário. 

Quem comprou imóvel rural, 
deve apresentar a matrícula do 
imóvel, RG, CPF e Certidão de 
Casamento (se for casado).

Guaratinguetá avança para Fase Amarela

Guaratinguetá avançou para a Fase 
Amarela do Plano São Paulo no 
último dia 31 de agosto. O anúncio foi 
feito pela Prefeitura de Guaratinguetá 
por meio de decreto publicado no dia 
28 de agosto.
Dessa forma, está permitida a 
reabertura de bares, restaurantes, 
lanchonetes, academias, clubes e 
parques municipais, seguindo os 

Encontro de 
Raças On-line

protocolos de distanciamento social, 
horários e capacidade máxima 
exigidos no decreto e obrigatoriedade 
do uso de máscara. O novo decreto 
também estabelece o retorno das 
aulas presenciais da rede municipal 
de ensino apenas em 2021. 

Poupatempo retoma 
atendimento 
A partir do dia 16 de setembro, o 
Poupatempo de Guaratinguetá 
retoma o atendimento presencial. 
Esta etapa de reabertura priorizará 
apenas o que houver exigência 
presencial, como primeira emissão de 
CNH e expedição de RG.

No dia 9 de setembro, às 19h, Encontro 
das Raças on-line, com participação 
de representantes das Associações 
Paulistas e Brasileiras das Raças 
Girolando, Gir, Holandês e Jersey, 
com comentários do Presidente e de 
membros da diretoria da Abraleite. 
O encontro será transmitido na 
plataforma Teams. Acompanhe nossa 
página no Facebook para acessar o link 
da transmissão.
O evento, realizado pelo Sindicato Rural 
de Cruzeiro e SEBRAE, tem apoio dos 
Sindicatos Rurais de Areias, Bananal, 
Queluz, São José do Barreiro, Silveiras, 
Lorena, Pindamonhangaba, São Bento 
do Sapucai, Associação Agropecuária 
e Sindicato Rural de Guaratinguetá e 
FAESP-SENAR.

Novos convênios de saúde
Benefícios

Com o objetivo de ampliar os 
benefícios para a saúde dos associados 
e colaboradores, a Associação 
Agropecuária de Guaratinguetá firmou 
dois novos convênios, que estabelecem 
descontos e vantagens para realização 
de exames e consultas. 
O laboratório Biocenter Centro de 
Análises e Pesquisas Clínicas, com 
sedes em Aparecida, Potim e Roseira, 
é um dos novos parceiros. O convênio 
estabelece 20% de desconto em 
Exames Laboratoriais, mediante guia 
de autorização, para os associados, 
colaboradores e seus dependentes. 
Outra novidade é a parceria com o 
Centro Oftalmológico de Taubaté, 
que garante descontos especiais para 
realização de consulta oftalmológicas 
para pagamentos em dinheiro ou cheque.

CENTRO OFTALMOLÓGICO 
DE TAUBATÉ
(12) 3633.5666 e 3624.4416

BIOCENTER 
APARECIDA
(12) 3105-2818 e (12) 99627-4142 
POTIM
(12) 3112-4693 e (12) 99650-2588 
ROSEIRA
(12) 3646-3211 e (12) 996066393
Confira nossos outros convênios: 

PLANO DE SAÚDE
• SPA Saúde
CONVÊNIO HOSPITALAR
• Hospital e Maternidade Frei Galvão 
(12) 3128-3800
• CEPOG (12) 3128-5511
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO
• Cunha
• Guaratinguetá
• Lagoinha

Parceria com 
Embelleze oferece 
descontos em 
cursos

Confira a lista de cursos e 
procedimentos oferecidos:

• Cabeleireiro Profissional

• Barbeiro Profissional

• Maquiador Profissional

• Maquiador Profissional + Design 
de Sobrancelhas

• Designer de sobrancelhas

• Manicure/Pedicure

• Manicure/Pedicure + Unhas 
Artísticas + Alongamento

• Designer Unhas Artísticas

• Alongamento de Unhas

• Massagem Relaxante

• COMBO1 – Maquiagem/
Penteado/Designer de 
Sobrancelhas

• Especialização em Penteados

• Módulo de corte

• Módulo de colorimetria

PROCEDIMENTOS

• Cabeleireiro • Barbeiro • Manicure 
• Designer de sobrancelhas • 
Maquiagem • Depilação

Os associados da Associação Agropecuária 
de Guaratinguetá agora contam com 
uma nova opção de capacitação. A 
parceria com o Instituto Embelleze 
Guaratinguetá irá oferecer descontos 
exclusivos para associados em diversos 
cursos e procedimentos. Consulte valores 
e datas para agendamentos. S.P.A Saúde: Carência Reduzida 

Os produtores rurais ainda podem 
aproveitar a oportunidade de inscrever 
toda a família em um dos planos 
oferecidos pelo S.P.A. Saúde sem taxa 
de inscrição e com carência reduzida. 
Ou seja, assim que sua inscrição estiver 
concluída, já pode realizar consultas, 
exames e outros procedimentos. 
Sem fins lucrativos e exclusivo para 
a categoria, o S.P.A. Saúde conta 
atualmente com mais de 21 mil vidas 
e oferece mais de 2.000 recursos, entre 
hospitais, maternidades, médicos, 
clínicas e laboratórios nas cidades do 
interior e capitais dos estados de Minas 

Gerais e São Paulo. 
Só podem participar produtores rurais 
e todos os integrantes da família, como 
pais, esposa, filhos, netos, bisnetos, 
sobrinhos, cunhados, primos, noras, 
enfim, toda família. Vale lembrar que 
o plano nasceu há 28 anos justamente 
porque vários produtores precisaram 
vender bens adquiridos ao longo 
de muitos anos para poder custear 
tratamentos médicos e hospitalares 
para alguém da família.
Não perca a chance. A campanha tem 
prazo limitado. Informe-se na sua 
cooperativa

Entidade faz 
manifesto 
contra medidas 
estaduais
A APAER – Associação Paulista 
de Extensão Rural está à frente de 
um manifesto contra o projeto do 
governador João Dória, que prevê a 
extinção de 11 entidades que prestam 
serviços públicos essenciais, entre 
elas a Fundação Itesp, que apoia as 
populações rurais mais vulneráveis 
no estado, e o Instituto Florestal, 
que protege as riquezas naturais. 
Ainda segundo o manifesto, também 
está em andamento na Secretaria da 
Agricultura um projeto para acabar 
com as 574 Casas da Agricultura em 
todo o estado, “abandonando mais 
de 345 mil famílias agricultoras, 
pescadoras, quilombolas e assentadas 
paulistas”.
Em Cunha, um grupo de produtores 
artesanais de queijo organizou um 
abaixo-assinado para pedir a não 
extinção da Casa da Agricultura no 
município, que conta com 50% da 
população composta por produtores 
rurais e mais de 4.000 propriedades 
rurais. Para assinar a petição, acesse: 
http://chng.it/nv5KdqBbB9.
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MercadoMercado

Gerando valor no campo 

Anna Paula Klinkerfuss e o marido James Roberto

Processamento de alimentos é alternativa para aumentar rentabilidade das 
propriedades rurais

Foi a paixão pela culinária e pelos 
queijos especiais que motivou o casal 
James Gomes Junior e Anna Paula 
Klinkerfuss a transformar parte da 
propriedade rural na cidade de Cunha 
em um café-empório dedicado à 
produção e venda de derivados do leite 
de cabra.
Localizado às margens da rodovia Paulo 
Virgínio, --rota entre Guaratinguetá 
e Paraty, no litoral sul do Rio de 
Janeiro--, há 12 anos o Café Capril 
é um ponto de parada para turistas 
e apreciadores dos queijos, sorvetes, 
iogurtes e bebidas feitas com esse tipo 
de laticínio.
No período anterior a pandemia, o 
estabelecimento chegava a comercializar 
uma média de 180 quilos de queijos 

e seus derivados por mês, dos tipos: 
moleson, feta, frescal, boursin, meia 
cura, além de doce de leite e iogurte. 
As 35 cabras da propriedade, com 10 
lactantes, produzem uma média de 25 
kilos de leite por dia.
James e Anna Paula são produtores que 
encontraram na produção de derivados 
uma alternativa para aumentar a renda 
da propriedade. Processar os alimentos 
pode significar dinheiro no bolso, 
pois agrega valor ao produto e pode 
aumentar a rentabilidade do produtor 
rural em até 80%, segundo dados da 
Cooperativa da Agricultura Familiar de 
Sete Barras (Coopafasb), apresentados 
durante reportagem do programa 
Técnica Rural Especial Família Nação 
Agro, em agosto.

PAINEL DE NEGÓCIOS

VENDE-SE: 
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

Uma plantadeira Jumil 2 linhas. 
Tratar: Pedro Carvalho (12) 
996487880 

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

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

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

Um Burro e uma carroça completo.
Tratar com: Jose Mauro
Cel.: (12) 98146-0231

ALUGA-SE: 
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 as 14h

Propriedade agrícola no municipio 
de Aparecida, para cultivo de arroz. 
Área de varzea  de aproximadamente 
22 alqueires ou 53,24 ha.
Contato: Eduardo Filippo
Fone: (12) 99783.9977

BUSCO VAGA DE:
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) 991933294

Tratorista, pedreiro, eletricista, 
encanador.
Tratar com: Reinaldo Lopes
Cel.: (12) 9973.6257; 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

Trabalhador rural, Tratorista, 
Caseiro/Pedreiro/Eletricista.
Tratar com: Reinaldo Lopes dos 
Santos
Obs.: Possui 22 anos de experiência 
como trabalhador rural e possui 
referências
Cel.: (12) 99736-2579 / 99603-7916

PRECISA-SE: 
Trabalhador rural para atividades 
diversas
Tratar com: Lourenço
Cel.: (11) 99875.1628
(11) 99538.8540
Obs.: necessário saber lidar com 
roçadeira cotal; trator e implementos.

Adicione o WhatsApp da 
Comunicação da Associação 

Agropecuária

(12) 99151-9953
Rentabilidade
Além de mais uma opção de renda, o 
processamento de alimentos posiciona 
o produtor em novos mercados, 
gerando novos produtos e agregando 
valor também à empresa. “Para os 
produtores de hortaliças e vegetais, 
as vantagens do processamento são 
diminuir as perdas e aumentar o tempo 
de prateleira de seus produtos, o que 
acaba gerando melhor relacionamento 
com os clientes atuais e possibilitando 
o aumento de capacidade de conquista 
de novos mercados. Para empresários 
que vão produzir derivados, tanto 
em vegetais quanto para produtos de 
origem animal, o tempo de prateleira 
é um objetivo comum”, explica Filipe 
Rimkus, consultor do Sebrae-SP.

Apesar das vantagens, investir no 
processamento de alimentos é um 
processo que demanda estudo, 
planejamento e uma avaliação do 
mercado. Segundo Filipe, não dá para 
fugir de um plano de negócios bem 
elaborado e análise da viabilidade do 
produto em sintonia com as condições 
financeiras do negócio.

“É como investir em 
uma nova empresa, ou 
ao menos na criação 
de um novo setor 
dentro da propriedade, 
então o produtor 
tem que estar muito 
atento, é preciso ter 
um plano estabelecido 
de investimento e estar 
ciente que normalmente 
são investimentos de 
médio e longo prazo”

Felipe Rimkus
Consultor de negócios do Sebrae
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Artigo Artigo

O tormentoso tema do FUNRURAL no STFPotencial do Vale do Paraíba no Agronegócio do Leite
O FUNRURAL é atualmente um dos temas 
mais controversos no Supremo Tribunal 
Federal (STF). E são vários motivos que 
deixam a matéria confusa. Há diferentes 
leis que regulam a matéria e, nesse sentido, 
temos de ter em mente que cada nova lei 
cria um “novo” Funrural. Também existem 
diversos tipos de sujeitos passivos, seja na 
categoria de contribuinte, seja igualmente 
como responsável. 

Como contribuinte, precisamos separar as 
decisões do Supremo que tratam sobre o 
empregador rural pessoa física daquelas que 
tratam da agroindústria e ainda daquelas 
outras que digam sobre o empregador pessoa 
jurídica. Cada um desses contribuintes do 
FUNRURAL possui regras e normativas 
específicas, de modo que a manifestação 
do STF em relação a eles é específica e diz 
respeito a este cenário igualmente particular 
que estão tratando. Normalmente, a decisão 
de um FUNRURAL não se aproveita na 
íntegra para os demais. Por isso, é muito 
importante essa divisão da matéria. O 
mesmo se diga para a figura do adquirente, 
colocado como substituto tributário, na 
hipótese de compra de produtos diretamente 
do produtor rural pessoa física (empregador 
ou segurado especial).

Em relação ao FUNRURAL a que está 
sujeito a Pessoa Física empregadora, o 
que exclui, portanto, a figura do segurado 
especial, existem quatro ações no Supremo 
sobre esse tema (RE 363.852, RE 596.177, 
RE 718.874 e ADIn 4.395) e uma Resolução 
do Senado (RS 15/17). No RE 363.852 
(Mataboi), decidido em 03/02/10, o 
STF julgou a inconstitucionalidade do 
FUNRURAL instituído pelo art. 1º da 
lei 8.540/92. Esse julgamento gerou efeito 
inter-partes, tornando-se apenas um 
precedente não-vinculativo para as demais 
ações em curso. Os efeitos vinculantes e 
erga omnes da inconstitucionalidade do art. 
1º da lei 8.540/92 só aconteceram com a 
Resolução do Senado 15/17 de 12/09/17. 
Esse ato político conferiu aos termos 
decididos no RExt 363.852 status de lei, 
sendo vinculante para todos os órgãos do 
judiciário e da Administração Pública.

O RE 596.177, julgado em 01/08/11 no 
regime de Repercussão geral, teve como 
resultado a inconstitucionalidade do art. 
1º da lei 8.540/92, ou seja, só tratando do 
FUNRURAL na pessoa física empregadora 
rural definido nesse dispositivo. A 
repercussão geral concedida trouxe efeito 

O Vale do Paraíba destaca-se por ser 
uma das mais tradicionais bacias leiteiras 
do Estado de São Paulo, contando com 
cerca de 3000 propriedades que se 
dedicam a atividade e respondem pela 
produção de mais de 200 milhões de 
litros/ano. 

Poucas regiões do país possuem tantos 
fatores favoráveis ao desenvolvimento 
da pecuária leiteira quanto o Vale 
do Paraíba. O leite é certamente a 
mais tradicional dentre as atividades 
agropecuárias praticadas na região, 
que conta com a presença de grandes 
indústrias do setor leiteiro, mas ainda 
tem no cooperativismo a grande 
referência do produtor, que conta 
com pelo menos três Cooperativas 
fortes, detentoras de marcas próprias 
que permitem o beneficiamento e 
comercialização do leite produzido de 
forma a agregar maior valor ao produto, 
fazendo com que principalmente os 
pequenos e médios produtores consigam 
uma melhor remuneração pelo produto 
e maior segurança para sua manutenção 
na atividade. 

Ao analisar os preços médios de leite 
praticados na região verifica-se que 
historicamente os mesmos sempre 
estiveram entre os mais elevados do 
Brasil e, dessa forma, do mundo. A 
região possui localização privilegiada, 
estando localizada entre os dois 
principais centros consumidores do 
país (Rio – São Paulo), o que facilita o 
escoamento da produção e dos produtos 
beneficiados pelas empresas locais. 

Com relação ao acesso a informações 
técnicas e assistência, além do que 
já é oferecido pelas Cooperativas a 
região conta com órgãos de assistência 
técnica pública (Secretarias Estadual e 
Municipais de Agricultura), SEBRAE, 
SENAR, Sindicatos e Associações, além 
de Universidades e Escola Agrícola, que 
formam anualmente centenas de técnicos 
que se somam aos já disponíveis no 
mercado. Soma-se a tudo isso o acesso 
a linhas de crédito bancário exclusivas 
que financiam a juros reduzidos e 
subsidiados o custeio e investimento 
capazes de impulsionar a produção. 

Sabe-se, porém, que assim como no 
restante do país a região enfrenta 
diversas dificuldades, como o aumento 
da insegurança e criminalidade na 

vinculativo aos recursos sobrestados. Essa 
decisão e seus efeitos de repercussão geral 
foram de extrema importância para regular 
o período entre 01/08/11 e 12/09/17, 
quando finalmente foi expedida a Resolução 
do Senado 15/17. Todavia, a repercussão 
geral, diferentemente da Resolução do 
Senado, só beneficiou os contribuintes 
que ingressaram com ação no judiciário, 
questionando o FUNRURAL do art. 1º 
da lei 8.540/92. A desnecessidade de ação 
judicial só se consolidou em 12.09.17 com os 
efeitos erga omnes da Resolução do Senado 
15/17.

Já o “novo” FUNRURAL da lei 10.256/01 
veio a ser considerado no RE 718.874 
(Tema 669) e na ADIn 4.395. No RExt 
718.874, julgado em 12/09/18, em regime 
de Repercussão geral, a comunidade 
jurídica recebeu com surpresa a decisão 
pela constitucionalidade da lei 10.256/01, 
julgando admissível a cobrança do 
FUNRURAL nos moldes da lei 10.256/01. 
Sendo interposto por produtor rural, a 
importante questão da sub-rogação não 
foi tratada pelo Supremo, deixando uma 
lacuna e um cenário de insegurança jurídica. 
Vale lembrar que a lei 10.256/01 não tratou 
sobre o tema e o novo regime atual da lei 
13.606/18 também permaneceu silente 
quanto a sub-rogação do FUNRURAL, 
existindo verdadeiro vácuo legislativo sobre 
a matéria.

Ainda está pendente de julgamento a 
ADIN 4395, com relatoria do Min. Gilmar 
Mendes, faltando apenas o pronunciamento 
do Ministro Dias Toffoli. Os Ministros 
Edson Fachin, Rosa Weber, Ricardo 
Lewandowski e Celso de Mello votaram 
pela procedência da Ação, para declarar 
a inconstitucionalidade, com redução de 
texto, dos seguintes dispositivos: (I) art. 
1º da lei 8.540/92, em relação à expressão 
“da pessoa física”, na parte em que altera 
o art. 25 da lei 8.212/91; (II) art. 1º da 
lei 9.528/97, relativamente à expressão 
“empregador rural pessoa física” na parte 
em que altera o artigo 25 da lei 8.212/91; 
e à expressão “da pessoa física de que 
trata a alínea ‘a’ do inciso V do art. 12”, 
nas partes em que alteram o artigo 30, 
IV e X, da lei 8.212/91; (III) art. 1º da 
lei 10.256/01, no que se refere à expressão 
“do empregador rural pessoa física, em 
substituição à contribuição de que tratam 
os incisos I e II do art. 22”, na parte em que 
altera o art. 25 da lei 8.121/91; e (IV) art. 
9º da lei 11.718/08, no tocante à expressão 

“produtor rural pessoa física”, na parte em 
que altera o art. 30, XII, da lei 8.212/91; 
e do voto do ministro Marco Aurélio, que 
assentava a inconstitucionalidade do artigo 
25 da lei 8.212/91, na redação conferida 
pela lei 10.256/01.

Contudo, o Supremo não se pronunciou 
quanto a subrrogação prevista nas leis 
8.540/92 e 9.528/97, ambas sobre o art 
30, IV, da lei 8.212/91, e revogadas nos 
julgamentos dos RExts 363.852 e 596.177. 
Da exegese dessa “colcha de retalho”, 
sobrou apenas a redação original do Art. 
30, IV, da lei 8.212/91 que trata apenas 
do segurado especial, não se podendo falar, 
portanto, na sub-rogação do FUNRURAL 
da pessoa física empregadora rural, seja 
com base no art. 30, IV, da lei 8.212/91, 
seja ainda com base nas leis 10.256/01 e 
13.606/18, que não trataram sobre o tema.

Com relação ao FUNRURAL devido 
pelas pessoas jurídicas e Agroindústrias, 
nenhuma das quatro decisões acima 
citadas lhes são aplicáveis. Esse tema no 
Supremo foi tratado em duas únicas ações, 
a saber, a ADIn 1.103/96 e o RExt 700.922 
(tema 651). Na ADIn 1.103/96, houve 
a declaração da inconstitucionalidade 
do art. 25, §2º, da lei 8.870/94, tratando 
sobre o FUNRURAL devido pelas 
Agroindústrias. Logo, o caput do art. 25, 
da lei 8.870/94, sobre o FUNRURAL da 
pessoa jurídica empregadora, ficou de 
fora da inconstitucionalidade declarada. 
Enquanto ADIN, a decisão ali tomada teve 
efeito erga omnes, vinculando judiciário e 
administração pública.

Finalmente, o RE 700.922 (Tema 651) de 
relatoria do min. Marco Aurélio, ainda em 
andamento, tratou do art. 25, inc. I e II, 
da lei 8.870/94. Ou seja, decidirá quanto 
ao FUNRURAL instituído por esta lei 
para a PJ empregadora rural. Teve sua 
repercussão geral reconhecida em 09/05/13. 
Assim, verifica-se que os FUNRURAIS das 
leis 10.256/01 e 8.870/94 ainda estão em 
debate tanto na ADIn 4.395 (em relação à 
PF empregadora) quanto no RExt 700.922 
(Tema 651) (em relação à PJ empregadora). 
Não existe ação em curso junto ao Supremo 
quanto ao FUNRURAL da lei 13.606/18.

Florence Cronemberger 
Haret Drago
Advogada especialista em 
legislação tributária

Pedro Augusto Carvalho 
Pereira 
Médico veterinário - Mestre 
e Doutor pela Universidade 
Federal de Minas Gerais. 
pcarvalho@serramar.coop.br

zona rural, escassez de mão de obra e 
aumento de custos decorrentes da piora 
da situação econômica do país, mas 
ainda assim nossas possibilidades de 
sucesso na atividade são muito maiores 
que da grande parcela de produtores de 
leite das demais regiões do Brasil. 

Entretanto, quando analisamos o 
desempenho produtivo das propriedades 
da região, bem como o avanço tecnológico 
nas diversas áreas que envolvem um 
sistema de produção leiteira, verifica-
se que, no geral, ainda estamos aquém 
do observado em outras regiões, muitas 
delas até menos favorecidas nos campos 
econômico, topográfico e geográfico do 
que o Vale.

Embora tenhamos um dos melhores 
preços de leite do mundo a baixa média 
de produção por vaca, alto custo e baixa 
produtividade de mão de obra e falta de 
gestão profissional das propriedades se 
traduzem em altos custos de produção 
que não permitem que a atividade 
apresente boa rentabilidade para uma 
parcela significativa dos produtores. 
A média de produção no Brasil ainda 
ronda a casa dos 5 litros-vaca-dia, 
enquanto as vacas de nossos vizinhos 
Argentinos, que nem figuram entre 
os dez maiores produtores do mundo, 
alcançam média de 20 litros. Em países 
como a Nova Zelândia encontramos 
propriedades contratando 1 funcionário 
para 2000 litros produzidos e por aqui 
vemos propriedades com 400 litros-dia 
possuindo 2 ou até 3 funcionários.

Dessa forma, o que falta para realmente 
evoluirmos significativamente no setor 
?  A resposta é mudança de cultura. 
É preciso abandonar o ranço e velhos 
paradigmas como os famosos ´´A culpa 
é do preço do leite´´, ´´Nossa realidade 
aqui é outra´´, ´´Isso aqui não dá 
certo´´...  Como dito anteriormente o 
preço do leite não pode ser o culpado, 
pois está entre os melhores do mundo. 
Nossa realidade efetivamente é outra, 
pois temos mais condições para 
produzir do que muitas partes do 
Brasil. E o ´´Isso aqui não dá certo´´ 
na maioria das vezes é mais uma forma 
de tentar justificar um insucesso pessoal 
ou desconhecimento de determinada 
tecnologia do que realmente a realidade 
global, tendo como exemplo que até a 
pouco tempo muito se dizia que por 

aqui não era possível o cultivo de milho 
para silagem.

É preciso aceitar que existe uma nova 
ordem no setor leiteiro do país, com 
novos regulamentos em Sanidade 
Animal e Qualidade do Leite que se 
implantados de forma coerente e técnica 
poderão credenciar o país a se tornar 
competitivo no mercado internacional. 
Além disso, estamos verificando a 
ocorrência de fenômenos semelhantes 
aos vistos em países desenvolvidos, em 
que o número de produtores reduziu 
drasticamente e a produção se elevou.  
Nos últimos anos esse fato vem se 
consolidando cada vez mais no Brasil, 
onde acredita-se que, embora o IBGE 
insista em afirmar que existem no país 
cerca de 1,2 milhões de produtores (dados 
que já se apresentavam em 2002), o país 
não possua atualmente mais de 600.000 
produtores, conforme evidenciam 
estudos de diversas entidades ligadas 
ao setor. De 2002 para os dias atuais a 
produção de leite no país se elevou cerca 
de 50% nos colocando atualmente entre 
os cinco maiores produtores do mundo.

Tais mudanças na cadeia leiteira são 
determinadas pelo próprio mercado. 
Atualmente, além da necessidade 
de produzir com qualidade e custo 
reduzido é indispensável aumentar a 
escala de produção. Desde meados de 
2014 diversas indústrias da região Sul 
estão se negando a captar volumes 
inferiores a 50 litros por propriedade 
alegando que os custos com o transporte 
não viabilizam tal operação. 

Dessa forma, para quem pretende 
continuar na atividade é preciso gravar 
a palavra da moda que se chama 
competitividade. Para ser competitivo 
é necessário, além de extrair o máximo 
da produtividade que sua propriedade 
permite, estar em conformidade com o 
que o mercado procura. Para isso, não 
existe outro caminho que não seja estar 
apoiado em assistência técnica e com 
o pensamento livre para novas idéias e 
adoção de tecnologias que viabilizem a 
produção de forma sustentável.
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PREÇO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS
PRODUTOS UNIDADE PREÇO
Feijão Carioquinha                 Sc. 60Kg  R$ 177,30
Fonte: Agrolink - Data da cotação : 21/08/2020

Arroz em casca longo fino 1   Sc.60 Kg R$ 100,00
Fonte: COOPAVALPA - Data da Cotação: 24/08/2020

Milho Sc. 60Kg                        R$ 53,19

Cana Tarefa R$ 350,00

Porco (Vivo) Kg  R$ 7,67

Porco (Carcaça) Kg R$ 10,60

Boi gordo                              @ R$ 228,95

Bezerro de Corte kg R$ 10,67

Bezerro cb R$ 2,400,00

Boi Magro cb R$ 3,200,00

Vaca Gorda                          @ R$ 213,00
Data da Cotação: 27/08/2020 - Fonte: CEPEA, Esalq, BM&F, Scot Consultoria, IEA, Rural Centro, Notícias Agrícolas

Bezerra p/leite - 1000 lt C       Cb R$ 1.770,00

Novilha p/leite - 2000 lt C                                          Cb R$ 3.540,00

Vaca p/leite - 3000 lt C           Cb R$ 5.310,00
Valores calculados de acordo com a preço do Leite 

Leite Lt  R$ 1,77
Fonte: SERRAMAR - Data da Cotação: 24/08/2020

SETEMBRO
Até 04/09 - Pagar o FGTS ref. Agosto 2020
Até 04/09 - Pagar o INSS e FGTS dos 
domésticos
Até 15/09 - Pagar mensalidade de sócio.
Até 15/09 - Pagar o INSS dos autônomos;
Até 18/09 - Pagar o INSS dos empregados;
OBS: Deixar cheques de INSS e FGTS em 
nossos escritórios até 02/09/2020
 

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

EXPEDIENTE

Agenda de tributos

Cursos

Guaratinguetá/SP

SETEMBRO
Proleite - Mód 11
Data: 03, 04, 05, 06 e 15
Local: Campos Novos de Cunha

Feira do Produtor Rural - Mód 4
Data: 07, 08, 14 e 15
Local: Lagoinha

Pedreiro - Mód 1
Datas: 28, 29 e 30 Local: 
Lagoinha

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

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

Meliponicultura - Criação de 
abelhas nativas
Data: 03 a 06
Local: Cunha / Bairro Jacuí - 
Sítio Beija-Flor

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

Seleiro
Data: 17, 18, 19, 24 e 25
Local: a definir


