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Produção com inovação
Irmãos assumem negócio da família e apostam 
em melhoramento genético de hortaliças 

Família Maciel: Lara (neta), Edson Eli (filho), Eliberto (filho), 
Sandra (filha), Mayara Oliveira (colaboradora), Edson (pai)



Da esquerda pra direita João Vaz (Secretário 
de Governo), Filipinho (Diretor do escritório 

regional da CATI), Itamar Borges (Secretario de 
Agricultura do Estado) e Júlio Ramos (Secretário 

de Agricultura de Guaratinguetá)
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NotasNotas

Concurso do Dia dos Pais

Na tarde do último dia 26 de agosto, o 
gerente da Associação Agropecuária de 
Guaratinguetá, Marciano Silva, esteve na 
loja Paixão Caipira, em Guaratinguetá, 
para a entrega do prêmio ao vencedor 
do concurso do Dia dos Pais promovido 
pela entidade durante o mês de agosto. 
O associado Jerônimo Araújo da Silva 
teve a foto mais curtida na nossa página 
do Facebook, com 227 reações, e ganhou 
um vale compras da loja, onde escolheu 
uma linda camisa e calça jeans.

Guaratinguetá/SP

Associado, 
agende o 
preenchimento da 
DITR em nossos 
escritórios

ITR 2021:
Declaração deve 
ser apresentada 
até 30 de setembro

Segurança rural é tema de reunião em Guará

“Eu sou meio desacreditado 
para essas coisas, mas 
falei pra minha filha enviar, 
ela escolheu aquela lá e 
uns dias depois ela disse 
que a gente estava na 
frente. Pessoal da família e 
amigos ajudaram curtindo, 
conhecidos que não vejo há 
anos curtiram a foto.” 
Jerônimo Araújo
Produtor

Governo de 
SP anuncia 
programa 
para reforçar 
segurança 
no campo
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Lançado em 12 de agosto, o Programa 
AgroSP+Seguro irá garantir mais 
segurança no campo com a entrega de 
250 viaturas específicas para a ronda 
na zona rural na primeira etapa do 
projeto, segundo informações do 
Governo do Estado de São Paulo. 
Serão caminhonetes 4×4 a diesel 
turbo e cabine dupla, com identidade 
visual do programa e adaptadas com 
giroflex e tecnologias como GPS e 
rádio comunicador. A estruturação 
do esquema de segurança será de 
responsabilidade das administrações 
municipais.
“As fronteiras serão monitoradas por 
meio da implantação de 14 barreiras 
fixas e 22 móveis, com veículos 
adaptados e equipados. As ações vão 
abranger as divisas dos estados do 
Paraná, Mato Grosso do Sul, Minas 
Gerais e Rio de Janeiro”, explicou o 
governo estadual.
O prefeito de Guaratinguetá, 
Marcus Soliva, o vice-prefeito 
Régis Yasumura, e o secretário 
de Agricultura do município, 
Júlio Ramos, estiveram presentes 
na cerimônia de lançamento do 
programa. No mesmo dia também 
foi anunciado o programa Município 
AgroSP, que visa fomentar a 
implantação de políticas públicas 
voltadas ao setor do agronegócio em 
esfera municipal, incentivando as 
prefeituras a ampliarem suas ações 
sociais para melhoras as condições 
das pessoas que vivem na zona rural. 
No primeiro ciclo estarão aptos a 
participar 508 municípios dos 645 
existentes no estado.

A segurança nas áreas rurais da 
região também foi tema de uma 
reunião realizada, no último dia 18 
de agosto, com presença da Polícia 
Militar, Polícia Civil, Policiamento 
Ambiental, Associação Agropecuária 
de Guaratinguetá e Sindicato Rural 
de Guaratinguetá na pessoa do 
presidente do sindicato Eduardo 
Cavalca Filho, Sindicato Rural de 
Lorena, Defesa Agropecuária e a 
Secretaria de Segurança e Mobilidade 
Urbana de Guaratinguetá.

Parceria Senar-SP e Sindicato Rural de Guará
Confira algumas fotos das aulas práticas do curso de Operação e Manutenção 
de Tratores Agrícolas, realizado em Cunha, de 9 a 13 de agosto.

No Potim, está em 
andamento o Programa 
Feira do Produtor Rural. 
Confira algumas fotos do 
módulo de montagem dos 
estandes de bambu da feira.

@assopecguara
Confira mais fotos:
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Inovação Inovação

Produtores apostam em 
melhoramento genético de hortaliças
Inovação transformou o negócio familiar, iniciado há mais de seis 
décadas pelos pais, e tem impactado produtores da região
Desde que assumiram a produção de 
hortaliças e leite da família, após o 
falecimento da mãe, em 2011, os irmãos 
Eliberto, Edson Eli e Sandra Maciel, de 
Guaratinguetá, apostam em inovação 
da porteira para dentro e têm alcançado 
resultados impressionantes, impactando 
não só a produção da família, mas 
também, de inúmeros produtores de 
diversas cidades da região. 
O que antes começou com uma pequena 
produção de hortaliças na década de 
50 para a sobrevivência dos pais, assim 
que chegaram de Minas Gerais antes 
mesmo do nascimento dos filhos, hoje se 
tornou uma produção em grande escala 
de hortaliças para comercialização nas 
feiras da cidade e de mudas de hortaliças 
geneticamente melhoradas para a 
produção de terceiros, que atende cerca 
de 100 agricultores da região fixos ao 
mês. 
Essa reviravolta teve início em 2017, 
quando os irmãos ainda não trabalhavam 
com melhoramento genético, mas 
seguiam os passos dos pais, produzindo 
suas próprias mudas para venda nas 
feiras. Nesse início, além da produção 
própria, a família passou a produzir 
mudas para outros 10 feirantes que 
viraram clientes. Na época, o viveiro 
semeava de 50 a 80 bandejas de mudas 
por semana. 
“Nossos vizinhos de banca tiveram um 
empecilho na colheita e um deles veio 
até mim para saber de onde eu comprava 
nossas mudas. Comecei a fazer para ele 
também e dentro de 80 dias ele já estava 
colhendo nossas mudas, voltou a ganhar 
dinheiro com sua produção e quando eu 
vi a gente já estava produzindo para 10 
vizinhos de banca, pouca coisa na época, 
mas foi aí que nosso pai falou pra eu 
escolher um caminho e me aperfeiçoar”, 
conta o caçula da família, Eliberto.

“Eu não compro o adubo, 
eu compro os ingredientes 
e faço minha adubação. Se 
você me perguntar o que se 
aplica no viveiro eu não sei 
uma resposta certa, porque 
vai depender do clima, se 
o dia está quente é uma 
adubação, se está nublado 
é outra, além disso entro 
com zinco, boro, cálcio, 
magnésio, por isso nossas 
mudas se destacam”
Eliberto Maciel
Produtor de hortaliças e mudas.

Hoje, o negócio da família se tornou o 
Grupo Agro Mudas e, em dois viveiros 
que somam 1.800m de cobertura, 
produz cerca de 1.000 bandejas de 
mudas de diversos tipos de hortaliças 
por semana em um sistema de semeação 
programada. Alface, tomate, jiló, 
berinjela, pimentão, maxixe, acelga, 
rabanete, cebolinha, salsinha, coentro, 
abobrinhas, são algumas das culturas 
produzidas com diferentes cultivares. 
A produção atende produtores de 
Guará, Canas, Lorena, Taubaté 
e outras cidades, além da própria 
comercialização da família nas feiras. 
“O que muda é a cultivar e o preço 
de bandeja. Geralmente uma bandeja 
de abobrinha italiana que tem 
melhoramento genético para virose 
custa em torno de R$ 45,00 128 mudas, 
já uma cultivar que não tem a tolerância 
custa R$ 20,00”, explica o viveirista. 

“Tudo isso fica a cargo do produtor, 
se ele está disposto a arriscar com uma 
cultivar que não tem a tolerância ou se 
ele quer um cultivo mais protegido. Por 
maior segurança ele paga um pouco 
mais, mas se colocar na ponta do lápis, 
no final é muito mais lucrativo”.

Grupo Agro Mudas
Com o mercado consumidor mais 
exigente por qualidade e os produtores 
em busca de mais produtividade 
e resistência a pragas, doenças e 
mudanças climáticas, a família de 
agricultores foi produzindo e testando 
diferentes cultivares para oferecer 
variedades de mudas de hortaliças 
que se adaptam bem à região do Vale 
do Paraíba com tolerância ao clima e 
fungos, como o míldio.
Eliberto usa como exemplo a alface 
crespa. Ele explica que a cultivar 
Vanda da alface crespa é a mais 
plantada na região hoje em dia e uma 
cabeça finalizada tem uma produção 
de 80 folhas em média. Já a cultivar 
Jade, que é um melhoramento genético 
de maior número de folhas e tem 
tolerância a míldio, tem uma produção 
de até 120 folhas.
“É um pé maior, uma produção 
maior, maior resistência à doença e, 
consequentemente, mais segurança para 
o produtor. Uma chuva de granizo, por 

exemplo, no final de 45 dias ele vai ter o 
que colher, no caso de outras cultivares 
é provável que nesse caminho apareça o 
míldio ou outra doença que prejudique 
até 100% da produção”, destaca.
A parceria entre o sítio e as empresas 
funciona como um estudo de campo. 
As empresas enviam a cultivar, que é 
plantada na propriedade para testes e 
acompanhamento do desenvolvimento 
antes da comercialização para os 
produtores. 
“A gente sempre planta o melhoramento 
junto com a semente antiga para 
comparar se realmente vai entregar 
tudo que a empresa promete, aí a 
gente passa a produzir as mudas, faz 
um acompanhamento e repassa aos 
produtores interessados para teste sem 
custo devido a parceria, se o produtor 
gostar a gente passa a produzir e 
comercializar pra ele a quantidade 
que ele quer e presta toda a assessoria 
que ele precisa para tirar o máximo de 
produtividade”, explica o produtor. 
Inúmeros produtores rurais da 
região aumentaram sua produção de 
hortaliças após a parceria com o Agro 
Mudas. Em Lorena, um produtor de 
cebolinhas colhia em média 60 maços 
em um canteiro de 3m. Um ano depois 
da parceria passou a colher 120 maços 
no mesmo espaço.
Já o produtor João Paulo, de Taubaté, 
enfrentava problemas em sua plantação 
devido à má qualidade das mudas que 
comprava, chegando a perder 60% da 
sua produção. Foi no final de 2019 que 
o produtor conheceu o Eliberto e, hoje, 
se destaca no município plantando 
mais de 70 bandejas de mudas 
semanalmente. Além de aumentar as 
vendas, João mudou de propriedade, 

formalizou seu negócio e está fazendo 
parcerias com comércios.
“Temos coentro, cebolinha, alface de 
várias variedades, brócolis, couve-
flor, tudo de muita qualidade graças 
às mudas profissionais que o Eliberto 
faz com muito amor e carinho. Todo 
dia peço a Deus para que eles cresçam 
ainda mais porque eles combinam 
qualidade e entregam qualidade, é 
o profissionalismo que precisamos”, 
destaca o produtor João Paulo.
Isso é motivo de orgulho para Eliberto 
que busca beneficiar não somente 
sua família, mas também a todos os 
produtores que querem inovar, produzir 
mais e ter mais economia.

“A gente costuma falar 
que não fazemos clientes, 
a gente faz amigos, eu 
chego junto e se resolver o 
problema dos produtores 
eu estou satisfeito, porque 
muda sadia, é planta 
sadia, sem doença, sem 
fungo, e automaticamente 
vai reduzir custos e o 
produtor vai ter maior 
poder de negociação lá na 
frente”, finaliza.

Tecnologia 
Com muito estudo e visitas a viveiros 
especializados, Eliberto buscou 
inovação e viu no melhoramento 
genético de hortaliças a oportunidade 
de se destacar na região. Por meio de 
parcerias com empresas como Yoshida 
& Hirata, Sakata e Isaflora, o produtor 
deu a guinada que o viveiro precisava 
apostando em tecnologia, desde a 
escolha da cultivar geneticamente 
melhorada até o manejo na produção, 
e passou a oferecer mudas sadias que 
conquistaram o gosto dos produtores.
De acordo com Eliberto, o principal 
fator que diferencia as mudas da 
família Maciel das demais é o sistema 
radicular. “Aqui a gente presa muito 
o sistema radicular, porque a planta 
come pela raiz. Nossas raízes são 
branquinhas, diferente da concorrência 
que traz raízes amareladas que é 
sinônimo de algum estresse hídrico ou 
adubação pesada, ou seja, não é uma 
muda 100% sadia”, explica.
Além disso, o produtor destaca o 
cuidado especial com a adubação. 
Segundo Eliberto, os produtores da 
região estão acostumados a fazer 
adubação de solo e focam apenas em 
NPK (nitrogênio, fósforo e potássio), 
mas uma planta geneticamente 
melhorada precisa de mais.
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Notas Negócios

Mais de 99% dos bovídeos foram vacinados 
contra aftosa na 1a etapa da campanha em SP

Painel de Negócios

NEGÓCIOS

OPORTUNIDADES

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

(12) 3111-1364 / 99718-2817

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

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

Máquina de costura Singer 
portátil (em funcionamento), 
original alemã. Preço: R$ 250,00 
a combinar. 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.
Tratar com: Adilson Carlos 
Barbosa 
Contato: (12) 99649-2143

Vacas leiteiras raça mestiça. 
Valor a combinar. 
Tratar com: Cleiton Luis
(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 
(12) 99785-5086 / (12) 99745-3144 

Casa em Taubaté-SP - Av. 
Bandeirantes - Resid. Santo 
Antônio. 

99,68% dos bovídeos (bovinos e 
bubalinos) do Estado de São Paulo 
foram vacinados contra a febre aftosa 
na primeira etapa da campanha, 
realizada a partir do dia 1º maio e 
prorrogada até 30 de junho. Na região 
EDA Guaratinguetá, que compreende 
18 municípios, 99,94% dos animais 
aptos foram vacinados, um total de 
376.451. A Associação Agropecuária 
e Sindicato Rural de Guaratinguetá 

parabenizam a todos os produtores 
da região pelo sucesso desse ótimo 
resultado.
Os dados são da Secretaria de 
Agricultura de SP e mostram que, 
do rebanho total do Estado de 
10.794.251 de bovídeos envolvidos na 
etapa, 10.759.617 foram declarados 
vacinados junto ao sistema Gestão de 
Defesa Animal e Vegetal (Gedave), 
vinculado à Coordenadoria de Defesa 

Unidades da Secretaria 
de Agricultura de SP 
retomam atendimentos 
presenciais
O atendimento presencial nas 
unidades da CDRS (Coordenadoria 
de Desenvolvimento Rural 
Sustentável), EDA (Escritório de 
Defesa Agropecuária) e Casas de 
Agricultura estão de volta no Estado 
de São Paulo, por determinação 
do novo secretário de agricultura, 
Itamar Borges, de acordo com a 
Resolução SAA-47, de 08/07/2021.
Para mais informações, entre em 
contato com o EDA Guaratinguetá:

Escritório de Defesa 
Agropecuária de 
Guaratinguetá

Endereço: Av. Ariberto Pereira 
da Cunha, 310 - CEP: 12516410

Telefone: (12) 3125-3010

Fax: (12) 3125-1680

E-mail: eda.guara@sp.gov.br

Guará recebe mais verba para 
Estrada Cênica do Gomeral

Fo
nt

e 
da

 fo
to

: P
re

fe
itu

ra
 M

un
ic

ip
al

 d
e 

G
ua

ra
tin

gu
et

á 
/ 

D
iv

ul
ga

çã
o

Em agosto, Guaratinguetá recebeu 2 
milhões e 600 mil reais destinado pelo 
Governo do Estado de São Paulo, por 
meio do Dadetur, para investimento no 
turismo local. O anúncio foi feito pelo 
prefeito Marcus Soliva em suas redes 
sociais, no dia 5 de agosto, enquanto 
participava de encontro em Serra 
Negra com o secretário estadual de 
Turismo, Vinicius Lummertz, e demais 
autoridades.

Com este recurso, a prefeitura anunciou 
que irá ampliar as obras de drenagem 
e pavimentação da Estrada Cênica 
do Gomeral, que liga Guaratinguetá 
e Campos do Jordão, beneficiando 
também os produtores rurais que 
residem e transitam pelo bairro. Seis 
trechos da estrada já receberam os 
serviços e foram concluídos em abril 
deste ano. De acordo com Soliva, mais 
recursos estão sendo buscados para 
fazer as obras em toda a estrada, por 
meio do programa Novas Estradas 
Vicinais do Governo Estadual. 
Além da Estrada Cênica, segundo o 
prefeito, a prefeitura está avançando 
para a pavimentação da Estrada Vicinal 
do Taboão, que liga Guaratinguetá a 
Lorena através do bairro da Rocinha, 
sendo 6,4 km de pavimentação e um 
custo estimado de R$ 8 milhões.

Não perca!
No próximo dia 16 de 
setembro, a Caravana Família 
Nação Agro, evento do 
Senar-SP em parceria com o 
Canal Rural, desembarca em 
Guaratinguetá para um dia 
de palestras no Sítio Berghof, 
da Laticínios Oro Bianco. 
Local: Estrada municipal do 
bairro Brumado.

Tratar com: José de Souza 
Contato: (12) 99769-4439 

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

8,5 ha, na Estrada da Rocinha, 
Bairro do Pinhal, ao lado do Hotel 
Fazenda 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 

Tanque 500 litros (marca 
Etscheid), valor a combinar. 
Ordenhadeira (marca Eurolatte), 
valor a combinar.
Tratar com: Manoel Marcelo
Contato: (12) 99717-3077 / (12) 
3125-4448 / (12) 99602-6334 

Silagem de milho curtido. 
Localizado no bairro da Rocinha 
acesso próximo a rodovia. Tratar 
com Fernanda
Contato: (12) 99183-2806

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

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

BUSCO VAGA DE EMPREGO
Caseiro, pedreiro, manutenção. 
Função a combinar.
Tratar com: José Roberto Lopes 
dos Santos
(12) 99122-4356 / (12) 99118-8829

Tratorista, retireiro, carpinteiro, 
pedreiro e outros serviços na 
zona rural.
Tratar com: Luis Cláudio
Contato: (12) 99229-0322

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

Agropecuária. Este índice é superior 
à mesma etapa de 2020, que foi de 
99,03% e realizado em igual condição, 
ou seja, durante os meses de maio 
e junho, em função das restrições 
impostas para o controle da Covid-19.
O relatório 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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EXPEDIENTE

Agenda de tributos

Cursos
SETEMBRO
Proleite - Mód XII 
Datas: 06, 07 e 08
Local: Campos Novos / Cunha 

Pedreiro - Mód I 
Datas: 09, 10 e 11
Local: Sítio Santa Rosa / Guará 
- Bairro dos Motas  

Proleite - Mód XIII 
Datas: 13, 14, 20 e 21
Local: Campos Novos / Cunha 

Produção e cultivo de cogumelo 
Shiitake 
Local: Sítio da Suzana Shitake / 
Cunha - Bairro da Palmeira
Datas: 15, 16 e 17

Processamento artesanal de 
leite 
Datas: 15, 16, 17 e 18
Local: Sítio Santa Rosa / 
Guaratinguetá - Bairro dos 
Motas

Aplicação de medicamentos 
em bovinos 
Datas: 22, 23 e 24
Local: Fazenda Cedro / Cunha - 
Bairro do Cedro

Turismo Rural - Mód VII 
Datas: 28, 29 e 30
Local: Guaratinguetá / Gomeral

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

PREÇO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS
PRODUTOS UNIDADE PREÇO
Feijão Carioquinha Sc. 60Kg  R$ 285,00
Fonte: Agrolink 30/08/2021

Arroz em casca longo fino 1   Sc.60 Kg R$ 98,60
Fonte: Agrolink/COOPAVALPA 30/08/2021

Milho Sc. 60Kg                        R$ 95,82
Cana Tarefa R$ 350,00
Porco (Vivo) Kg  R$ 6,14
Porco (Carcaça) Kg R$ 9,42
Fonte: Notícias Agrícolas - Agrolink/cepea.esalq.usp.br 30/08/2021

Boi gordo                              @ R$ 312,21
Vaca Gorda                          @ R$ 287,50
Bezerro Nelore 12 meses 225 Kg (cabeça) R$ 2.950,00
Bezerro Nelore 12 meses Kg (vivo) R$ 13,11
Bezerro Nelore 8 meses cb R$ 2.750,00
Bezerro Nelore 8 meses Kg (vivo) R$ 15,28
Boi Magro cb R$ 4.100,00
Fonte: Conforme valores de mercado - 27/08/2021

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 - 24/08/2021

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

Feira do Produtor Rural - Mód VI
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 

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

OUTUBRO
• Até 07/10 - Pagar o FGTS ref. 

Setembro 2021

• 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: FGTS até 
04/10/2021 e o INSS até 15/10/2021.

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.


