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Entidades homenageiam associadas e colaboradoras
Flores, mensagens de agradecimento e um 
café da manhã especial aguardavam as 
associadas e colaboradoras da Associação 
Agropecuária e Sindicato Rural no último 
dia 8 de março, data em que é comemorado 
o Dia Internacional da Mulher. 
Além do café, cada colaboradora 
ganhou um presente e uma rosa. Para a 

recepcionista Keissa Monique Simões, o 
Dia da Mulher é todos os dias, mas uma 
atitude como essa torna o dia 8 de março 
especial. “Eu gostei muito! Foi uma 
surpresa pra gente, valoriza bastante nosso 
dia, deixou tudo mais colorido e alegre”, 
disse. A ação aconteceu nos escritórios de 
Guará, Cunha, Campos Novos e Lagoinha.

Eu achei lindo! Adorei tudo 
e espero que isso continue 
nos outros anos, porque 
é muito gostoso e faz a 
gente se sentir bem.

Eliana Filomena Paiva Pereira
Produtora de mandioca e
milho em Guaratinguetá.

Notas Notas

Conforme anunciado no ano passado, a 
vacina contra a febre Aftosa vai ter sua dose 
reduzida de 5 ml para 2 ml na primeira 
etapa de vacinação de bovinos e bubalinos, 
que será realizada a partir do dia 1º de 
maio na maioria dos estados, inclusive São 
Paulo.

A mudança da dose está prevista no 
Programa Nacional de Erradicação e 

Aftosa: dose da vacina será reduzida a partir de maio
Prevenção da Febre Aftosa (PNEFA), que 
deverá culminar com a retirada total da 
vacinação no Brasil prevista até 2021.

A expectativa do chefe da Divisão de 
Febre Aftosa do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, Diego Viali dos 
Santos, é de que com a redução da dosagem, 
ocorram menos reações nos animais, como 
caroços e inchaços.

Associados e produtores rurais de Lagoinha 
e região receberam uma capacitação 
sobre Previdência Rural no escritório das 
entidades na cidade. 
A palestra, realizada no dia 20 de março, 
foi ministrada pelo advogado especialista 
em Previdência, Dr. Márcio Castro.

Previdência Rural 
foi tema de palestra 
em Lagoinha

Mais de 400 pessoas atendidas em oito 
meses de atuação. Esse é o balanço do 
serviço odontológico em Guaratinguetá, 
oferecido aos produtores rurais pela 
Associação Agropecuária. 
Renovado em agosto de 2018, o 
atendimento é realizado por meio 
do convênio com o especialista 
implantodontista, Danilo Antônio 
Cassula. Porém, esse número poderia ser 
maior, já que muitas pessoas desistem das 
consultas. “Temos no mínimo 84 vagas 
mensais. O que acontece é que se há uma 
mudança de tempo ou outro imprevisto, 
a pessoa não vem. Então o atendimento 
é disponibilizado e marcado, mas está 
havendo essas faltas, muitas vezes sem 
justificativa”, explica Cassula.

Atendimento odontológico

Georreferenciamento de Imóveis
Retificação e Regularização

Desmembramento / Usucapião
Perícia e avaliação

Serviços de Topografia em Geral

Rua Joel Mariano Leite, nº 01, Centro - Cunha/SP

Os atendimentos são realizados nas 
segundas e sextas-feiras, no período da 
manhã e tarde, totalizando uma média 
de 28 atendimentos semanais. Para saber 
mais sobre horários e vagas disponíveis, 
ligue na Associação.
Danilo reforça a importância de 
comparecer ao dentista anualmente. 
“Além do atendimento específico, faço 
também uma prevenção. Ensino a melhor 
forma de escovação, indico troca de 
escovas e é necessário lembrar sempre, 
tem que retornar de 6 meses a 1 ano no 
dentista para fazer a limpeza e não deixar 
acumular resíduos”.
Em Cunha e Lagoinha, o atendimento é 
realizado pela Drª Amanda Silveira de 
Moraes.

Além disso, com 
frascos menores, as 
vacinas ocuparão 
menos espaço, 
facilitando o 
transporte e 
reduzindo o custo 
de refrigeração. 
Os laboratórios 
produtores têm 
estoque suficiente do 
novo produto para 
atender à demanda 
dos criadores.

Diego Viali dos Santos 

Chefe da Divisão de Febre Aftosa 
do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento
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Legislação

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

R. Eduardo Querido, 15, Centro, Cunha, SP
joaomendescunha@bol.com.br

(12) 3111-1364 / 99718-2817

MEDIÇÃO POR SATÉLITE

Notas

CHAPA ÚNICA

DIRETORIA

Presidente: Thiago Augusto Roque 
Chaves

Vice-presidente: Luiz Renato de 
Campos Ferraz

1º Secretário: José Sergio de Campos

2º Secretário: Carlos Necésio de 
Souza Santos

1º Tesoureiro: Ana Claudia 
Caltabiano Zandrangi

2º Tesoureiro: Pedro Augusto 
Carvalho Pereira

CONSELHO FISCAL EFETIVO

Paulo Augusto Galvão Lucchesi

José Nivaldo de Campos

Eduardo Cavalca Filho

SUPLENTES CONSELHO FISCAL

Marco Antonio Monteiro

Rodolfo Kodel Neto

Atilio Cera Moya

Fábio Públio, que deixa o cargo a frente do Sindicato Rural, parabeniza 
os novos presidentes empossados nas entidades

“Há três anos assumi a presidência 
da Associação sob desconfiança, 
por ser jovem e ser um pequeno 
produtor. Mas com meu empenho 
e o apoio de um grupo pessoas 
compromissadas, acredito que atendi 
as necessidades da entidade e nossos 
associados. Em resposta a isso, fui 
novamente indicado para continuar 
na presidência. Mais uma vez espero 
atender as expectativas e melhorar 
ainda mais os serviços e atendimento 
prestado aos associados.”

“É com muito orgulho que assumo 
a presidência dessa entidade tão 
importante para o agronegócio de 
Guaratinguetá e região. Afinal são 
mais de 50 anos de lutas e conquistas 
em prol do produtor rural. E é com 
esse espírito combativo que espero dar 
continuidade ao trabalho de meus 
antecessores e fazer jus ao voto de 
confiança que foi depositado em mim. 
Vou me empenhar também em prol 
da união das entidades, buscando 
sempre apoiar o crescimento desse 
importante segmento da economia.”

Thiago Chaves 
Presidente reeleito 
da Associação 
Agropecuária de 
Guaratinguetá 

Eduardo Cavalca
Presidente eleito do 
Sindicato Rural de 
Guaratinguetá

Associação apresenta balanço de 2018 Nova diretoria
Durante Assembleia realizada no dia 27 de 
fevereiro, os produtores rurais associados 
elegeram a nova diretoria da Associação 
Agropecuária de Guaratinguetá. Com uma 
única chapa inscrita, o processo definiu a 

Logo após a eleição, uma cerimônia, 
realizada no auditório das entidades, 
empossou os membros eleitos para 
assumirem as novas diretorias da 

Associação Agropecuária e também do 
Sindicato Rural, que realizou sua eleição 
no dia 15 de fevereiro.

continuidade da gestão do atual presidente 
da entidade, Thiago Chaves, que ficará no 
comando por mais três anos. Confira os 
nomes dos demais membros da diretoria:

A Associação Agropecuária de 
Guaratinguetá apresentou o balanço 
referente ao ano de 2018 durante 
Assembleia Ordinária, realizada em 27 
de fevereiro no auditório da entidade. 
Aprovado com unanimidade entre os 
presentes, o relatório listou as ações 
realizadas, os serviços prestados e os 
números que representam a situação 
financeira da Associação para o período. 
De acordo com o relatório, houve aumento 
no número de serviços prestados aos 
associados em 2018. Entre as realizações, 
destaque para a inauguração do novo 

elevador da sede, em Guará, inauguração 
do novo escritório em Campos Novos e 
reforma e ampliação do escritório regional 
de Cunha. 
Além disso, a Associação marcou 
participação e apoio a eventos como 
LeiteShow 2018, Torneio Leiteiro de 
Cunha e dos Mottas e Exposição Cavalo 
Mangalarga Marchador, e promoveu 
diversos treinamentos e palestras de 
temas relevantes para os associados, como 
reforma trabalhista, e-Social e segurança 
do trabalho.

IR 2019: prazo até fim do mês
Segue até o dia 30 de abril o período para 
declaração do Imposto de Renda 2019. O 
programa está disponível para download 
no site da Receita Federal até às 23h59, 
horário de Brasília, do dia 30.
Na declaração deste ano, será obrigatório 
informar o CPF de todos os dependentes 
incluídos, independentemente da idade. 
Além disso, o contribuinte terá de incluir 
detalhes sobre seus imóveis e carros, como 
número de matrícula e IPTU do imóvel 
e Renavam do veículo, por exemplo. Isso 
já era pedido no ano passado de forma 
opcional, agora é obrigatório.

GUARATINGUETÁ

17/04 – 19h
“Segurança do Trabalho”, com 
engenheiro Gerson

25/04 – 19h
“Previdência Rural”, com doutor 
Márcio Castro

CUNHA

11/04 – 19h
“Nutrição e Manejo de Bovinos 
Leiteiros”, com zootecnista 
especialista em nutrição de bovinos, 
Márcio Kawakami dos Reis

18/04 – 19h
“Segurança do Trabalho”, com 
engenheiro Gerson

LAGOINHA

24/04 – 19h
“Segurança do Trabalho”, com 
engenheiro Gerson

Capacitações 
no mês de abril
Neste mês, a Associação Agropecuária de 
Guaratinguetá irá promover palestras sobre 
vários assuntos de interesse dos produtores 
rurais nos escritórios da entidade.  

Confira a programação:



PAINEL DE NEGÓCIOS
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OFEREÇO:
Para trabalhar em serviços gerais, caseiro, 
roçada, cerca, com gado de corte.
Tratar com: Juarez do Carmo Pinto
Celular: (12) 99658-3691

Para Trabalhar em serviços gerais, 
retireiro, cerqueiro,tratorista, jardineiro, 
motorista, com gado de corte, com 
equinos.
Tratar com:  Fabio Candido Prudente
Celular: (12) 98198-1338

Para trabalhar em serviços gerais, 
empreiteiro e caseiro.
Tratar com: Luiz Gonzaga Lucas
Celular: (12) 99626-6799
OFEREÇO: Para trabalhar como caseiro, 
de serviços gerais, leiteiro, ordenha.
Tratar com: Jose Roberto dos Santos
Celular: (12) 99117-5271 / 99261-6821

Para trabalhar como retireiro, trabalho na 
roça, chácara, serviços gerais.
Tratar com: Flávio dos Santos
Celular: 98155-5268 / Tel.: 3105-8038

Para trabalhar como retireiro, trabalho na 
roça, chácara, serviços gerais.
Tratar com: Raulino
Celular: (12) 99633-4592 / 99646-0299

Para trabalhar como caseiro e serviços 
gerais.

Tratar com: Claudinei Honorato
Celular: (12) 99763-2958

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

Trator Massey Fergunson 290 traçado – 
ano 2003, 03 alavancas-tração central.
Tratar com: Luciano
Valor: R$65.000,00
Cel.: (12) 99787-5279

Brangrus-uma raça sintética, resultante do 
cruzamento entre o Zebuino Brahma(3/8) 
e o bovino Aberdeen Angus (5/8), 
que associa a resistência do Zebú c/ a 
produtividade do Angus. Excelente opção 
p/ cruzamento industrial ou criação pura.
Tratar com: Hamilton ou Josafá
Cel.: (11) 99958-7444 ou (12) 99757-6303

PERÚ
Tratar com:Maria
Tel.: (12) 3122-5294

07 Touros da raça brangus na faixa de 17@
Tratar com: Alberice
Tel.: (12) 99758-1551

Notas

Dia de Campo sobre Gado de Corte

Principal bacia leiteira do estado de São 
Paulo, o Vale do Paraíba agora busca 
reconhecimento na pecuária de corte. 
Segundo levantamento realizado pela 
Secretaria de Agricultura e Abastecimento 
de São Paulo (SAA), as regiões de 
Guaratinguetá a Pindamonhangaba, que 
compreendem 39 municípios, produziram 
cerca de 562 mil cabeças de gado de corte 
entre 2017 e 2018. 
Participando ativamente desse cenário de 
crescimento, a Aprocorte (Associação dos 
Criadores de Gado de Corte) realiza, no 
dia 13 de abril, a partir das 8h, o II Dia 
de Campo da Fazenda Boa Esperança, em 
Lorena, com o objetivo de promover um 
encontro entre especialistas e pecuaristas 
para discussão do desenvolvimento e 
tendências da pecuária de corte. 
A programação contará com palestras 
técnicas e apresentação de animais de 
cruzamento Nelore X Angus, ponto alto do 
encontro, além de café da manhã e almoço. 
Especialistas irão abordar temas como 
IATF (Inseminação Artificial em Tempo 
Fixo), doenças reprodutivas, estratégias 
de cruzamento e ECC de vacas para 
reprodução.

8h - Chegada e café da manhã;

9h - “Impacto das doenças reprodutivas 
no gado de corte”, com João Luiz Villas 
Boas (consultor de pecuária MSD);

9h40 - “Como manter o ECC da vaca 
de cria para Estação de Monta”, com 
Cauê Augusto Surge (zootecnista DSM 
- Tortuga);

10h20 - “Estratégias de cruzamento no 
gado de corte”, com André de Souza 
e Silva (coordenador técnico de corte 
Semex);

11h - “Uso dos índices zootécnicos em 
programas de IATF” com apresentação 
de animais Nelore X Angus, com 
veterinário Gilberto Assumpção;

12h - Almoço

03 jogos de Ordenhadeiras e 01 Moedor 
elétrico Milho
Tratar com: Lúcia
Cel: ( 12) 99138-3707 / Tel.: (12) 2131-
7026

Uma mula domada, com 04 anos de idade, 
cor-castanho
Tratar com: Jose Everaldo Reis
Cel.: (12) 99728-0661
Whats app: 99726-8696

ARRENDO:
Área Rural 18 alqueires, Vila Mariana 
- Aparecida/SP.  Com capineira, 
cocheira, tanque de expansão, picadeira, 
ordenhadeira e piquete.
Tratar com: Larissa
Tel.: (12) 3132-7171 / 3122-3217 / 98175-
0162

PRECISO:
Trabalhador rural, família com ou sem 
filhos, para tirar leite, cuidar de gados em 
geral, com experiência em trator e zelar 
pela sede da Fazenda, em Lagoinha - 
Bairro Serra Fria.
Tratar com: João Cesar
Tel.:(12) 99769-7278

2B533
PW

2B512
PW

HÍBRIDOS DE MILHO
COM DESTAQUE PARA SILAGEM.
O HÍBRIDO CERTO NO LUGAR CERTO.
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Observamos que a 
pecuária de corte está 
se profissionalizando no 
Vale do Paraíba. Muitos 
produtores de leite 
migraram e o corte se 
fortaleceu, o rebanho 
vem aumentando não só 
em quantidade, mas em 
qualidade.

Márcio Aurélio Ferreira
Engenheiro agrônomo da CDRS

(Coordenadoria de 
Desenvolvimento Rural Sustentável 
- órgão da SAA)

Membro da Aprocorte

PROGRAMAÇÃO II DIA DE CAMPO

2ª edição do encontro gratuito, promovido pela 
Aprocorte, busca desenvolver a pecuária de corte regional
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Agenda de tributos

ABRIL
Até 05/04 - Pagar o FGTS ref. 
MARÇO 2019
Até 05/04 - Pagar o INSS e FGTS dos 
domésticos
Até 15/04 - Pagar mensalidade de 
sócio.
Até 15/04 - Pagar o INSS dos 
autônomos;
Até 18/04 - Pagar o INSS dos 
empregados;
OBS: Deixar cheques de INSS e FGTS 
em nossos escritórios até 02/04/2019

MAIO
Até 07/05 - Pagar o FGTS ref. ABRIL 
2019
Até 07/05 - Pagar o INSS e FGTS dos 
domésticos
Até 15/05 - Pagar mensalidade de 
sócio.
Até 15/05 - Pagar o INSS dos 
autônomos;
Até 20/05 - Pagar o INSS dos 
empregados;
OBS: Deixar cheques de INSS e FGTS 
em nossos escritórios até 03/05/2019

Cursos SENAR

Abril
Apicultura – Mód. III
Data: 01, 02, 08 e 09
Local: Cunha

Turismo Rural – Mód. II 
Datas: 10 a 11
Local: Potim 

Olericultura Orgânica – 
Mód. II 
Datas: 29 e 30 
Local: Lagoinha

Meliponicultura – Criação 
de abelhas nativas sem 
ferrão
Datas: 15 a 18
Local: Cunha / Bairro do 
Balaeiro

Artesanato em Cabaças
Datas: 23 a 26
Local: Guaratinguetá / 
Gomeral

Maio
Apicultura – Mód. IV
Data: 13, 14, 17 e 18
Local: Cunha

Turismo Rural – Mód. III 
Datas: 27 a 29
Local: Potim 

Olericultura Orgânica – Mód. 
III 
Datas: 20 e 21
Local: Lagoinha

PREÇO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS
PRODUTOS UNIDADE PREÇO
Feijão Carioquinha                 Sc. 60Kg  R$ 304,09
Fonte: Agrolink - Data da cotação: 28/03/2019
Arroz em casca longo fino 1   Sc.60 Kg R$ 49,00
Fonte: COOPAVALPA - Data da cotação: 27/03/2019

Milho Sc. 60Kg                        R$ 38,10
Cana Tarefa R$ 300,00
Porco (Vivo) Kg  R$ 4,27
Porco (Carcaça) Kg R$ 6,45
Boi gordo                              @ R$ 155,58
Bezerro de Corte kg R$ 13,90
Bezerro cb R$ 1.400,00
Boi Magro cb R$ 2.050,00
Vaca Gorda                          @ R$ 142,50
Data da cotação: 28/03/2019 - Fonte: CEPEA, Esalq, BM&F, Scot Consultoria, IEA, Rural Centro

Bezerra p/leite - 1000 lt C       Cb R$ 1.520,00
Novilha p/leite - 2000 lt C                                          Cb R$ 3.040,00
Vaca p/leite - 3000 lt C           Cb R$ 4.560,00
Valores calculados de acordo com a preço do Leite

Leite Lt  R$ 1,52
Fonte: SERRAMAR - Data da cotação: 23/03/2019


