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Notas Notas

COVID-19: atendimento presencial suspenso

Atendendo as determinações dos órgãos 
públicos de saúde e das prefeituras 
municipais para contenção do 
COVID-19, a Associação Agropecuária 
e o Sindicato Rural de Guaratinguetá 
comunicam que durante a quarentena 
decretada pelo Governo do Estado 
de São Paulo, que teve início no 
dia 24 de março, não estarão sendo 
realizados atendimentos presenciais 
nos escritórios.

Nossos funcionários continuarão 
trabalhando internamente e prestarão 
os serviços possíveis por meio do 
telefone e dos canais digitais, como 
WhatsApp e e-mail. Pedimos a 
compreensão de todos, mas reforçamos 
que essas medidas são necessárias 
para garantir a segurança dos nossos 
associados e colaboradores. 
Comunicamos, também, que o 
atendimento odontológico está 
temporariamente suspenso. A medida 
contempla os atendimentos em 
Guaratinguetá, Cunha e Lagoinha. 
Para o atendimento on-line e via 
telefone:

Guaratinguetá
Tel: (12) 3132-4400
secretaria@assopec.com.br
fiscal@assopec.com.br
rh2@assopec.com.br
Whats: Departamento Pessoal:
(12)99237-7610/Fiscal: (12)99781-2344

Cunha
Tel: (12) 3111-1463
cunha@assopec.com.br
Whats: (12) 99781-1809

Lagoinha
(12) 3647-1209
lagoinha@assopec.com.br
Whats: (12) 99781-2106

Além disso, foram canceladas as 
palestras do Sebrae-SP: “Sensibilização 
do Planeja Leite”, agendada para o dia 
26 de março, no escritório de Cunha; e 
“Sensibilização do Produza Fácil”, que 
estava programada para o dia 22 de 
abril, no escritório de Guaratinguetá.
Os cursos e programas oferecidos pela 
parceria Faesp/Senar também estão 
suspensos temporariamente. Com a 
normalização da situação, outras datas 
serão agendadas para os eventos e 
anunciaremos a retomada dos cursos.

Mensalidades: pague pelo Sicredi
A Associação Agropecuária e 
Sindicato Rural de Guaratinguetá 
informam que as mensalidades 
também podem ser pagas por meio de 
depósito bancário no banco Sicredi.

Contas bancárias para pagamento:
Guaratinguetá - Banco Sicredi nr. 748 
Agência: 710 - conta: 13.220_7
Cnpj: 48.554.141/0001_82

Cunha - Banco Sicredi nr. 748
Agência: 710 - Conta: 68.285-1
CNPJ: 48.554.141/0002-63

Lagoinha - Banco Sicredi nr.748 
Agência: 710 - Conta: 48.628-5 
CNPJ: 48.554.141/0003-44

Após o pagamento enviar comprovante 
por e-mail para:

tesouraria@assopec.com.br
(sócios de Guara);
cunha@assopec.com.br
(sócios de Cunha) e
lagoinha@assopec.com.br
(sócios de Lagoinha).

Guaratinguetá/SP

Neste momento de quarentena, que 
vai impactar fortemente a economia 
mundial, é preciso criatividade e muito 
empenho para não ser tragado pelos 
problemas e enxergar oportunidades 
que também podem surgir em 
tempos de crise. Assim, quem estiver 
preparado, se capacitar e fazer um bom 
planejamento vai sair na frente e se 
preparar para a retomada da economia.
Uma boa sugestão é aproveitar 
o momento para aprimorar suas 
ferramentas e técnicas de gestão, manejo 
e produção. Instituições de ensino e 
capacitação estão disponibilizando 
conteúdos digitais gratuitos na rede 
para as pessoas que estão de quarentena 
estudem e se atualizem no mercado. 
Veja alguns links de cursos e 

Planejamento para o futuro

O prazo para declaração do Imposto 
de Renda 2020, referente ao ano-base 
de 2019, termina no fim deste mês, 
dia 30 de abril. Devido à pandemia do 
coronavírus, o Governo avalia antecipar 
o calendário de restituição de IR para 
pessoas físicas. Segundo um técnico do 
governo, a antecipação será avaliada 
assim que for encerrado o prazo da 
entrega das declarações.
Apesar disso, orientamos que os 
associados que puderem adiantem o 
processo para não correrem o risco de 
perder o prazo.

IR 2020: Prazo 
encerra este mês
Governo avalia antecipar 
calendário de restituição de IR

capacitações disponíveis na internet:
Senar EAD (Educação a Distância): 
http://ead.senar.org.br/

Está aberto a todos os associados 
da Associação Agropecuária de 
Guaratinguetá oportunidade de 
participar da Campanha Carência 
Reduzida para todos que se inscreverem 
nos planos de saúde oferecidos 
exclusivamente aos produtores rurais e 
seus familiares. 
Pela campanha, que tem prazo limitado, 
todos os beneficiários que estiverem com 
a inscrição concluída em um dos planos 
do S.P.A. Saúde, estarão liberados para 
realizar consultas médicas, exames 
laboratoriais, tratamentos e terapias, 

sem precisar aguardar o prazo exigido 
nos regulamentos dos planos.  Para 
isso, a inscrição precisa estar concluída 
(entregue toda documentação e com a 
primeira mensalidade paga).
A Campanha Carência Reduzida 
não se aplica às internações, parto a 
termo, quimioterapias, radioterapias, 
hemodiálises e outros procedimentos 
que devem observar as carências 
previstas nos regulamentos dos planos. 
Informe-se em sua associada.
O benefício é para toda família. 
Aproveite!

S.P.A - Campanha Carência Reduzida

Sebrae-SP:
https://www.sebrae.com.br/sites/
PortalSebrae/cursosonline
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ProduçãoProdução

Produtora investe em frutas nativas 
brasileiras em Guaratinguetá
Além de valorizar a biodiversidade brasileira, o sítio Pomar 
Ivaí abraça a sustentabilidade 

Já ouviu falar da cereja-do-rio-
grande? É o nome de fruta tipicamente 
brasileira, muito comum no Sul do país, 
que está sendo cultivada em um sítio 
em Guaratinguetá, no bairro Jararaca, 
para no futuro ser fonte de renda da 
família, inspirar outros produtores e 
cair no gosto dos brasileiros. 

“O objetivo é estudar e 
divulgar nossos alimentos, 
especificamente a 
cereja. Ela tem dois tipos 
de antioxidante, tem 
muitas vitaminas, é uma 
das frutas nativas mais 
nutritivas do Brasil e no 
sul ninguém dá valor 
comercial, é considerada 
uma fruta de mato e fica 
para os passarinhos”, 

explica a proprietária do sítio Pomar 
Ivaí, Fabíola Zvirblis, de 53 anos, que é 
arquiteta e urbanista.
Citando como exemplo o açaí, a goiaba 
e o cambuci, frutas também nativas 
da Mata Atlântica, Fabíola vislumbra 
a cereja como um produto rentável. 
Vermelha escura, quase preta, e bem 
doce, “mais doce que amora”, de acordo 
com a produtora, as possibilidades 
culinárias com a iguaria são muitas. 

“Só com a árvore que 
eu tenho em casa já fiz 
geleia, suco, licor, poupa 
congelada. A casca dela 
tem corante natural e ela 
tem muito valor nutritivo, 
então dá para fornecer 
para fábricas de iogurte 
e sorvete, fazer cachaça, 
pigmento natural”, conta.

O sítio foi adquirido por Fabíola e 
seu marido em 2012 para dar início à 
produção, ainda de forma experimental. 
Segundo a produtora, a árvore, que 
pode chegar a 8m de altura, demora de 
6 a 8 anos para atingir a maturidade 
e dar frutos. Este ano terá colheita no 
sítio, mas em pequena escala e sem fins 
de comercialização.

“No sul ela dá em 
dezembro. Aqui a floração 
começa em setembro 
e ela dá em outubro, o 
mês todo. Cada pé rende 
em média 1000 frutos e 
dura mais de 100 anos 
produzindo, então só se 
planta uma vez, fazendo 
duas podas anuais e 
tendo todos os cuidados 
necessários”.

A expectativa é de que em três anos o 
pomar já plantado dê uma quantidade 
de frutos suficiente para produção 
de alguns produtos com a marca do 
sítio para teste e degustação. Além 
disso, cerca de 110 novas mudas serão 
plantadas este ano. 

“Quando se é pioneira, 
você assume todos 
os riscos, não se pode 
esperar começar a 
lucrar de cara. Eu me 
preocupo com a geração 
da minha filha e quero 
que eles usem a nossa 
biodiversidade como 
produto de exportação, 
que seja explorada de 
forma sustentável, mas 
de forma econômica. 
Que seja mais uma 
forma de mercado para 
nosso futuro, um produto 
exclusivamente brasileiro”, 
destaca.

Sustentabilidade 
A produtora tem a sustentabilidade 
como um dos pilares do sítio. A 
produção da cereja-do-rio-grande é 
toda orgânica, desde a compostagem 

até o controle natural de pragas, 
sem uso de produtos sintéticos. A 
propriedade também possui uma 
horta orgânica não certificada, com 
berinjela, jiló, mostarda, rúcula e 
outras culturas, além de variadas 
árvores frutíferas brasileiras, como 
carambola, goiaba roxa, pitanga preta, 
jambolão, cabeludinha (jabuticaba 
amarela), grumixama e outras.
Quase tudo é reaproveitado no Pomar 
Ivaí. Resíduos de asfalto e entulho são 
utilizados para drenagem das estradas 
que levam até o sítio. Pneus velhos são 
usados para construção de parquinho e 
para segurar taludes, prática conhecida 
como “earthship”. 

“Pela lei a gente não 
pode impedir que a 
água da chuva vá para 
outras propriedades, 
rios etc, mas podemos 
usar um pouco e soltar o 
excedente. Então pretendo 
fazer uma barragem, a 
água da chuva vai para 
um poço, com parede 
de pneus, e eu seguro 
parcialmente essa água 
só para molhar o pomar 
de cerejeira”, explica.

A produtora lembra a falta de coleta 
de lixo na zona rural e como isso é 
um problema para o produtor e para 
o meio ambiente, pois normalmente 
esse lixo é queimado e emite poluentes. 
Para diminuir essa situação, estuda um 
incinerador com cortina de fumaça.

“Com a cortina de 
fumaça só sai CO e CO2, 
não sai a parte tóxica 
da queima do plástico. 
É usado uma cortina 
d’água, a fumaça passa 
por um túnel de gotículas 
e a água carrega para 
baixo tudo que está em 
suspensão na fumaça, 
dessa forma só sai o gás. 
Estou desenvolvendo isso 
usando água de chuva 
para abastecer a cortina”, 
explica Fabíola.

A ideia é construir um protótipo para 
que outros produtores possam se 
espelhar e aplicar em suas propriedades. 

“Sustentabilidade é a 
capacidade de sobreviver 
por longos períodos em 
situação de crise, então 
temos a crise de lixo e 
temos que lidar com ela 
da melhor forma possível, 
transformar em coisas, 
queimar o lixo de forma a 
não poluir o ar”, enfatiza.

O sítio também possui um sistema 
caseiro de decomposição e filtragem em 
dois estágios, que devolve a água 85% 
tratada em um reservatório para ser 
reutilizada na limpeza da propriedade.

Saúde e 
beleza em 
campo
Confira algumas fotos do evento 
Saúde e Beleza em Campo realizado 
nos escritórios da Associação 
Agropecuária em Cunha e 
Lagoinha, em comemoração ao 
Dia Internacional da Mulher, no 
dia 16 de março. Associadas e 
colaboradoras participaram das 
ações com dicas de beleza e cuidados 
com consultoras Mary Kay.

Obs.: No escritório de 
Guaratinguetá, o evento agendado 
para o dia 18 de março precisou 
ser cancelado, em virtude dos 
cuidados em relação ao Covid-19, 
e seguindo as orientações dos 
órgãos públicos de saúde. 
Pedimos desculpas às associadas 
e agradecemos a compreensão.
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SaúdeSaúde

COVID-19: Ministra Tereza Cristina 
estuda dar apoio financeiro a produtores

Em entrevista exclusiva ao programa 
Mercado & Companhia, do Canal Rural, 
no dia 23, a ministra da Agricultura, 
Tereza Cristina, afirmou que a pasta 
tem avaliado as novas demandas 
econômicas do agro motivadas pela 
crise do novo coronavírus. Segundo 
ela, o comitê de crise estabelecido no 
ministério, para acompanhar o cenário 
agro em meio aos prejuízos causados 
pelo novo coronavírus, tem estudado a 
viabilidade de atender pedidos de apoio 
econômico que chegam à pasta, como 
refinanciamento e disponibilização de 
crédito.

“Estamos avaliando caso 
a caso. Por exemplo, está 

sobrando dinheiro de 
custeio. Temos que ver 
por que está sobrando 
e se podemos usar em 
outra utilidade. Estamos 
em contato com o Banco 
Central e com o Ministério 
da Economia para 
tomarmos providências 
antes que ocorra alguma 
descontinuidade. Com 
certeza, a agricultura 
é prioridade nesse 
governo”, disse Tereza 
Cristina.

Questionada sobre quando medidas 
concretas devem ser anunciadas, 

a ministra disse não ter um prazo 
definido. Mas relembrou que os 
pequenos produtores, que fazem parte 
do Programa Nacional de Alimentação 
Escolar (PNAE), seguirão entregando 
frutas e hortaliças nas escolas. O 
governo, que garantiu o pagamento 
desses agricultores na última semana, 
estuda agora meios de fazer com que 
esse alimento chegue até as famílias das 
crianças que estão sem aulas.
Por enquanto, segundo a ministra, 
a prioridade do ministério é o 
abastecimento.

“Estamos trabalhando 
diuturnamente para isso. 
Todos estão colhendo 
e esse produto precisa 
ser escoado. Precisa ser 
tirado da propriedade, 
ir para o ponto de 
processamento e então 
ir para a prateleira do 
supermercado. Não 
podemos deixar de 
fornecer o alimento que 
também previne que essa 
doença mate pessoas”.

A ministra da Agricultura afirmou que “abastecimento é prioridade”

Ministério da Agricultura cria WhatsApp 
O Ministério da Agricultura divulgou 
no último dia 23, um número de 
telefone para atender a demanda dos 
produtores rurais em meio ao surto do 
coronavírus (Covid-19).
Ao enviar a mensagem pelo 
WhatsApp, o produtor rural terá que 
apresentar algumas informações, como 
o tipo de problema que está passando 
(dificuldades na obtenção de insumos, 
impossibilidade de trânsito de produtos 
ou trabalhadores, o município, estado, 

ato legal que o impede de realizar 
algum serviço (decreto, portaria, 
decisão judicial), telefone para contato 
e informações adicionais.
O número do telefone é (61)99209-3338.

CNA lança canal para dúvidas 
A Confederação da Agricultura e 
Pecuária do Brasil (CNA) também 
criou um canal para receber relatos de 
produtores de todo o Brasil e para falar 
sobre os impactos do avanço do novo 

coronavírus (Covid-19).
Para entrar em contato com os serviços, 
basta enviar uma mensagem para o 
número (61) 93300-7278.

Coronavírus: veja os cuidados

Entidades ligadas ao agronegócio 
divulgam recomendações para as 
atividades nas propriedades rurais, 
com o objetivo de evitar a propagação 
do novo coronavírus.
A preocupação é assegurar que a 
produção de alimentos não seja 
afetada pela doença, garantindo 
o abastecimento de alimentos aos 
brasileiros, sem colocar em risco as 
pessoas que trabalham em toda a 
cadeia produtiva.

Boi gordo
As alterações pelo COVID-19 
refletiram muito na primeira 
quinzena de março/20, 
enfrentamos uma queda nos preços 
da arroba, mas já na segunda 
quinzena os preços começaram a 
subir aos patamares anteriores.
Os Frigoríficos, que antes estavam 
com escalas para o abate de até 
20 dias, com poucos negócios 
realizados, perderam a folga e as 
escalas passaram a 3 dias somente, 
com isso voltaram às compras.
Escala de abate: Número de dias 
que os frigoríficos contam com 
animais comprados para manter 
a operação. Portanto, uma escala 
mais longa significa maior oferta 
de animais, e uma escala mais 
curta, menor disponibilidade de 
animais para abate.

As medidas para a prevenção são:

• Afastamento imediato dos 
funcionários que apresentem sintomas 
do vírus, como febre, dor de garganta, 
tosse e falta de ar;

• Distribuição de álcool gel em todos 
os setores;

• Distanciamento entre pessoas de, no 
mínimo, um metro;

• Não dividir caronas nos veículos 
e nem compartilhar cabines de 
colheitadeiras, tratores e caminhões;

• Caminhoneiros e outros prestadores 
de serviços devem permanecer no 
interior dos veículos durante entrega 
ou carregamento de mercadorias;

• Usar de forma individual objetos 
como garfo, faca, copo de água e 
a bomba utilizada para ingerir o 
chimarrão, bebida típica do Sul;

• Não emprestar celular, rádio ou 
outros aparelhos de comunicação;

• Evitar, ao máximo, pessoas 
acima de sessenta anos nos locais de 
trabalho.

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

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

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

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

OFEREÇO:
Serviços de MONTADOR DE 
MÓVEIS/ SERVIÇOS ELETRICOS/
MANUTENÇÃO RESIDENCIAL/
LIMPEZA DE PISCINA/
CONFIGURAÇÕES DE REDE/
INSTALAÇÃO DE PLACAS 
SOLARES E IMPLANTAÇÃO DE 
SISTEMAS.
Tratar com: Pedro Nunes
Cel.: (12) 99611-1853 - data: 20/03

Para trabalhar em Fazenda, Sítio e 
Chácara. Obs: Habilitação Categoria -B
Tratar com: Fábio Candido
Cel.: (12) 98109-1660

Para trabalhar como trabalhador 
rural, caseiro.
Tratar com: Jose Roberto dos Santos
Cel.: (12) 99122.4356

Para trabalhar como trabalhador 
rural, Tratorista, Caseiro/Pedreiro/
Eletricista.
Tratar com: Reinaldo dos Santos
Cel.: (12) 99736-2579 / 99603-7916

PARA TRABALHAR COMO 
TRABALHADOR RURAL
Tratar com: Isaac Quadros de Oliveira
Cel.: (12) 99702-7981

PRECISO:
TRABALHADOR RURAL PARA 
ATIVIDADES DIVERSAS - EX.: 
POMAR; HORTA E GADO DE 
CORTE. Tratar com: Lourenço
Cel.: (11) 99875.1628 /(11) 99538.8540
OBS.: NECESSÁRIO SABER 
LIDAR COM ROÇADEIRA COTAL; 
TRATOR E IMPLEMENTOS.

PAINEL DE NEGÓCIOS

Cláudio Marcondes Velloso
Núcleo do Gado de Corte da 
Associação Agropecuária.



PREÇO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS

PRODUTOS UNIDADE PREÇO

Feijão Carioquinha                 Sc. 60Kg  R$ 236,40

Fonte: Agrolink - Data da cotação : 24/03/2020

Arroz em casca longo fino 1   Sc.60 Kg R$ 52,00

Fonte: COOPAVALPA - Data da Cotação: 24/03/2020

Milho Sc. 60Kg                        R$ 59,10

Cana Tarefa R$ 300,00

Porco (Vivo) Kg  R$ 5,73

Porco (Carcaça) Kg R$ 8,55

Boi gordo                              @ R$ 199,60

Bezerro de Corte kg R$ 0,00

Bezerro cb R$ 1.950,00

Boi Magro cb R$ 2.760,00

Vaca Gorda                          @ R$ 175,64

Data da Cotação: 24/03/2020Fonte: CEPEA, Esalq, BM&F, Scot Consultoria, IEA, Rural Centro

Bezerra p/leite - 1000 lt C       Cb R$ 1.530,00

Novilha p/leite - 2000 lt C                                          Cb R$ 3.060,00

Vaca p/leite - 3000 lt C           Cb R$ 4.590,00

Valores calculados de acordo com a preço do Leite 

Leite Lt  R$ 1,53

Fonte: SERRAMAR - Data da Cotação: 24/03/2020

Abril
Até 07/04 - Pagar o FGTS ref. Março 
2020
Até 07/04 - Pagar o INSS e FGTS dos 
domésticos
Até 15/04 - Pagar mensalidade de sócio.
Até 15/04 - Pagar o INSS dos 
autônomos;
Até 15/04 - Pagar o INSS dos 
empregados;
Obs.: excepcionalmente em abril as 
guias serão enviadas via e-mail e 
deverão ser pagas nos bancos e lotéricas 
até a normalização do atendimento.
Maio
Até 07/05 - Pagar o FGTS ref. ABRIL 
2020
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 05/05/2020
Atenção: alterações no cronograma 
podem ocorrer em atendimento a 
decretos governamentais.
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