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Funrural: atenção ao prazo para recolhimentoChegamos ao fim de um ano 
extremamente difícil para todo o 
mundo. A pandemia do coronavírus 
trouxe pânico para as nações e abalou 
a economia mundial. Apesar desse 
cenário desafiador, o produtor rural 
brasileiro perseverou e chega ao fim 
desse ciclo com um saldo positivo 
diante de todas as dificuldades 
enfrentadas. Mantemos a economia 
ativa, não deixamos faltar o alimento 
na mesa do brasileiro e continuamos 
gerando riqueza e emprego. 

Para 2021, a expectativa é que mais 
uma vez a força e determinação do 
homem do campo façam a diferença 
diante dos problemas enfrentados pelo 
país. 

Em nome da Associação Agropecuária, 
gostaria de agradecer o apoio e a 
parceria de nossos associados, muito 
obrigado! Desejo um novo ano repleto 
de saúde a todos, para termos força 
para enfrentar os desafios que virão. 
Feliz Natal e um Próspero Ano Novo 
a todos!

O setor agrícola, mais uma vez, 
provou seu valor, sua força e sua 
importância para a economia nacional 
e mundial. Apesar de todas as 
dificuldades enfrentadas nesse ano 
atípico, o produtor rural continuou 
sendo um pilar de suporte para a 
nação, gerando renda, emprego, 
alimento e crescimento econômico. 
Com certeza saímos mais fortes e 
preparados dessa crise para enfrentar 
as adversidades que ainda se colocam 
no horizonte. 

Agradeço a todos os associados que 
confiaram no Sindicato Rural de 
Guaratinguetá nesse ano que está 
acabando e desejo que possamos estar 
juntos em 2021, com muita saúde 
e cada vez mais unidos em prol do 
homem do campo. Feliz Natal e Feliz 
Ano Novo!

Até o dia 31 de janeiro de 2021, os 
produtores rurais que são empregadores 
devem recolher o Funrural (Fundo de 
Assistência ao Trabalhador Rural) do 
exercício de 2020. 

O produtor deve ficar atento, pois 
deve optar entre um dos dois regimes 
tributários para a contribuição: o 
calculado sobre a comercialização 
da produção, e a nova alternativa 
que começou em 2020, na qual a 
contribuição é exclusivamente sobre a 
folha de salários dos trabalhadores.

Desde as mudanças estabelecidas na 
Lei Federal 13.606/2018, aprovada pelo 
Congresso Nacional em janeiro de 2018, 
a opção deve ser feita em janeiro de 
cada ano, e valerá por todo o exercício. 

Entenda as opções

Opção 1: Cálculo sobre a folha 
de pagamento (art. 22 da lei 
8.212/91)

• Recolher 20% sobre o total 
devido para os funcionários 
(inciso I do art. 22 da Lei 
8.212/91);

• Mais 1, 2 ou 3% de RAT (inciso II 
do art. 22 da Lei 8.212/91);

Opção 2: Cálculo sobre a 
comercialização da produção 
rural (art. 25 da Lei 8.212/91)

• Recolher 1,2% se pessoa física 
e 1,8 % (1,7% de Funrural mais 
0,1% de RAT) se pessoa jurídica 
sobre a comercialização da 
produção.

Importante: Em ambos os 
casos, sobre a comercialização 
ainda há a contribuição para 
o Senar (0,2% pessoa física e 
0,25% pessoa jurídica). Sobre 
a folha de pagamentos, incide 
o INCRA (2,5%) e o Salário 
Educação (0,2%). Nesse sentido, 
as novidades sobre o Funrural 
2019 não modificaram tais 
contribuições.

Após fazer as estimativas com base 
nestas duas opções da legislação, a 
opção que resultar menor valor de 
pagamento será a melhor para o 
produtor referente ao exercício de 2019.

Aftosa: prazo final 
para declaração

Termina neste dia 7 de dezembro o 
prazo final para declaração da 2ª etapa 
da vacinação contra febre Aftosa no 
estado de São Paulo.

A novidade este ano é que com a 
publicação da Resolução SAA 60/2020, a 
GTA (Guia de Trânsito Animal) poderá 
ser emitida logo após a vacinação, sem 
a necessidade de esperar 15 dias de 
carência para movimentar os animais. 

Não deixe para última hora! 
Associado, entre em contato com nossos 
escritórios e agende seu atendimento para 
auxílio no preenchimento da declaração 
de vacinação junto ao Gedave.

Balanço Operação Campo Limpo
Mais de mil embalagens vazias de 
defensivos agrícolas e suas respectivas 
tampas foram recolhidas durante 
as coletas itinerantes da “Operação 
Campo Limpas”, nos meses de agosto, 
setembro e outubro deste ano. 
O mutirão percorreu as cidades de 
Bananal, São José do Barreiro, Cunha, 
Lagoinha, Lorena e Guaratinguetá 
e contou com a participação de 200 
produtores rurais da região, de acordo 
com balanço do InPev (Instituto 
Nacional de Processamento de 
Embalagens Vazias). 
A Operação Campo Limpo é uma 
realização da Cooperativa de Laticínios 
Serramar com o apoio da Associação 

Agropecuária de Guaratinguetá, 
Sindicatos Rurais da região e prefeituras 
das cidades participantes.

BAEP prende conhecido 
ladrão de gado do Vale

Policiais do 3º Baep (Batalhão de 
Operações Especiais) prenderam, na 
tarde do último dia 24, em Jacareí, 
E.M.C.(44), vulgo “Edinho”, considerado 
o maior ladrão de gado da região. 
Segundo informações do Boletim de 
Ocorrência, os policiais estavam em 
patrulhamento quando abordaram o 
indivíduo, que é procurado pela justiça 
pelo crime de furto, com uma pena a 
cumprir em regime fechado de 04 anos 
e 08 meses, em mandado emitido pela 
1ª Vara Criminal de Jacareí.

Edinho foi conduzido ao 2º DP da 
cidade e permaneceu na carceragem 
da cadeia de Jacareí, onde deve ser 
conduzido ao CDP de São José dos 
Campos. De acordo com informações 
obtidas, para praticar os roubos, o 
rapaz costumava dormir no meio 
dos animais, por vários dias e com a 
mesma roupa, para que os animais 
se acostumassem com o seu cheiro e 
facilitar a condução para dentro dos 
caminhões, onde eram transportados e 
vendidos em outras cidades.

Acesse o GEDAVE pelo http://
gedave.defesagropecuaria.
sp.gov.br, clique em Área 
Animal > Controles > Controle 
de Vacinação > Declaração 
de Vacinação – Febre Aftosa 
> Vacinação (etapa vigente). 

Memórias 
do Campo

Quadro dedicado a divulgação do acervo 
de fotos históricas das entidades.

(12) 3111-1364 / 99718-2817

Que a paz e a compreensão 
reinem em nossos corações 

neste Natal e Ano Novo.
Boas Festas! Feliz 2021
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RegiãoMercado

Produção de grãos alcança 
novo recorde na Safra 20/21

Segundo o 2º Levantamento da safra 
de grãos 2020/21, divulgado pela 
Conab (Companhia Nacional de 
Abastecimento) no dia 10 de novembro, 
o Brasil deverá alcançar a produção de 
268,9 milhões de toneladas de grãos, 
11,9 milhões de toneladas (4,6%) a 
mais do que a temporada 2019/20. 

Essa estimativa considera a 
recuperação da produtividade das 
culturas da soja e do milho primeira 
safra. Ambas foram severamente 
prejudicadas pela estiagem em 2019 e, 
mesmo com o atraso das chuvas nesse 
ano, os produtores aceleraram o ritmo 
e o plantio passou a alcançar 55% da 
área estimada, contra 56% no mesmo 
período da safra passada. O milho 
primeira safra estava em 54%, contra 
42% há um ano. O plantio do arroz 
também estava adiantado, com 67%, 
bem superior aos 53% da safra anterior.

Outro recorde também foi o de área 
plantada que, consequentemente, 
corroborou para o aumento da 
produção. Neste ano, a previsão é de 
que sejam cultivados: 

de hectares, 1,8% a mais 
que na safra passada.

67,1 milhões

A produção de soja deve alcançar 135 
milhões de toneladas, confirmando o 
país como o maior produtor mundial 
da oleaginosa. A área de cultivo está 
estimada em 38,2 milhões de hectares. 
A safra total de milho também deverá 
ser a maior da história, com produção 
estimada em 104,9 milhões de toneladas, 
colhidas em 18,4 milhões de hectares 
(área total).
Quanto à produção de feijão, somando-
se as três safras, a estimativa é de 3,1 
milhões de toneladas com área total 
de 2,9 milhões de hectares. O algodão 
em pluma deve chegar a 2,7 milhões 
de toneladas, com área de 1,6 milhão 
hectares.
A produção de arroz sequeiro somada 
à de arroz irrigado deverá ficar em 11 
milhões de toneladas, obtidas em 1,7 
milhão de hectares. Quanto ao trigo, 
cerca de 80% da colheita da safra 2020 já 
foi concluída. O volume de produção está 
estimado em 6,4 milhões de toneladas, 
com 2,3 milhões de hectares cultivados.

Arroz: grão valioso para a 
alimentação mundial
O arroz é fundamental para a segurança 
alimentar e nutricional da população 
mundial. Em São Paulo, o Vale do 
Paraíba se destaca pela produção, 
responsável por cerca de 70% do arroz 
produzido no estado, segundo dados da 
Secretaria de Agricultura de São Paulo.

“Os nossos melhores 
produtores, que 
são os produtores 
do nosso projeto 
de grãos instituído 
desde 2013, têm 
uma produtividade 
semelhante ao 
município de 
Uruguaiana, que é 
o maior município 
produtor do Brasil, 
superior a 8.500kg de 
arroz por hectare.” 

Vinícius Sampaio
Extencionista da Secretaria de 
Agricultura.

O engenheiro agrônomo Vinícius 
Sampaio explica que, apesar da região 
não possuir a liderança no mercado 
nacional da produção de arroz, é uma 
distribuidora de arroz estratégica para 
o estado.

“Hoje a região do Vale do Paraíba 
é capaz de suportar até 10 dias do 
consumo na região metropolitana 
de São Paulo”, afirmou. “Então a 
gente trabalha muito com esse viés 
estratégico, caso haja algum problema 
de abastecimento ou de logística, para 
garantir o fluxo de arroz e atender a 
demanda nos supermercados dentro do 
nosso estado”, completa.

De acordo com Vinícius, vale a pena 
plantar arroz e, hoje, há uma tendência 
de retomada do cultivo do grão no Vale 
do Paraíba. “É reiniciar, assim que 
seja reaberta a economia, os trabalhos 
grupais de treinamentos, os Dia de 
Campo, para poder difundir para mais 
produtores esses modelos tecnológicos 
bem sucedidos”, finaliza. 

Reunião discute programa contra doenças

Representantes das entidades rurais da 
região se reuniram na sede da Comevap, 
em Taubaté, no último dia 26, para 
debater e propor ajustes ao Programa 
Estadual de Controle e Erradicação da 
Tuberculose e Brucelose. 
Organizado pela ASSIRVAP 
(Associação dos Sindicatos Rurais do 
Vale do Paraíba), o encontro buscou 
encontrar alternativas para equilibrar 
as novas exigências da legislação, com 
a realidade econômica e logística do 
produtor rural. 

A reunião foi coordenada pelos 
representantes da FAESP e contou 
com a presença dos Sindicatos Rurais 
de Bananal, Cachoeira Paulista, 
Cruzeiro, Guaratinguetá, Lorena, São 
José do Barreiro, Silveiras e Taubaté; 
das cooperativas de laticínios Colacap, 
Serramar, Comevap e Cooper; a 
APQA (Associação Paulista do Queijo 
Artesanal), além do coordenador da 
Defesa Agropecuária do estado de São 
Paulo, Luiz Henrique Barrochello, e 
da diretora do Escritório de Defesa 

Agropecuária de Guaratinguetá 
(EDA), Ana Paula Cunha Belchior. 
Também estiveram presentes médicos 
veterinários que atuam em campo na 
execução dos exames. 
“Foi um bom debate que possibilitou 
a construção de um documento com 
sugestões de ajustes importantes 
para a regulamentação, que vai nos 
permitir atingir a meta do Plano, que 
é controlar e, posteriormente, erradicar 
essas doenças”, disse Wander Bastos, 
presidente da ASSIRVAP.

Fundo para Projetos de Recursos Hídricos
O lado paulista do Vale do Paraíba vai 
receber cerca de R$ 60 milhões para a 
execução de projetos de infraestrutura, 
saneamento básico e reflorestamento, 
com financiamento do Fundo Estadual de 
Recursos Hídricos (FEHIDRO), votado 
e deliberado no dia 25 de novembro na 
Reunião Plenária Extraordinária do 
Comitê das Bacias Hidrográficas do rio 

Paraíba do Sul (CBH-PS).
“Foram 22 projetos analisados e 
hierarquizados de acordo com as 
necessidades da Bacia do Paraíba do Sul, 
por técnicos do Comitê, em três editais 
em 2020”, disse o presidente do CBH-
PS, o engenheiro Renato Veneziani. 
“Muitos municípios receberão esse 
recurso, sendo que três cidades – Potim, 

Piquete e Cruzeiro – sairão do zero em 
saneamento e alcançarão 90% de esgotos 
tratados”.
As entidades que representam o setor 
rural nos Comitês de Bacia, no caso CBH 
e CEIVAP, são os Sindicatos Rurais de 
São José dos Campos, de Cruzeiro e a 
ASSIRVAP (Associação dos Sindicatos 
Rurais do Vale do Paraíba).
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Nacional Negócios

ID Agro: máquinas agrícolas 
devem ser registradas

A partir de março de 2021, produtores 
rurais que tenham máquinas agrícolas 
que precisam circular em vias públicas 
terão que cadastra-las na Plataforma 
Digital de Registro e Gestão de 
Tratores e Equipamentos Agrícolas 
(ID Agro), lançada oficialmente no 
dia 20 de novembro pelo Ministério 
da Agricultura em parceria com a 
Confederação da Agricultura e Pecuária 
do Brasil (CNA).

A iniciativa atende uma lei federal 
que liberou tratores agrícolas do 
emplacamento e do licenciamento, mas 
tornou obrigatório o registro em um 
cadastro específico do Ministério da 
Agricultura.

O registro na plataforma trará uma 
série de benefícios aos produtores rurais, 
além de não implicar em nenhum tipo de 
custo adicional. Um desses benefícios é 
que os tratores, por exemplo, passam a 
ter um documento oficial que permitirá 
a circulação em vias públicas, além de 
facilitar a comercialização de tratores 
usados, o acesso ao crédito e as ações 
de segurança em relação a roubos e 
furtos. 

PAINEL DE NEGÓCIOS

Produtores temem que o registro seja usado para 
onerar o setor com um novo imposto no futuro

“Ferramentas como 
essa – simples, sem 
custo para o agricultor, 
mas de grande valia 
– são o que queremos 
cada vez mais ter na 
agricultura moderna, 
que é o que o Brasil 
precisa.” 

Tereza Cristina
Ministra da Agricultura

O coordenador administrativo do 
Instituto CNA, Carlos Frederico 
Ribeiro, também destacou que o 
registro é totalmente gratuito. “Não há 
necessidade de qualquer licenciamento 
ou emplacamento dos equipamentos”, 
diz.

Pelo ID Agro, será gerado um 
documento oficial, com fé pública, 
permitindo a uniformização das 
informações e rastreio dos tratores e 
aparelhos automotores. O Registro 
Nacional de Máquinas Agrícolas 
(Renagro) dará maior tranquilidade 
para produtores quando transitarem 
com o veículo em via pública.

O registro é obrigatório para 
equipamentos que transitam em vias 
públicas. A afixação do QR CODE no 
trator é opcional, porém é sugerido que 
o mesmo ocorra, pois facilitará consulta 
ao bem e operações de fiscalização.
Setor desconfia
O ID Agro foi bem recebido pelo setor 
em um primeiro momento, mas alguns 
produtores temem que o registro possa 
abrir caminho para tributar o setor 
produtivo, com a criação de um IPVA 
rural no futuro.

Na tarde do último dia 23 de 
novembro, representantes do S.P.A 
Saúde estiveram na sede da Associação 
Agropecuária e Sindicato Rural de 
Guaratinguetá para apresentação de 
um novo programa de promoção de 
saúde lançado aos beneficiários. São 
oferecidos consultas, antropometria, 

S.P.A Saúde apresenta novo programa 

“A gente já viu esse filme muitas vezes: 
muda o governo, mudam as leis. Além 
disso, temos estados com legislação 
própria. Quem garante que futuramente 
nós não teremos o IPVA das máquinas 
agrícolas? Quem garante que nós não 
vamos ter que fazer o licenciamento 
anual dessas máquinas no futuro? 
Quem garante que não vamos que 
ter que emplacar essas máquinas?”, 
pontua Vitório Venturi, presidente da 
Associação dos Produtores de Soja e 
Milho do Paraná (Aprosoja-PR).

A CNA descarta a hipótese. “O que 
conseguimos na lei 13.754 é que deveria 
haver registro e não teria custo para o 
produtor. Temos segurança jurídico e 
ele não será onerado. Qualquer possível 
mudança, nós [CNA] teremos que 
mobilizar o setor para não deixar que 
isso aconteça”, afirma Bruno Lucchi, 
superintende técnico da confederação.

O documento Renagro 
será equivalente ao CRLV 
dos demais veículos. Caso 
o trator ou outra máquina 
agrícola esteja transitando 
em via pública e não tenha 
o registro do Mapa, estará 
sujeito às mesmas medidas 
administrativas aplicadas 
aos veículos de passeio 
que transitam sem o CRLV.

coleta de exames, consulta clínica e 
especialistas. 
Estiveram presentes o presidente do 
S.P.A, Luiz Fernando Ribeiro; o médico 
da instituição, Dr. Wilson Grassi; o 
superintendente, Ricardo Garcia; e os 
presidentes da Associação e Sindicato, 
Thiago Chaves e Eduardo Cavalca Filho.
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13º SALÁRIO
INSS referente 13º salário deixar cheque de 
14/12/2020 a 17/12/2020
Vencimento dia 18/12/2020

DEZEMBRO
Até 07/12 - Pagar o FGTS ref. 
NOVEMBRO 2020 
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 18/12 - Pagar o INSS dos empregados
OBS: Deixar cheques de INSS e FGTS em 
nossos escritórios até 02/12/2020

JANEIRO
Até 07/01 - Pagar o FGTS ref. 
DEZEMBRO 2020
Até 07/01 - Pagar o INSS e FGTS dos 
domésticos
Até 15/01 - Pagar mensalidade de sócio.
Até 15/01 - Pagar o INSS dos autônomos; 
Até 20/01 - Pagar o INSS dos empregados
OBS: Deixar cheques de INSS e FGTS em 
nossos escritórios até 04/01/2021

EXPEDIENTE

Agenda de tributos

Cursos

Guaratinguetá/SP

DEZEMBRO

Olericultura básica - Controle alternativo de pragas e doenças
Data: 01 e 02
Local: -

Proleite - Mód 16
Data: 3, 4, 10, 11 e 15
Local: Campos Novos de Cunha

Pedreiro - Mód 4
Data: 7, 8, 9 e 10
Local: Lagoinha

Feira do Produtor Rural - Mód 8
Data: 18 e 19
Local: Lagoinha

PREÇO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS

PRODUTOS UNIDADE PREÇO

Feijão Carioquinha                 Sc. 60Kg  R$ 286,88

Fonte: Agrolink - Data da cotação : 27/11/2020

Arroz em casca longo fino 1   Sc.60 Kg R$ 128,05

Fonte: COOPAVALPA - Data da Cotação: 27/10/2020

Milho Sc. 60Kg                        R$ 79,31

Cana Tarefa R$ 350,00

Porco (Vivo) Kg  R$ 8,64

Porco (Carcaça) Kg R$ 13,06

Fonte: noticias agricolas - Agrolink - Data da Cotação:  27/11/2020

Boi gordo                              @ R$ 285,25

Bezerro de Corte kg R$ 12,20

Boi Magro cb R$ 3.800,00

Vaca Gorda                          @ R$ 254,0 0

Fonte: CEPEA, Esalq, BM&F, Scot Consultoria, IEA - Data da Cotação: 27/11/2020

Bezerra p/leite - 1000 lt C       Cb R$ 1.930,00

Novilha p/leite - 2000 lt C                                          Cb R$ 3.860,00

Vaca p/leite - 3000 lt C           Cb R$ 5.790,00

Valores calculados de acordo com a preço do Leite 

Leite Lt  R$ 1,93

Fonte: SERRAMAR - Data da Cotação: 27/11/2020


