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Notas Capacitação

Entidades realizam 
Assembleias

A Associação Agropecuária e o Sindicato 
Rural de Guaratinguetá convocam 
seus membros para suas respectivas 
Assembleias Ordinárias e Extraordinária, 
que acontecerão no dia 18 de fevereiro, 
na sede das entidades, a partir das 17h30.

Sindicato Rural - Assembleia Geral 
Ordinária Às 17h30 – Leitura, discussão e 
votação do Balanço, Relatório da Diretoria 
e Parecer do Conselho Fiscal, referente 
ao Exercício de 2019; Leitura, discussão
e votação da ata de assembleia anterior.

Associação Agropecuária – Assembleia 
Geral Ordinária - Às 18h30 – Leitura, 
discussão e votação do Balanço, 
Relatório da Diretoria e Parecer do 
Conselho Fiscal, referente ao Exercício 
de 2019; Eleger o Conselho Fiscal para 
gestão de 01/03/2020 a 28/02/2021.

Sindicato Rural - Assembleia Geral 
Extraordinária - Às 19h – Leitura, discussão 
e votação da proposta de acordo coletivo 
dos trabalhadores rurais do ano de 2020, 
com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais 
de Pindamonhangaba e Guaratinguetá.

MÊS FEVEREIRO MARÇO

Parcela
2ª Parcela ou Cota Única Sem 
Desconto

3ª Parcela

Placa Vencimento Vencimento

Final 1 11/02/ 2019 11/03/ 2019

Final 2 12/02/ 2019 12/03/ 2019

Final 3 13/02/ 2019 13/03/ 2019

Final 4 14/02/ 2019 14/03/ 2019

Final 5 15/02/ 2019 15/03/ 2019

Final 6 18/02/ 2019 18/03/ 2019

Final 7 19/02/ 2019 19/03/ 2019

Final 8 20/02/ 2019 20/03/ 2019

Final 9 21/02/ 2019 21/03/ 2019

Final 0 22/02/ 2019 22/03/ 2019

União para o desenvolvimento
Parceria com Faesp/Senar traz novas capacitações para a região

Teve início nos dias 30 e 31 de janeiro a 
programação de atividades do convênio Faesp/
Senar em 2020. Em Cunha e Campos Novos, 
produtores rurais da região participaram de 
palestras que apresentaram os Programas Pró 
Leite e Apicultura, que iniciam o Módulo I nos 
dias 5 e 6 de fevereiro, respectivamente (ver datas 
e locais na página 8). Ao longo do ano também 
estão previstos os Programas Feira do Produtor e 
Promovendo a Saúde no Campo.
A programação de atividades prevê ainda a 
realização de 32 cursos, além de eventos como: 
exposições, encontros, torneios leiteiros e 
palestras. Entre as novidades, destacam-se os 
cursos de Seleiro, Animais Peçonhentos, Doenças 
Infectocontagiosas e Saneamento Básico Rural, 
Infraestrutura e Educação Ambiental.

É muito importante que os 
associados participem das 
assembleias, para acompanhar 
como está sendo conduzido a 
gestão das entidades. Pois só 
com a contribuição de todos 
continuaremos crescendo e 
fortalecendo a nossa categoria

Thiago Chaves
Presidente da Associação Agropecuária

Alterações do eSocial

IPVA 2020 em SP
Começa no próximo dia 11 de fevereiro a programação para pagamento da 2º 
parcela, ou valor integral sem desconto, do IPVA 2020, para os carros com placa 
final 1 (veja tabela abaixo). O calendário de quitação varia conforme o final da placa 
do veículo.

A Federação da Agricultura e Pecuária 
do Estado de São Paulo (FAESP) informa 
sobre as alterações no cronograma de 
implementação do eSocial (Sistema de 
Escrituração Digital das Obrigações 
Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas). 
As mudanças ocorreram em dezembro 
de 2019, quando o Secretário Especial de 
Previdência e Trabalho do Ministério da 
Economia publicou a Portaria nº 1.419, 
no Diário Oficial, que estabelece um novo 
cronograma de implantação do eSocial.
De acordo com a FAESP, o novo 
cronograma para o Produtor Rural Pessoa 
Física (grupo 3) ficou da seguinte forma:

I - 10 de janeiro de 2019 (Implantado): 
as informações constantes dos eventos 
de tabela S-1000 a S-1080 do eSocial e 
atualizadas desde então.

II - 10 de abril de 2019 (Implantado): 
as informações constantes dos eventos 
de tabela S-2190 a S-2399 do eSocial, 
conforme o Manual de Orientação do 
eSocial (MOS).

III - Prazo a definir em atos específicos 
(em conformidade com os prazos previstos 
na portaria, conforme art. 4°, da Portaria n° 
1.419/2019): as informações constantes dos 
eventos periódicos S-1200 a 1300 do leiaute 
do eSocial - vinculados com a folha de 
pagamento e comercialização da produção;

IV - 8 de julho de 2021 (a partir das 
8h): a prestação das informações dos 
eventos S-2210, S-2220 e S-2240 relativos 
à Saúde e Segurança do Trabalhador - 
SST, de acordo com o inciso III, parágrafo 
8°, do art. 2° da portaria.

Fiquei encantada com 
a possibilidade de 
misturar as orquídeas e 
compor cores diferentes, 
isso chamou muito 
minha atenção. Agora 
aprendemos e podemos 
fazer por um custo 
pequeno e revender por 
um preço bem melhor e 
tirar margem boa disso.

Julia Lemos França
Aluna do curso de Orquídeas (2019)

e eventos, que impactaram cerca de 11 mil 
pessoas das cidades de Guaratinguetá, Cunha, 
Lagoinha, Aparecida, Roseira e Potim.
“Aproveitando a vocação da região, a 
cidade do Potim tem apostado no turismo 
como uma alternativa de trabalho e renda 
para nossa população, nesse aspecto o 
curso de Turismo Rural promovido pelo 
Sindicato e o Senar ajudou a ampliar as 
perspectivas das pessoas interessadas 
em investir nesse segmento econômico”, 
contou Alex Cardoso secretário de turismo 
do Potim, município que em 2019 recebeu 
o curso de Turismo Rural do Senar.

Procurei o curso pela 
demanda. Eu sabia a 
doma caipira, o bruto, e 
como o conhecimento 
vai mudando, o pessoal 
começou a pedir a 
racional, e é melhor para 
nós tratadores também 
porque o bicho fica mais 
calmo.

Paulo Reis Novaes
Aluno do curso de Doma Racional (2019)

“Sem dúvidas nenhuma é uma parceria que 
traz muitos benefícios aos produtores da 
região. A cada ano, buscamos aprimorar 
a oferta de capacitações, inserindo novos 
temas que atendam as atuais demandas dos 
agropecuaristas e do mercado consumidor”, 
destacou Eduardo Cavalca, presidente do 
Sindicato Rural de Guaratinguetá.

Parceria de sucesso
Com mais de 20 anos de existência, a 
parceria entre Faesp/Senar e Sindicato Rural 
de Guaratinguetá já promoveu inúmeras 
atividades para o fortalecimento do produtor 
rural, e que auxiliam no desenvolvimento 
da produção agropecuária regional. Só nos 
últimos 4 anos, foram mais de 300 ações 
realizadas, entre cursos, palestras

Há alguns anos comecei 
a ler sobre apicultura, 
comprei umas caixas e 
alguns materiais e comecei 
a fuçar por conta própria. 
Cheguei a um ponto em 
que quis saber mais e 
procurei apicultores da 
região, que me indicaram o 
curso do Senar.” 

Ricardo Wurthmann Saad, professor 
de TI da Unesp.
Aluno do Programa de Apicultura (2018)

Entre em contato com o Sindicato Rural e conheça a programação de cursos e atividades oferecidas pela parceria com a 
FAESP/SENAR.



A Cooperativa de Laticínios Serramar 
encerrou 2019 com a inauguração de 
uma nova unidade em Guaratinguetá, a 
Loja Serramar Agro. Mais de 400 pessoas, 
entre autoridades, representantes 
de entidades rurais, produtores e 
imprensa, participaram da cerimônia de 
inauguração no dia 27 de dezembro.

“Esta inauguração, hoje, significa 
reescrever uma história com a chance 
desta ter um final melhor. Vamos, 
ainda, dentro deste terreno, ampliar 
bastante nossa capacidade industrial. 
Pretendemos, principalmente, promover 
a boa remuneração e o crescimento dos 
produtores associados e, por que não, do 
Vale do Paraíba, através de parcerias 

e união com as cooperativas Cooper, 
Comevap e Cachoeira”, destacou o 
presidente da Cooperativa de Laticínios 
Serramar, Pedro Guimarães.
Em funcionamento desde o dia 2 de 
janeiro de 2020, a Serramar Agro está 
instalada no Bloco I da Avenida da 
Exposição, no bairro Vila Regina, e 
disponibiliza diversos produtos para 
atender às necessidades dos produtores 
rurais: nutrição animal, adubo, 
medicamentos, vacinas, selaria, produtos 
pet, vestuário são encontrados nas 
prateleiras. A Serramar oferece, ainda, 
atendimento especializado pela equipe 
de agrônomos e veterinários.
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Loja Serramar Agro é inaugurada

Mercado Artigo

Expectativas do mercado de corte
Entidade apresenta balanço de ações e atendimentos ao longo de 2019

VENDO:
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

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

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

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

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

Para trabalhar como trabalhador rural, 
tratorista, caseiro.
Tratar com: Reinaldo Lopes dos Santos
Cel.: (12) 99736-2579 / 99603-7916
 
ParaTrabalhsr como trabalhador rural
Tratar com: Isaac Quadros de Oliveira
Cel.: (12) 99702-7981 

PAINEL DE NEGÓCIOS
ALUGO

OFEREÇO

Confira a tabela com os valores 
agropecuários na página 8

O mês de janeiro, historicamente, é um 
mês de consumo menor de carne no 
Brasil, consequentemente pressionando 
os preços para baixo. Temos poucos 
grandes compradores de Bovinos prontos 
para o abate no país, o que provoca a 
concentração comercial, quase que um 
monopólio, um oligopólio.
Entretanto, pela lei de mercado da 
oferta e da procura, quaisquer alterações 
forçadas de preços tendem a estabilizar 
nos patamares reais do consumo e da 
produção de animais.
O abate de fêmeas foi expressivo, o que 
poderá diminuir a oferta de animais 
acabados em médio prazo. 

O mercado aponta que a importação 
deve continuar pressionando os 
preços, ainda que com menor euforia.
Após o período de renegociação 
de contratos, as projeções indicam 
que a China retornará ativamente 
às compras em meados de fevereiro, 
salvo interferências comerciais em 
função do surto do Coronavírus. 
Diante do que se apresenta, previsões 
ficam prejudicadas.

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

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



Agenda de tributos

MARÇO
Até 06/03 - Pagar o FGTS ref. 
FEVEREIRO 2020
Até 06/03 - Pagar o INSS e FGTS dos 
domésticos
Até 16/03 - Pagar mensalidade de 
sócio.
Até 16/03 - Pagar o INSS dos 
autônomos;
Até 20/03 - Pagar o INSS dos 
empregados;
OBS: Deixar cheques de INSS e FGTS 
em nossos escritórios até 03/03/2020

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 20/04 - Pagar o INSS dos 
empregados;
OBS: Deixar cheques de INSS e FGTS 
em nossos escritórios até 02/04/2020

Guaratinguetá/SP

PREÇO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS

PRODUTOS UNIDADE PREÇO

Feijão Carioquinha                 Sc. 60Kg  R$ 168,53

Fonte: Agrolink -Data da cotação : 24/01/2020

Arroz em casca longo fino 1   Sc.60 Kg R$ 50,00

Fonte: COOPAVALPA - Data da Cotação: 24/01/2020

Milho Sc. 60Kg                        R$ 50,96

Cana Tarefa R$ 300,00

Porco (Vivo) Kg   R$ 5,83

Porco (Carcaça) Kg  R$ 80,34

Boi gordo                              @ R$ 190,42

Bezerro de Corte kg R$ 17,22

Bezerro cb R$ 1.870,00

Boi Magro cb R$ 2.550,00

Vaca Gorda                           @  R$ 171,50

Data da Cotação: 27/01/2020Fonte: CEPEA, Esalq, BM&F, Scot Consultoria, IEA, Rural Centro   

Bezerra p/leite - 1000 lt C       Cb R$ 1.480,00

Novilha p/leite - 2000 lt C                                          Cb R$ 2.960,00

Vaca p/leite - 3000 lt C           Cb R$ 4.440,00

Valores calculados de acordo com a preço do Leite 

Leite Lt   R$ 1,48

Fonte: SERRAMAR - Data da Cotação: 24/01/2020

EXPEDIENTE
Informativo: Associação Agropecuária e Sindicato Rural de Guaratinguetá / Distr. Gratuita e Dirigida Ed. mensal - Tiragem: 
1.300 unidades   Tel./Fax: (12) 3132-4400 / Presidentes: Thiago Chaves e Eduardo Cavalca / Projeto gráfico e diagramação: 
4f Studio / Apoio de Marketing: Marcelo Julien / Impressão: Gráfica Satélite, São José dos Campos/SP / ESCRITÓRIOS 
REGIONAIS - Sede: Praça Santo Antônio, 176 - Centro, Guaratinguetá - SP, 12500-350 / Cunha: Av.: Daher Pedro, 916, Facão 
/ CEP: 12.530-000 / cunha@assopec.com.br - Tel./Fax: (12) 3111-1463 / Lagoinha: R. Benedito Alvez da Rocha, 196 - Centro - 
CEP: 12130-000 - Tel./Fax: (12) 3647-1209 / lagoinha@assopec.com.br / Jornalista Responsável: Wilson Silvaston - MTB: 44.533 
Textos e fotos: Hyanne Patrícia

Cursos SENAR
JANEIRO
Palestra Explicativa – 
Programa Pro Leite
Data: 30
Local: Campos Novos 
de Cunha / 17h

Palestra Explicativa – 
Programa Apicultura
Data: 31
Local: Auditório 
Sindicato Rural de 
Cunha / 9h

FEVEREIRO 
Pró Leite – Mód. I 
Data: 05, 06, 12, 13, 19 
e 20 - das 9h às 16h
Local: Cunha / Sítio 
Paineiras – Bairro 
Mato Dentro

Inscrições e mais informações tratar com César Galvão pelo telefone (12) 3132-4400

Apicultura – Mód. I 
Datas: 06, 07, 08, 14 e 
15 - das 8h às 17h
Local: Lagoinha / 
Sítio Sertão – Bairro 
Palhinha 


