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Celebrando conquistas
Confraternizações marcam encerramento de 2018

Visite hoje mesmo uma de nossas lojas e confira nossos produtos e preços: 
são diversas opções e ótimos pacotes tecnológicos

de sementes de milho e pastagens;  também calcário, herbicidas e adubo

GUARÁ

CENTRO| Rua João de Castro Coelho, 130 

 (12) 3128-5540

ROCINHA| Rodovia Paulo Virgínio, km 22 

Fone (12) 3127-1113

CUNHA 

Al. Francisco da Cunha Menezes, 660

Falcão

Fone (12) 3111-1375

BANANAL

Av. Bom Jesus, 503 – Centro

Fone (12) 3116-1371

LAGOINHA

Rua Mª do Carmo Gouvêa (Dª Nica), 155

Centro

Fone (12) 3647-1409

CRUZEIRO

Rua Dr. Celestino, 156

Centro

Fone (12) 3145-4830

LORENA

Av. Peixoto de Castro, 1250

Bairro da Cruz

Fone (12) 3152-9320

SÃO 7 LOJAS DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS E

 VETERINÁRIOS 

A SUA DISPOSIÇÃO!

Venha conferir!



Informativo Mensal Associação Agropecuária e Sindicato Rural de Guaratinguetá Janeiro 2019 - Ano XVI - Ed. 1892 3

Notas Legislação

Edital de Convocação 
Sindicato Rural 
de Guaratinguetá 
Eleições Sindicais

SINDICATO RURAL DE 
GUARATINGUETA - Praça Santo 
Antonio, 176 - Guaratinguetá/SP 
– ELEIÇÕES SINDICAIS - Aviso 
Resumido. Serão realizadas eleições 
no dia 25 de Janeiro de 2019, das 
8h00 às 17h00 (1ª convocação: 
das 8h até 11h - 2ª convocação: 
das 11h30 até 17h), na sede da 
entidade acima mencionada, para 
composição da Diretoria, Conselho 
Fiscal e Delegados Representantes 
na FAESP, bem como Suplentes, 
mandato de três (03) anos com 
inicio em 01/03/2019 a 28/02/2022, 
devendo o Registro de Chapas 
ser apresentando na Secretaria da 
entidade, das 8h00 às 17h00, no 
período de dez (10) dias, a contar 
do dia seguinte à publicação deste 
Aviso. Edital de Convocação da 
Eleição encontra-se afixado na sede 
deste sindicato. O eleitor deverá 
estar quite com a contribuição social 
e demais obrigações, nos termos do 
artigo 24 do Estatuto.
                             
Guaratinguetá, 18 de dezembro de 
2018.

Fábio Públio Cesar de Campos
Presidente

Sicredi inaugura agência em Lagoinha
Produtores e trabalhadores rurais de 
Lagoinha e região agora contam com uma 
agência do Sicredi na cidade. A novidade 
foi apresentada no dia 13 de dezembro por 
representantes da instituição, no escritório 
da Associação Agropecuária na cidade. 
Na ocasião, foram apresentados 
os funcionários que realizarão os 
atendimentos e os serviços que a agência 
irá oferecer aos moradores da região. 

O Imposto sobre a Propriedade de Veículos 
Automotores (IPVA) 2019 começa a 
vencer no dia 9 de janeiro para os carros 
com placas final 1 (veja tabela abaixo). A 
informação foi publicada no Diário Oficial 
do Estado de São Paulo em dezembro.
Em 2019, o Governo dará desconto de 3% 
para quem quitar o imposto em parcela 
única no mês de janeiro. O contribuinte 
também pode pagar em três parcelas, nos 
meses de janeiro, fevereiro e março (veja 

ESCALA DE PAGAMENTO DO IPVA 2019 EM SP
Final de placa Cota única/1ª parcela janeiro 2ª parcela/fevereiro 3ª parcela/março

1 9 11 11
2 10 12 12
3 11 13 13
4 14 14 14
5 15 15 15
6 16 18 18
7 17 19 19
8 18 20 20
9 21 21 21
0 22 22 22

IPVA 2019 em SP
as datas abaixo). O valor mínimo para 
parcelamento é de R$ 150.
“Tratando-se de veículos de carga, 
categoria caminhão, o contribuinte poderá 
optar por pagar o imposto, na forma 
deste artigo, até o dia 17 do mês de abril”, 
indica a publicação. Caso queira parcelar, 
a primeira prestação deve ser paga em 
março, respeitando os prazos da tabela 
abaixo; a segunda deve ser paga até o dia 
17 de junho e a terceira, até 17 de setembro.
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Novas regras para uso de recursos hídricos
No intuito de auxiliar os produtores a se 
adequarem às recentes regulamentações 
sobre utilização de recursos hídricos 
em propriedades rurais, a Federação da 
Agricultura e Pecuária do Estado de São 
Paulo (FAESP) toma a iniciativa de esclarecer 
as principais novidades sobre as portarias do 
Departamento de Águas e Energia Elétrica 
(DAEE) nº 5578/18 e 5579/18.
Assim, é importante que o produtor tenha 
conhecimento sobre os seguintes pontos: 
instalação e operação de equipamentos 
medidores de vazão e volume de água, 
relacionados com outorgas de direito de 
uso de recursos hídricos; fiscalização do 
cumprimento das condições de outorga de 
direito de uso ou sua dispensa; verificação de 
características necessárias aos equipamentos 
hidrométricos; frequência de leituras e 

manutenção de registros; e declaração ao 
DAEE quanto aos volumes medidos.
Apesar das novas condições e procedimentos 
relativos à declaração periódica de 
medições de volumes relacionados a usos e 
interferências de recursos hídricos superficiais 
e subterrâneos de domínio do Estado de 
São Paulo, os usuários já outorgados pelo 
Departamento de Águas e Energia e Elétrica 
que possuem equipamentos hidrométricos 
instalados até a data de início de vigência 
da portaria DAEE nº 5578/18 terão prazo 
até o vencimento da validade da outorga de 
direito de uso para se adequarem aos termos 
estabelecidos. Os usuários dispensados da 
outorga terão prazo de um ano a partir da 
publicação da referida Portaria.
É importante ressaltar que todas as 
propriedades rurais que utilizam recursos 

hídricos estão obrigadas a possuir outorga de 
direito de uso ou de interferência de recursos 
hídricos ou obterem a dispensa da outorga, 
prevista na portaria DAEE nº 1.630/17.
A FAESP fará gestões para esclarecer os 
procedimentos necessários para a dispensa 
da instalação de medidores de vazão, a ser 
deliberada pela Diretoria de Bacia, tal como 
previsto no parágrafo 1°, do artigo 22, da 
Portaria DAEE n° 1630, de 30 de maio de 2017.

Entidade fez balanço pessimista de 2018, 
mas revelou expectativas positivas para 
este ano, com safra maior e mais renda na 
agropecuária
A Confederação da Agricultura e Pecuária 
do Brasil (CNA) espera um crescimento 
de 2% no Produto Interno Bruto (PIB) da 
Agropecuária em 2019, além de um aumento 
de 4,3% no Valor Bruto da Produção (VBP). 
As expectativas para este ano e o balanço 
de 2018 foram apresentados na sede da 
entidade, em Brasília (DF), durante coletiva 
de imprensa em 5 de dezembro.
De acordo com a CNA, o clima favorável e 
a incidência do fenômeno El Niño devem 
favorecer a produção agrícola brasileira no 
ciclo atual. A colheita a ser feita em 2019 
deve superar a de 2018, estimada em cerca 
de 228 milhões de toneladas. Só a produção 
de soja deve crescer 6% e há também uma 

expectativa otimista em relação ao milho e 
ao algodão.
Ainda assim, a entidade pontua em sua 
análise que são necessárias as reformas 
tributária e previdenciária para permitir 
um crescimento maior do setor. Reforça 
também a cobrança por melhores condições 
de infraestrutura, segurança, introdução 
de marcos regulatórios e mais assistência 
técnica.
“Na parte internacional, a Confederação volta 
suas expectativas na conclusão dos acordos 
comerciais em negociação com Coreia do 
Sul, México, Canadá e outros mercados, 
com medidas que promovam a facilitação 
do comércio, remoção de barreiras sanitárias 
e fitossanitárias e a redução de tarifas”, 
diz o comunicado da CNA, defendendo 
diversificação da pauta de exportação.
Fazendo um balanço de 2018, a CNA avalia 
que o setor foi prejudicado, principalmente, 
pelo ambiente institucional do Brasil. A 
greve dos caminhoneiros e a tabela de preços 
mínimos de frete, que a entidade questiona 
na Justiça, elevaram preços de alimentos e 
insumos agrícolas. 
“A partir de junho o grupo de alimentos em 
domicílio passou a ter altas consecutivas e 
o IPCA naquele mês foi de 1,26%, a maior 
taxa para o período desde 1995 e no período 
de 12 meses até junho a inflação saltou para 

4,39%. De lá para cá, a inflação passou a ficar 
mais próxima da meta de 4,5% para 2018 e 
o grupo de alimentos em domicílio (no qual 
estão incluídos os produtos agropecuários) 
tem inflação superior a 3%”, diz a entidade.
Apesar dessas dificuldades que o mercado 
interno sofreu, o setor se destacou nas 
exportações, com alta de 4,6% comparado de 
janeiro a outubro do ano passado. Neste ano, 
as exportações agropecuárias responderão 
por 42% das vendas do país e por 7,2% das 
exportações mundiais do setor. “Estamos 
mantendo a tendência de ser responsável 
pelo superávit da balança comercial”, disse a 
superintendente de relações internacionais 
da CNA, Ligia Dutra.

CNA apresenta perspectivas para o agronegócio em 2019

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



Confira mais imagens em nosso Facebook.

PAINEL DE NEGÓCIOS

Festa dos Produtores Guaratinguetá

Festa de Cunha

Festa dos Trabalhadores

Confraternizações marcam encerramento de 2018
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Aconteceu

Prazo para cadastro no Gedave é prorrogado

VENDE-SE
VACAS GIROLANDO, VACAS 
NOVILHA, TOURINHOS
PREÇO: A combinar
TRATAR COM: Adalton
TELEFONE: (12) 99732-1862 / (11) 
997320-1823

Tubos de irrigação de engate rápido, 2” 
de diâmetro e 6 metros de comprimento. 
São entre 50 e 100 tubos que dispomos 
para venda. Encontram-se disponíveis em 
cunha - bairro capivara.
Preço: 11,00 por unidade.
Tratar com: cCrlos.
Telefone: (12) 99716-9533 / (11) 99983-
8617 (tem whatsapp).

Foi prorrogado para 30 de junho de 2019 
o prazo de cadastramento dos fabricantes, 
comerciantes, prestadores de serviço e 
unidades de recebimento de embalagens 
no Gedave Agrotóxicos por meio do 
Sistema de Gestão de Defesa Animal e 
Vegetal (Gedave), sistema da Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento do Estado de 
São Paulo que também será utilizado para 
monitorar toda a cadeia de agroquímicos e 

afins no país. 
Os produtores rurais que utilizam 
agrotóxicos também devem se cadastrar no 
sistema até 31 de Dezembro de 2019.
Os associados podem solicitar auxílio 
para efetuar o cadastro nos escritórios da 
Associação. 

Ou Acessar o site do Gedave, seguindo as 
etapas abaixo:

Obs.: No caso de já possuir 
cadastro de propriedade 
rural no Gedave, observar se 
possui AP - área produtiva 
na vertente vegetal. Se não 
possuir, procurar o EDA de sua 
jurisdição para inclusão.

A) ETAPA 1 - Pré-cadastro na 
Internet pelo proprietário:

1. Acessar o endereço na internet: http://
gedave.defesaagropecuaria.sp.gov.br/

2. Clicar em Cadastre-se.

3. Preencher o pré-cadastro com CPF, 
nome, um endereço de e-mail válido 
e uma senha provisória e, em seguida, 
clicar em salvar – uma mensagem será 
enviada ao e-mail fornecido.

4. Acessar no e-mail fornecido a 
mensagem automática do GEDAVE 
com o título de “Confirmação de Pré-
cadastro no sistema GEDAVE”, clicando 
em “clique aqui para continuar”.

5. Será solicitada uma nova senha. 
Altere ou mantenha a anterior, como 
preferir.

6. Preencher todos os dados cadastrais 
e, em seguida, clicar em salvar.

B) ETAPA 2 - Cadastro da pessoa 
jurídica (CNPJ) pelo produtor na 
internet:

1. Acessar o endereço na internet: http://
gedave.defesaagropecuaria.sp.gov.br/

2. Acessar com o CPF e senha: aba 
administração > cadastros > pessoas > 
pessoas jurídicas.

3. Preencher todos os dados cadastrais 
e, em seguida, clicar em salvar.

C) ETAPA 3 – Cadastro da 
propriedade e atividade 
produtiva pelo produtor na 
internet:

1. Acessar o endereço na internet: http://
gedave.defesaagropecuaria.sp.gov.br/

2. Acessar com o CPF e senha: aba 
administração > cadastros > locais > 
propriedade

3. Preencher todos os dados cadastrais 
e, em seguida, clicar em salvar.

Obs. Não se esquecer de vincular pessoa 
física e pessoa jurídica à propriedade e 
área produtiva (AP) (ver passo a passo 
em anexo).

D) ETAPA 4 - A ativação dos 
cadastros no Escritório, 
Inspetoria ou Unidade de Defesa 
Agropecuária.

Comparecer pessoalmente ou o seu 
procurador legalmente constituído, 
portando os seguintes documentos:

a. Requerimento de Acesso preenchido 
e assinado (vide modelo anexo);

b. RG (original e cópia);

c. CPF (original e cópia);

d. Comprovante de endereço da 
residência-endereço de correspondência 
(original e cópia);

e. Comprovante de endereço da 
propriedade rural (original e cópia);

f. INCRA/ITR ou contrato de 
arrendamento (original e cópia);

g. Cópia da declaração cadastral 
(DECA), caso tenha nota fiscal;

h. Ficha de Cadastro da propriedade e 
atividades produtivas (FRM.AGROTOX 
- 02)

OFEREÇO
PARA TRABALHAR COMO LEITEIRO, 
CASEIRO, TRATORISTA.
TRATAR: Lúcio Mauro
TELEFONE: (12) 99603-8646

Legislação

2B533
PW

2B512
PW

HÍBRIDOS DE MILHO
COM DESTAQUE PARA SILAGEM.
O HÍBRIDO CERTO NO LUGAR CERTO.
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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 
Fábio Publio Campos / 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

Agenda de tributos

JANEIRO
Até 03/01 - Pagar o FGTS ref. 
DEZEMBRO 2018

Até 03/01 - Pagar o INSS e FGTS dos 
domésticos

Até 15/01 - Pagar mensalidade de 
sócio.

Até 15/01 - Pagar o INSS dos 
autônomos;

Até 18/01 - Pagar o INSS dos 
empregados;

OBS: Deixar cheques de INSS e FGTS 
em nossos escritórios até 03/01/2019

FEVEREIRO
Até 07/02 - Pagar o FGTS ref. 
JANEIRO 2019

Até 07/02 - Pagar o INSS e FGTS dos 
domésticos

Até 15/02 - Pagar mensalidade de 
sócio.

Até 15/02 - Pagar o INSS dos 
autônomos;

Até 20/02 - Pagar o INSS dos 
empregados;

OBS: Deixar cheques de INSS e FGTS 
em nossos escritórios até 04/02/2019

PREÇO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS

PRODUTOS UNIDADE PREÇO

Feijão Carioquinha                 Sc. 60Kg  R$ 164,50

Fonte: Agrolink - Data da cotação: 20/12/2018

Arroz em casca longo fino 1   Sc.60 Kg R$ 49,85

Fonte: COOPAVALPA  - Data da cotação: 20/12/2018 

Milho Sc. 60Kg                        R$ 37,99

Cana Tarefa R$ 300,00

Porco (Vivo) Kg  R$ 3,92

Porco (Carcaça) Kg R$ 6,31

Boi gordo                             @ R$ 152,58

Bezerro de Corte kg R$ 13,77

Bezerro cb R$ 1.260,00

Boi Magro cb R$ 2.100,00

Vaca Gorda                     @ R$ 140,00

Data da cotação: 20/12/2018 - Fonte: CEPEA, Esalq, BM&F, Scot Consultoria, IEA, Rural Centro

Bezerra p/leite - 1000 lt C       Cb R$ 1.430,00

Novilha p/leite - 2000 lt C                                          Cb R$ 2.860,00

Vaca p/leite - 3000 lt C           Cb R$ 4.290,00

Valores calculados de acordo com a preço do Leite

Leite Lt  R$ 1,43

Fonte: SERRAMAR - Data da cotação: 20/12/2018


