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Notas Notas

CDRS inicia 2020 
com capacitações
A CDRS (Coordenadoria de 
Desenvolvimento Rural Sustentável) 
promove nos meses de janeiro e 
fevereiro capacitações para produtores 
da região.
Confira a programação:

01/02/2020 – 09h às 14h
“Demonstração de Cultivares de 
milho para grãos e silagem”
Local: Fazenda Santa Terezinha
Produtor: Fabio e Marcelo Faria

15/02/2020 – 09h às 14h
“Demonstração de Cultivares de 
milho para grãos e silagem”
Local: Fazenda do Quadro – Bairro do 
Quadro, a 6Km de Bananal
Produtor: Mauricio de Souza Nogueira

Inscrições e mais informações:
(12) 3125 3288.

Eleição da Faesp: 
Fábio Meirelles é 
reeleito presidente

Com 98% dos votos, Fábio Meirelles foi 
reeleito presidente da Faesp (Federação 
da Agricultura e Pecuária do Estado de 
São Paulo) por mais quatro anos. A 
eleição foi realizada na sede da Faesp e 
contou com a presença de presidentes 
de sindicatos rurais do estado.

IPVA 2020 em SP
Começa no próximo dia 9 de janeiro a 
programação para pagamento 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.
As datas são as mesmas de 2019, mas 
a novidade é que este ano o imposto 
ficou, em média, 3,54% mais barato. O 
porcentual corresponde à queda nas 
vendas de veículos em 2019. A informação 
foi publicada no Diário Oficial do Estado 

de São Paulo no dia 14 de dezembro.
O pagamento pode ser feito à vista, em cota 
única no mês de janeiro, com desconto de 
3%. Também é possível parcelar o tributo 
em três vezes, de acordo com o final da 
placa do veículo, sendo a primeira parcela 
em janeiro e as demais em fevereiro e 
março (veja as datas na tabela abaixo). O 
pagamento também pode ser quitado no 
mês de fevereiro de maneira integral, sem 
desconto.

MÊS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO

Parcela
1ª Parcela ou Cota Única 
Com Desconto (*)

2ª Parcela ou Cota 
Única Sem Desconto

3ª Parcela

Placa Vencimento Vencimento Vencimento

Final 1 09/01 11/02 11/03

Final 2 10/01 12/02 12/03

Final 3 11/01 13/02 13/03

Final 4 14/01 14/02 14/03

Final 5 15/01 15/02 15/03

Final 6 16/01 18/02 18/03

Final 7 17/01 19/02 19/03

Final 8 18/01 20/02 20/03

Final 9 21/01 21/02 21/03

Final 0 22/01 22/02 22/03

Tecnologia e pesquisa no campo
De drones a controle de pragas e tratamentos de sementes, 
empresas apresentam tendências para o futuro do agronegócio

O agronegócio continua movimentando a 
economia brasileira e é um dos segmentos 
que mais cresce em produtividade e 
reconhecimento no mercado internacional 
nos últimos dez anos, batendo recorde de 
exportações em 2019. 
Dados da consultoria MB Agro mostram 
que na safra 2018/19, a produção brasileira 
teve um salto de 78% em relação à safra de 
2008/09, chegando a mais de 240 milhões 
de toneladas. As exportações, puxadas pelo 
aumento expressivo das vendas de milho, 
algodão e carne, atingem as 200 milhões de 
toneladas, um crescimento de mais de 5% em 
relação a 2018. Em dez anos, o crescimento 
das exportações supera os 70%.
Isso porque, da porteira para dentro, o 
produtor rural vem investindo cada vez 
mais no uso intenso de tecnologia para 
o manejo, controle de pragas e melhoria 
genética, resultando em mais produção e 
mais qualidade. Segundo levantamento 
da Comissão Brasileira de Agricultura de 
Precisão (CBAP), 67% das propriedades 
agrícolas no Brasil já adotaram algum tipo 
de inovação tecnológica, dentro ou fora do 
campo.
Entre as tecnologias que estão transformando 
o mercado, o uso de drones na agricultura 
vem ganhando força. De acordo com 
o CEO da empresa 14 Pixel, Frederico 
Batista, durante palestra “Uso de drones na 
Agricultura e Pulverização de Precisão”, na 
sede da Associação Agropecuária no dia 02 
de dezembro, é possível reduzir em até 95% 
os custos de pulverização com drones.
“É realizado o mapeamento aéreo para fazer 
todas as identificações de área e os dados são 
levantados em uma plataforma de Inteligência 
Artificial, programada para reconhecer o que 
quisermos. Então, por exemplo, eu ensino 
para a plataforma o que é uma erva daninha 
e, de forma automática, ela localiza dentro da 

área pré-determinada onde temos um bom 
ou mau desenvolvimento da lavoura, então 
conseguimos fazer pulverizações localizadas 
ao invés de se gastar um valor muito alto 
pulverizando todo o plantio”, explicou.
A tecnologia da 14 Pixel ainda possibilita 
fazer toda a gestão da fazenda com os dados 
que são alimentados na plataforma, como 
volume de pastagem, morte e sobrevivência, 
qualidade da produção, sinais de deficiêcnias 
da lavoura, de forma dinâmica, tudo isso com 
mais eficiência e menos custos. 
Segundo Frederico, o uso de drones é uma 
tendência no mercado que “vai substituir 
toda parte manual e mecanizada, devido à 
qualidade de eficiência e baixo custo, além de 
ser mais seguro e mais moderno”. 
“Se você compara hoje o custo do voo de 
drone com o voo do avião, o drone sai em 
média R$ 120 por hectare e o avião por 
volta de R$ 50, porém na matemática toda, 
incluindo o custo para aplicar determinado 
produto em uma determinada área, com 
drone fica de 35% a 80% mais econômico 
na conta total, porque não tem deriva nem 
perda. Com isso, conseguimos diminuir o 
volume de calda, com o avião costuma-se 
fazer caldas de 20 litros por hectare, já com 
o drone as caldas são de 7 litros por hectare”, 
destacou.

Mais produção por hectare com uso 
de herbicidas 
Você sabia que 55% de toda área de pastagens 
no Brasil ainda não é adepta a aplicação de 
herbicidas e não fazem controle de plantas 
daninhas? O dado foi apresentado pelo 
palestrante Ricardo Pitta, da Corteva, durante 
a palestra “Como fazer cada hectare valer e 
produzir ainda mais com uso de herbicidas 
nas pastagens”.
De acordo com Ricardo, a presença de 
plantas daninhas nas pastagens é um dos 

fatores que impede maior produtividade do 
gado, já que atrapalha a produção do capim, 
forma mais barata para alimentar o rebanho. 
Há competição por espaço, luz, água e 
nutrientes, resultando em “mato competição” 
na pastagem.
Dependendo da espécie, as plantas daninhas 
nos pastos podem causar ferimentos e 
intoxicação nos animais, levando a doenças 
e até ao óbito, além da desvalorização da 
propriedade, com pasto “sujo” e pouco 
produtivo.
Segundo Pitta, como métodos de controle, 
o modo manual, com uso de inchada, e o 
modo mecânico, com uso de roçadeiras, 
por exemplo, são mais baratos pelo baixo 
investimento, porém são mais demorados 
e não eliminam as plantas invasoras. Além 
disso, o palestrante lembra que somente o 
herbicida não garante pasto produtivo.
“Temos que aproveitar 100% do nosso pasto e, 
enquanto tiver planta daninha, nunca vamos 
expressar o máximo da nossa produção. O 
controle de plantas daninhas é imprescindível 
para o processo de intensificação do pasto, 
mas deve ser aliado a um bom manejo do 
gado e boa correção de solo”, finalizou.

Silagem de qualidade
Na palestra “Posicionamento de híbridos de 
milho para silagem e tecnologia da Pioneer 
para o controle de lagartas”, João Baptista, da 
Pioneer, apresentou os híbridos de milho e 
falou da importância de boa adubação, com 
fornecimento de nutrientes, a importância 
do controle de plantas daninhas e clima 
favorável para uma silagem com volume e 
qualidade. 
A palestra também apresentou a tecnologia 
desenvolvida pela empresa para controle das 
principais lagartas que atacam a cultura do 
milho, a fim de garantir mais segurança e 
rentabilidade nas lavouras.

+ Um no S.P.A. Saúde 
Termina no dia 31 de janeiro o prazo 
da campanha + Um no S.P.A Saúde, 
para inscrições de novos titulares e seus 
familiares nos planos sem cobrança da 
taxa de inscrição. Após essa data, voltam a 
vigorar o valor das taxas previstas.
Os atuais beneficiários podem inscrever 
como seus dependentes diferentes 
familiares: conjugue ou companheira(o), 
filhos, menor sob guarda, sobrinhos, netos, 
bisnetos, avós, bisavós, tios, irmãos, primos, 
sogros, genros, noras, cunhados, padrasto, 
madrasta, enteados e demais familiares.

Campanha para novas inscrições sem taxa chega ao fim

Atenção
Familiares de produtores rurais podem 
mudar de outros planos de saúde 
vendidos no mercado para o S.P.A. 
Saúde. Trata-se da regra de portabilidade, 
ou seja, transferência de um plano para 
outro, desde que atenda as regras legais 
exigidas pela ANS – Agência Nacional 
de Saúde Suplementar. No S.P.A. Saúde, é 
preciso que seja familiar do beneficiário 
inscrito no plano.
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Atenção, produtores!

Até o fim do mês é necessário escolher 
a forma de recolhimento do Funrural 
(Fundo de Assistência ao Trabalhador 

Confraternizações celebram encerramento de 2019

Confira mais imagens em nossa página no 
Facebook. 
Obs.: Devido ao prazo de fechamento desta 
edição, não foi possível colocar as fotos 
da festa de Cunha. Confira na edição de 
fevereiro do Folha Rural e na nossa página 
no Facebook.

Diversos cursos, programas de formação 
profissional e importantes eventos regionais 
foram apoiados pelo Sindicato Rural em 
2019, segundo balanço apresentado pela 
entidade.
Ao todo, 2.960 participantes foram 
impactados pelo convênio com a Faesp/
SENAR, que promoveu cursos, programas, 
encontros, palestras, exposições e 
torneios leiteiros, somando 45 ações na 
região. Turismo Rural, Artesanato, Doma 
Racional e Ferragem foram os programas 
de formação profissional e promoção 
social oferecidos.

Notas Notas

Novas parcerias marcam o ano da Associação
Entidade apresenta balanço de ações e atendimentos ao longo de 2019
O ano de 2019 foi marcado por realizações 
e novas conquistas para a Associação 
Agropecuária de Guaratinguetá. Durante o 
período tivemos participações em grandes 
eventos, novas parcerias, capacitações e 
grande número de serviços prestados aos 
associados, segundo balanço apresentado 
pela entidade. 
Mais de 176 mil atendimentos foram 
realizados ao longo dos 12 meses 
nos escritórios da Associação em 
Guaratinguetá, Cunha, Campos Novos e 
Lagoinha. O balanço inclui os serviços de 
departamento pessoal, fiscal, escrita rural, 
Incra, Imposto de Renda e departamento 
jurídico. O serviço odontológico também 
vem sendo bem aproveitado pelos 
associados, com mais de 4000 consultas 
realizadas nos três municípios. 
“Foi um ano de novos aprendizados, 
muitas palestras boas, sempre visando o 
crescimento do produtor rural. Demos 
continuidade aos nossos atendimentos 
e muitos serviços foram prestados aos 
associados, buscando sempre atender a 
todos da melhor forma possível”, destaca 
o presidente da Associação Agropecuária, 
Thiago Chaves.

Novas parcerias
Além dos convênios já conhecidos com 
SPA Saúde, Soesp Odonto e médicos 
e laboratoriais diversos, em 2019 a 
Associação Agropecuária fechou 
parceria com o Hospital Frei Galvão para 
descontos e vantagens em diversos tipos 
de atendimentos para os associados, 
familiares e colaboradores da Associação e 
Sindicato.
Para quem deseja estudar, um convênio 
com a faculdade Serra Dourada assinado 
em agosto agora garante descontos na 
mensalidade para associados, dependentes 
e funcionários.

Sindicato apresenta balanço de 2019
O Sindicato também esteve presente 
em encontros, como Caravana Nação 
Agro, e grandes eventos do agronegócio 
regional, como LeiteShow 2019, Simpósio 
de Pecuária Leiteira, Torneio Leiteiro dos 
Motas, ExpoLag e ExpoCunha.
“Trabalhamos sempre pela união e 
fortalecimento do produtor rural na 
região, com foco no trabalho em conjunto 
das entidades e buscando sempre novas 
parcerias. Com o apoio dos nossos 
sindicalizados, esperamos repetir esse 
desempenho em 2020”, destacou Eduardo 
Cavalca, presidente do Sindicato Rural.

Essas novas parcerias são 
ótimas oportunidades 
para nossos associados, 
funcionários e seus 
familiares estudarem e 
cuidarem da saúde, é mais 
qualidade de vida para nós, 
uma grande conquista.

Thiago Chaves
Presidente da Associação Agropecuária

Capacitações e eventos
LeiteShow 2019, III Simpósio de Pecuária 
Leiteira, Torneio Leiteiro dos Motas, 
ExpoLag, ExpoCunha e Operação Campo 
Limpo foram alguns dos eventos apoiados 
pela Associação, além de encontros de 
capacitação, como Caravana Nação Agro, 
e diversas palestras com importantes 
empresas do setor, como JBS, Friboi, 
Corteva, Pioneer.

Festa dos Produtores Rurais em Guaratinguetá 2019, Recinto de Exposições - 30 de novembro.

Festa dos Trabalhadores de Guaratinguetá, Associação Agropecuária e Sindicato Rural – 5 de dezembro

Festa dos Trabalhadores de Lagoinha, Auditório Municipal - 12 de dezembro.

Rural). Lembrando que são duas opções de 
pagamento: pela folha de pagamento ou 
pelo faturamento da produção.

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

Feliz Ano Novo!
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Notas

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

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

Um tanque de expansão Pluri nox 220 
WTS - ano 2011 - 1200L
Trata com: Munir / Cel: (12)99657.1223

Um tanque Chorumeira - Capacidade 
4.000L/marca: Incomagri
Tratar com: Munir / Cel: (12)99657.1223

Uma plataforma área total
Tratar com: Munir / Cel: (12)99657.1223

Vendo plantel – Gado GIR
Tratar com: Adauto / Cel: (12) 99732-1862

Parati completa 2001c/diversos acessórios, 
2º dono – mecânica OK
Tratar com: Luiz Fernando / 99794-0789

Amarok CS 2018- Único dono / 16.600 
km / Super nova
Tratar com: Jeferson ou José / 99124-4020

OFEREÇO:
Trabalhar como trabalhador rural ou caseiro
Tratar com: Juarez do Carmo Pinto

Cel: (12) 99650-3810 Falar c/ Maria

Trabalhar como leiteiro, tratorista, e 
outros serviços na área rural
Tratar com: Edson da Silva Almeida
Cel: (12) 3125-6489

Trabalhar como trabalhador rural ou caseiro
Tratar com: Claudinei Honorato
Cel.: 98303-1855

ALUGO:
40 alqueires para pasto - Rodovia Paulo 
Virginio km 07 Bairro Rio das Pedras- 
Guaratinguetá/SP
Tratar com: Taciana Villela / 3122.2179

PAINEL DE NEGÓCIOS

Capacitação

Cultivo de Orquídeas é opção de renda e lazer
Curso faz parte da programação de cursos e programas oferecidos pelo convênio Faesp/Senar em 2019

Lindas, perfumadas, coloridas e, também, 
uma fonte de renda. As orquídeas são as 
queridinhas dos apaixonados por plantas 
e profissionalizar esse hobby pode ser a 
chance de conquistar um mercado pouco 
explorado.
“O aspecto econômico é um chamativo, 
há um franco mercado para quem quer 
trabalhar com orquídeas, em todos os 
níveis: mercado local, estadual, nacional 
e até internacional”, explica o engenheiro 
agrônomo e instrutor do Senar, Alcindo 
Terra Júnior, conhecido como Terrinha.
As peculiaridades e técnicas do cultivo da 
orquídea, além dos métodos de plantio, 
replantio, manejo e tratamento correto 
para a planta, foram ensinadas no curso 
de Cultivo de Orquídeas, oferecido pelo 
convênio Faesp/Senar em Guaratinguetá, 
no mês de novembro. O treinamento de 
três dias envolveu teoria e prática e foi 
voltado para quem quer empreender ou 
apenas aprender mais sobre a flor.
“O conhecimento sobre orquídea é uma 

escadinha. O curso habilita a pessoa a subir 
essa escada, mas a cada dia aprende-se um 
pouco, e o segredinho é saber fazer e fazer 
bem feito”, orienta Terrinha.
De olho nesse potencial econômico, a 
artesã e estudante de jornalismo, Julia 
Lemos França, de 23 anos, pretende 
cultivar orquídeas como uma fonte de 
renda. Em busca de trabalhar com o que 
gosta, a jovem vê oportunidades no cultivo.
“Fiquei encantada com a possibilidade 
de misturar as orquídeas e compor cores 
diferentes, isso chamou muito minha 
atenção. Além da beleza da flor que a gente 
quer espalhar por aí, tem vários outros 
aspectos rentáveis, como a manutenção, 
a nutrição, o substrato, que agora 
aprendemos e podemos fazer por um custo 
pequeno e revender por um preço bem 
melhor e tirar margem boa disso”, disse.
Natural de Guaratinguetá, Julia 
atualmente mora em São João del-Rei-
MG e já encontra uma oportunidade na 
comercialização da planta. 

Nunca vi nenhum 
orquidário ou loja 
especializada em 
orquídeas por lá, 
então o fato de 
levar uma novidade 
me anima e acho 
que pode dar certo.

Julia Lemos
Estudante de jornalismo
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Orquídea como terapia
Cultivar orquídeas pode ser também uma 
terapia, como é o caso do minhocultor 
Ricardo Migliano, de 64 anos. Há 25 anos 
produzindo húmus para fertilização de 
solo, o produtor agora busca nas orquídeas 
um pouco de paz e mais aprendizado para 
testar novas possibilidades.
“Quero fazer um orquidário, sem ser 
comercial, e empregar o húmus nas 
orquídeas para ver os resultados. Tenho 
essa veia de pesquisador, gosto de testar as 
coisas, e a ideia é agregar o húmus junto 
com o substrato.”, comemora.

Balanço 2019
Realizado em novembro, o curso de Cultivo 
de Orquídeas fez parte da programação 
de cursos e programas de capacitação 
profissional oferecidos pelo convênio 
Faesp/Senar-SP em 2019.
Ao todo, a parceria promoveu 45 
atividades ao longo do ano, entre 33 cursos, 
programas, exposições, encontros, palestras 
e participação em eventos. Mais de 2.960 
alunos participaram das capacitações. 

O programa Rotas Rurais, do Governo 
de São Paulo, vai mapear propriedades e 
estradas rurais com o objetivo de levar mais 
segurança ao campo.
No dia 11 de dezembro, o Governador de 
São Paulo, João Doria, anunciou, ao lado do 
Presidente do Google Brasil, Fabio Coelho, 
e outros executivos do grupo, parceria 
inédita entre o Governo e a empresa para 
mapear estradas rurais e criar endereços 
digitais para cerca de 340 mil propriedades 
espalhadas pelos 645 municípios do interior 
do Estado. A iniciativa, inédita na América 
Latina, permitirá que cerca de dois milhões 
de moradores dessas localidades tenham 
acesso a serviços públicos fundamentais, 
como Saúde e Segurança.
“Esse é um projeto inédito na América 
Latina e São Paulo sai na frente nessa 
parceria com o Google para mapear as 
estradas rurais do nosso Estado. Nessa 
primeira fase, o projeto impactará 2 milhões 
de brasileiros de São Paulo, que passarão a 
ter um endereço digital. O projeto vai ajudar 
todo ecossistema no campo, mas também, 
em breve, será aplicado nas áreas urbanas, 
em comunidades”, comentou Doria.
O endereçamento digital das propriedades 
rurais será possível graças a tecnologia Plus 

Codes, uma ferramenta gratuita, criada 
pelo Google, que converte coordenadas de 
latitude e longitude fornecidas por satélite 
em códigos curtos, semelhantes aos códigos 
postais. A parceria ajudará a incorporar essa 
tecnologia ao sistema interno do Governo 
de São Paulo, que disponibilizará o endereço 
digital aos residentes das áreas rurais.

Mapeamento de estradas
Além de colocar as propriedades rurais 
no mapa, o Plus Codes também servirá 
como base para iniciar o registro de 60 
mil quilômetros de estradas que ainda 
não foram mapeadas nos 645 municípios 
do Estado, onde vivem cerca de 2 milhões 
de pessoas em aproximadamente 340 mil 
propriedades rurais. O projeto vai ajudar 
todo o ecossistema do campo, facilitando a 
atuação de empresas privadas, cooperativas 
e associações de produtores, a logística e a 
distribuição de produtos agropecuários. O 
cidadão do campo passa a ‘figurar no mapa’.
“Além de ajudar o acesso a serviços 
públicos, o mapeamento gera oportunidade 
de crescimento econômico para essas 
regiões ao facilitar a logística e estimular o 
comércio”, afirma o presidente do Google 
Brasil, Fabio Coelho.

Projeto vai mapear estradas rurais
Projeto Rotas Rurais
A meta do Governo do Estado é de que 
em seis meses já exista uma extensa base 
de dados, uma espécie de repositório de 
informações estratégicas para a construção 
de políticas públicas efetivas para diferentes 
regiões do Estado. O Instituto de Economia 
Agrícola (IEA), órgão de pesquisa do 
governo paulista, subordinado à Secretaria 
de Estado da Agricultura, será responsável 
pela execução dos trabalhos e utilizará 
toda a expertise de análise estratégica 
das informações para contribuir com o 
funcionamento do Plus Codes.
A partir do mapeamento das estradas, o 
programa também irá reforçar a atuação 
estratégica da polícia. Criada no primeiro 
semestre de 2019, a Operação Interior 
Mais Seguro, garante a presença ostensiva 
da Polícia Militar em toda a área rural do 
Estado, intensificando o combate ao crime 
e melhorando a percepção de segurança das 
pessoas. Ao todo são mais de 42 mil policiais 
atuando em 3.281 pontos diferentes, levando 
à prisão de 438 pessoas. O plano inclui 
ainda a distribuição de mapas para órgãos 
estaduais e também o compartilhamento 
com a iniciativa privada de forma a 
melhorar e universalizar os aplicativos de 
rotas, como Google Maps e outros. Usando 
a lógica interativa, todos os envolvidos no 
projeto poderão compartilhar e colaborar 
com a inserção de localizações.
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Agenda de tributos

JANEIRO
Até 07/01 - Pagar o FGTS ref. 
DEZEMBRO 2019
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 03/01/2020

FEVEREIRO
Até 07/02 - Pagar o FGTS ref. 
JANEIRO 2020
Até 07/02 - Pagar o INSS e FGTS dos 
domésticos
Até 17/02 - Pagar mensalidade de 
sócio.
Até 17/02 - Pagar o INSS dos 
autônomos;
Até 20/02 - Pagar o INSS dos 
empregados;
OBS: Deixar cheques de INSS e FGTS 
em nossos escritórios até 04/02/2020

Guaratinguetá/SP

PREÇO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS

PRODUTOS UNIDADE PREÇO

Feijão Carioquinha                 Sc. 60Kg  R$ 219,83

Fonte: Agrolink - Data da cotação : 16/12/2019

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

Fonte: COOPAVALPA - Data da Cotação: 16/12/2019

Milho Sc. 60Kg                        R$ 47,94

Cana Tarefa R$ 300,00

Porco (Vivo) Kg   R$ 6,28

Porco (Carcaça) Kg  R$9,62

Boi gordo                              @ R$ 225,74

Bezerro de Corte kg R$ 19,40

Bezerro cb R$ 1.950,00

Boi Magro cb R$ 2.829,00

Vaca Gorda                           @  R$ 204,60

Data da Cotação: 16/12/2019Fonte: 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:12/12/2019


