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EDP realiza 
recadastramento 
para isenção do ICMS
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Reforma trabalhista 
e e-Social são temas 
de palestra
Página 2

Nova lei incentiva produtos artesanais

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!
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Palestra: novas regras trabalhistas

Notas Notas

A fim de atualizar os trabalhadores e 
produtores rurais sobre as mudanças 
nas leis trabalhistas e a implantação 
do sistema e-Social, a Associação 
Agropecuária e o Sindicato Rural de 
Guaratinguetá promovem, no dia 12 
de julho, a partir das 19h, no auditório 
das entidades, a palestra gratuita 
“A Reforma Trabalhista e E-Social”, 
ministrada pelo advogado, mestre 
de Direito e professor do Unisal em 
Lorena, Dr. José Alberto Barbosa 
Junior.

A EDP Bandeirante está 
realizando o recadastramento 
de contas para isenção do ICMS, 
necessário para que a isenção 
não seja cancelada. 
Os associados devem verificar 
suas contas e, caso a isenção já 
tenha sido cancelada, devem 
procurar nossos escritórios para 
preparar a documentação de 
recadastramento.

Inscrição no CAR 
é prorrogada para 
dezembro

Isenção de ICMS: 
Bandeirante realiza 
recadastramento

O prazo para a inscrição do Cadastro 
Ambiental Rural (CAR), que terminaria 
no dia 31 de maio, foi prorrogado até o dia 
31 de dezembro deste ano, por decreto do 
presidente Michel Temer. É a quinta vez 
que ocorre a prorrogação.
A inscrição é feita pelo site
http://www.car.gov.br/, onde o proprietário 
deve baixar o programa e preencher o 
formulário, portando o documento da 
propriedade em mãos. 
Vale lembrar: O CAR é obrigatório 
para todos os imóveis rurais do país, 
independentemente do tamanho, e 
todas as informações da propriedade 
devem ser declaradas no Cadastro. Se 
não regularizar o imóvel, o proprietário 
perderá a oportunidade de recompor 
as áreas de preservação permanente 
com dimensões menores, conforme o 
tamanho da propriedade. Além disso, 
ficará impossibilitado de requerer 
licenciamentos ambientais, terá restrição a 
crédito bancário e será impedido de fazer 
modificações cartoriais nos registros de 
imóveis.

Em comemoração aos seus 25 anos, o 
S.P.A. Saúde lança a campanha “Carência 
Reduzida” para adesão de novos 
beneficiários em seus planos de saúde. A 
campanha isenta de carência a realização 

Plano oferece Carência Reduzida

Entre os dias 25 e 28 de julho, 
a Assomotas (Associação dos 
Produtores Rurais dos Motas) realiza 
o 25º Torneio Leiteiro dos Mottas, no 
recinto de eventos do bairro, no km 
16. A competição deve reunir cerca de 
20 animais das raças Gir e Girolando. 
Ao todo serão sete ordenhas, 
com o encerramento e premiação 
programados para o sábado, às 20h. 
As inscrições podem ser feitas pelo 
telefone (12) 99631-3680.

Torneio Leiteiro dos Mottas 

Recinto de Exposições do Sindicato Rural 

Rodovia Lorena - Itajubá / Km 25 - Lorena/SP

II

21 DE JULHO

2018
08:00 ÀS 18:00 

MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA.

PALESTRAS TÉCNICAS
08h00 às 9h00
Recepção e Inscrições

09h00 às 12h00

• O USO DA IATF EM GADO DE 
CORTE COMO FERRAMENTA DE 
GESTÃO E LUCRATIVIDADE.

• COMERCIALIZAÇÃO DE 
BEZERROS DE QUALIDADE.

Med. Vet. Gilberto B. De Assumpção

 12h00 às 13h30 – Almoço

 15h00 às 16h00

• CUSTO DE PRODUÇÃO.

Med. Vet. Gil Horta e Eng. Agro. 
Thiago Chaves

 16h00 às 17h00

• NOVOS PARÂMETROS DE 
PAGAMENTO POR QUALIDADE.

Med. Vet. Carlos Alberto

• Durante a feira, comercialização 
direta de bovinos de leite e corte 
entre produtores, selecionados 
nos melhores criatórios da região.

• Venda de equipamentos agrícolas 
e implementos.

• Após as palestras, será servido um 
porco à paraguaia pela Cooperativa 
de Laticínios Serramar.

ATENÇÃO!
As inscrições dos animais para a 
feira e dos equipamentos a serem 
vendidos deverão ser realizadas até 
o dia 11 de julho, devendo ser paga a 
taxa no ato da inscrição.

Informações e regulamento:
(12) 3153-1743   |   99230-6423

Realização:
Sindicato Rural de Lorena e Piquete
Apoio:
Cooperativa de Laticínios Serramar.

de consultas, exames, tratamentos e 
terapias, assim que a inscrição do novo 
beneficiário estiver concluída.
Podem participar os produtores rurais 
e suas famílias. O produtor deve ser o 
titular do plano e filiado à cooperativa, 
associação ou sindicato associados ao 
S.P.A Saúde. O prazo da campanha segue 
até 04 de janeiro de 2019. 
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Lei federal de incentivo a produção de alimento artesanal é sancionada 

Mercado Mercado

Desde 2010, a empreendedora Martha 
do Amaral Ribeiro investe na criação 
de ovinos para produção de queijos 
especiais, em Cunha. No início, 
produzia cerca de dois mil litros de 
leite por ano, com 110 ovelhas. Após 
um processo de aprimoramento 
do negócio, a propriedade atinge 
atualmente a marca dos 300 litros por 
mês, com 150 animais.

Avaliação
De acordo com o superintendente 
técnico da Confederação da 
Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), 
Bruno Lucchi, a nova legislação vai 
impulsionar a produção de alimentos 
artesanais e tradicionais.

Produtos artesanais ganham 
Selo para comercialização

A legislação antiga 
era um entrave para 
a comercialização. 
A partir de hoje, os 
produtores de alimentos 
artesanais poderão 
vender seus produtos 
em todo o Brasil.

Isso é importante para dar uma 
independência ao produtor, para 
que ele possa ter esse mercado 
consumidor mais próximo, 
para que ele próprio possa 
comercializar seus produtos sem 
intermediação. Porque vemos 
hoje as empresas buscando 
agregar valor no produto, mas 
esse valor agregado não se repassa 
ao produtor. Então, a partir do 
momento que ele passa a vender 
direto ao consumidor final, ele vai 
ter um retorno melhor.
Mas isso tem que ser feito 
respeitando uma série de 
critérios. É necessário uma 
fiscalização severa em cima disso, 
dentro dos critérios sanitários de 
higiene e saúde, que são muito 
importantes.

Fábio Públio
Presidente do Sindicato
Rural de Guaratinguetá

Além de pertencerem a cultura 
regional e fazerem parte da 
alimentação diária da população 
rural, esses produtos artesanais 
muitas vezes são a única ou a 
principal fonte de renda de várias 
propriedades rurais Brasil a fora. O 
selo irá possibilitar que o produtor 
rural, que atenda as exigências 
sanitárias, possa acessar outros 
mercados e conseguir agregar valor 
ao seu produto, além de possibilitar 
a saída de muitos produtores da 
ilegalidade da comercialização, 
contribuindo com a formalização e 
melhoria da economia rural.
Mas vejo que os produtores devem 
ter dificuldade para conseguir o 
selo e também quanto ao processo 
de fiscalização que deve ficar por 
conta da vigilância sanitária.

Thiago Chaves
Presidente da Associação
Agropecuária de Guaratinguetá

A criadora fabrica três variedades 
de queijos, sendo um tipo fresco e 
dois maturados, e está apostando em 
mais duas novas variedades, ainda 
em fase de teste. Produtos que já têm 
compradores certos.

Eu vendo a maior parte 
em São Paulo, cerca 
de 90% da minha 
produção. Vendo muito 
para restaurantes 
também, mas o mais 
forte são feiras e 
eventos de degustação

Já a produtora Martha está cautelosa 
quanto à mudança e afirma que é 
preciso esperar as exigências, pois 
acha que será difícil conseguir o 
selo ARTE, principalmente para o 
pequeno produtor que está no SIM 
(Sistema de Inspeção Municipal). 
“Devido a diversidade de produtos 
enquadrados no programa e quanto 
a responsabilidade pela fiscalização 
da produção e comercialização dos 
alimentos, já que o setor público 
tem poucos técnicos para realizar a 
orientação e a fiscalização da produção, 
garantindo a qualidade do alimento”, 
comentou. 

Visando incentivar o trabalho de 
pequenos produtores como Martha, 
o Governo Federal sancionou, em 
14 de junho deste ano, a Lei 13.680, 

que desburocratiza a produção e 
comercialização de queijos artesanais, 
embutidos e produtos de origem 
animal no país, além de transferir a 
fiscalização desses produtos para os 
estados. 
O texto cria um selo com inscrição 
ARTE, que ainda será regulamentado, 
para classificar esses produtos, 
que poderão ser comercializados 
livremente entre os estados. Até 
então, a legislação anterior previa 
que os produtos artesanais de origem 
animal só podiam ser vendidos caso 
possuíssem o selo SIF (Serviço de 
Inspeção Federal), que pode levar cerca 
de dois anos para ser emitido pelo 
Ministério da Agricultura e determina 
uma série de exigências consideradas 
difíceis de serem cumpridas pelos 
pequenos produtores.

AUTO PEÇAS BRASIL
Peças para toda a linhaAPB Bateria TC Premium

R$ 148,00 1 ano de garantia

(12) 3132.4765 / 3133.9274
Av. Integração, 882 - Vila Brasil - Guaratinguetá

Extintores automotivos
R$ 25,00



PAINEL DE NEGÓCIOS
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OFEREÇO:
Para trabalhar em serviços gerais, na área 
rural, como cerqueio, horteiro

Tratar com: Luis Carlos

Telefone: (12) 99798-3680

Para trabalhar em serviços gerais na área 
rural 

Tratar com: Antonio

Celular: (12) 99633-8459

ALUGA-SE:
Pasto com casa de caseiro e mangueiro, 11 
alqueires, estrada Barra do Bié – Vargem 
Grande à 700m do asfalto Cunha x Paraty

Tratar com: João Carlos

Celular: (13) 99731-4294 / Telefone: (13) 
3327-7900

VENDE-SE:
01 burro e 01 carroça
Tratar com: José Mauro
Celular: (12) 98146-0231

Propriedade rural de 735,5 hectares com 
várias nascentes, agua própria, com 02 
cachoeiras, mata nativa, pastagem, 200 mil 
pés de eucaliptos, energia elétrica trifásica, 
casa sede ampla, 02 casas de colono.
Tratar com: Pedro ou Wilson
Celular: (11) 99595-7157 / 99538-5790

Notas

CATI faz avaliação dos prejuízos da greve na região 

Durante a greve, produtores de Guaratinguetá fizeram protesto na Dutra em apoio ao movimento

O mês de maio foi marcado pela crise de 
desabastecimento no país, decorrente da 
greve dos caminhoneiros, que causou 
reflexos negativos em diversos setores e 
longas filas nos postos de combustíveis. As 
paralisações nas principais rodovias dos 
estados impediram o frete de mercadorias, 
como alimentos e remédios, e afetaram 
o trabalho de produtores rurais do Brasil 
inteiro que se viram impossibilitados de 
escoar a produção.
De acordo com informações da CATI 
Guaratinguetá, não foi possível verificar a 
situação dos produtores da região “in loco” 
e levantar dados quantitativos devido à 
limitação de deslocamento. Porém, numa 
avaliação qualitativa, a cadeia produtiva da 
região que mais sofreu com a greve foi a de 
laticínios. 
“Em condições normais, a região capta em 
torno de 350 mil litros de leite sob inspeção 
do SIF diariamente. Cooperativas e grandes 
laticínios tiveram muitas dificuldades para 
captar, chegando a situação de possível 
paralisação, tanto pela dificuldade de 
transporte quanto pela capacidade de 
estocagem. Houve também dificuldades 
no processamento e transformação do leite 
pela falta de insumos para a fabricação de 
derivados”, destaca o engenheiro agrônomo 
e diretor técnico da CATI Guaratinguetá, 
Jovino Ferreira Neto.
Além da captação, a armazenagem do leite 
nas propriedades e o desabastecimento 
de concentrados também foram pontos 
preocupantes. “Os produtores encontraram 
dificuldades em função da capacidade 

dos tanques de resfriamento e porque é 
recomendável o armazenamento por até 2 
dias. Além disso, o ligeiro desabastecimento 
de insumos para ração impactou na 
diminuição de produção dos rebanhos, 

alguns produtores se viram obrigados a 
diminuir o fornecimento de concentrados 
de maneira estratégica para diminuir a 
produção, como forma de minimizar as 
perdas econômicas”, continua.

Outros setores
Ainda segundo a análise, o mercado 
de venda de arroz em casca não sofreu 
prejuízos consideráveis, “pois é um 
produto que pode ficar armazenado, 
aguardando boas oportunidades de 
mercado”. 
Entretanto, os produtores do setor 
encontraram obstáculos para colheita 
e transporte interno. “Em função 
de indisponibilidade de óleo diesel, 
situação agravada para alguns pequenos 
produtores que não dispõe de estrutura 
de armazenamento. Na época, a colheita 
estava na fase final e havia estimativa de 
160 mil sacos armazenados na região, 
em torno de 25% da quantidade total 
colhida por safra no Vale do Paraíba”, 
analisa.

Segundo Jovino, o setor de 
hortifrutigranjeiros é pequeno 
na região, mas “a situação de 
abastecimento em alguns médios 
municípios da Região foi minimizada 
pelas feiras livres com a pequena 
produção local”.
Numa avaliação geral, Jovino 
ressalta a importância da atuação das 
cooperativas e do pequeno produtor. 
“Entre outros aspectos, podemos 
também destacar que a paralisação dos 
caminhoneiros serviu para ressaltar a 
importância das cooperativas no apoio 
à produção, na logística de transporte e 
na defesa dos interesses comerciais dos 
produtores, além da importância da 
produção local e sua contribuição para 
o abastecimento de alimentos”, finaliza.

Artigo

Tétano e Botulismo: atenção sempre constante! 
Dentre as enfermidades mais comuns nos 
bovinos, as clostridioses são as que mais 
causam mortes no Brasil. Apesar de termos 
excelentes vacinas no mercado, sejam elas 
monovalentes ou polivalentes, temos 
sempre que estar atentos e seguir à risca os 
protocolos vacinais, lembrando sempre do 
“reforço” que mantém o nível imunológico 
contra essas doenças. 
Além da vacinação, fatores externos nas 
propriedades devem ser levados a sério, 
como destinação correta de carcaças, 
limpeza de instalações, água de boa 
qualidade, de preferência clorada, no caso 
de bebedouros, e corrente, no caso de 
águas naturais. Evitar sempre “cacimbas” 
de águas paradas que acumulam muita 
matéria orgânica e consequentemente 
micro-organismos, como esporos de 
clostrídios.
Hoje abordaremos de forma simples 
e objetiva o Tétano e o Botulismo. A 
tetanopasmina é uma potente toxina 
do Clostridium Tetani, o causador da 
doença. O c.Tetani está presente tanto 
na flora intestinal dos animais quanto no 
solo e nas fezes, por isso, na maioria das 
vezes, a infecção por clostridium Tetani 
ocorre após cortes na pele, procedimentos 
cirúrgicos,
Segundo a literatura e a nossa própria 

casuística de campo, os equídeos, asininos 
e muares são mais susceptíveis ao Tétano. 
É comum encontrar esses animais com 
tétano após procedimentos cirúrgicos 
malsucedidos, sem a devida higiene, e 
profilaxia, como por exemplo, a castração. 
Por isso, a recomendação de sempre usar 
a vacina antitetânica antes de cirurgias 
invasivas em equinos. 
Os bovinos também são acometidos 
por tétano, porém a infecção torna-se 
mais rara devido a maior resistência dos 
ruminantes a esse micro-organismo, mas 
isso não quer dizer que não devemos estar 
atentos e sempre manter a higiene nos 
procedimentos. 
Os sintomas do tétano são: rigidez 
muscular, trismo (maxilar permanece 
fechado e rígido), posição de cavalete e 
cauda em bandeira. Existem casos de tanta 
rigidez muscular que ocorrem até fraturas 
espontâneas de costelas e outros ossos. O 
prognóstico raramente é bom, existem 
casos de cura com altíssimas doses de 
penicilina, mas tornam-se raros devido à 
alta endotoxemia da doença.
Botulismo: Causada por Clostridium 
Botulinum, a maioria das infecções ocorre 
em bovinos, mas apesar de raro ocorre 
em equinos, como um caso em nossa 
região, em 2016, de uma égua atendida 

inicialmente por mim e o diagnóstico 
posteriormente fechado e confirmado pelo 
Dr. Sérgio Antunes Marques. 
O contágio ocorre após a ingestão da 
toxina, em alimentos deteriorados com 
a presença de CL Botulinum ou em água 
parada suja com alta presença de matéria 
orgânica. Ferimentos também podem 
ser porta de entradas, porém de forma 
secundária. 
Sintomas: tremedeira, andar cambaleante, 
paralisia de faringe, dificuldade de 
apreender alimentos e engolir água devida 
a progressiva e grave paralisia da face e da 
língua, que na maioria dos casos fica para 
fora completamente paralisada. 
No Botulismo, assim como no Tétano, a 
taxa de cura é reduzida, mesmo com a 
sensibilidade as penicilinas a toxemia da 
doença é voraz e rápida.
Portanto, amigos, é muito importante 
realizar as vacinações de prevenção 
regularmente tanto contra o Botulismo e 
nas clostridioses, onde a maior prevenção 
é a vacinação polivalente, com reforço, 
a partir dos 3 meses de idade. E sempre 
manter os utensílios de lida e as instalações 
higienizadas.

Pasquale Alessandro Laurenti
CRMV SP 24819
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Agenda de tributos

JULHO 
Até 06/07 - Pagar o FGTS ref. JUNHO 2018

Até 06/07 - Pagar o INSS e FGTS dos domésticos

Até 16/07 - Pagar mensalidade de sócio.

Até 16/07 - Pagar o INSS dos autônomos;

Até 20/07 - Pagar o INSS dos empregados;

OBS: Deixar cheques de INSS e FGTS em nossos 
escritórios até 03/07/2018

AGOSTO
Até 07/08 - Pagar o FGTS ref. JULHO 2018

Até 07/08 - Pagar o INSS e FGTS dos domésticos

Até 15/08 - Pagar mensalidade de sócio.

Até 15/08 - Pagar o INSS dos autônomos;

Até 20/08 - Pagar o INSS dos empregados;

OBS: Deixar cheques de INSS e FGTS em nossos 
escritórios até 02/08/2018

Julho
Cavalgada em Lagoinha
Data: 01 
Local: Lagoinha / Saindo do centro 
em direção a igreja do bairro do 
Sertãozinho, às 9 horas

Curso de Doma Racional 
Datas: 02 a 06 
Local: Sítio Poeira e Laço, Sr. Cesinha 
da Farinha, rod. Guará / Cunha, km 46

Turismo Rural 
Datas: 09 a 11
Local: Lagoinha

Pedreiro – Mód I

Datas: 12 e 13 
Local: Cunha / Bairro do Sítio

Apicultura – Mód I
Datas: 13, 14, 19, 20 e 21 
Local: Guará / Pilões 

Casqueamento e Ferrageamento 
Datas: 23 a 27 
Local: Guará / Haras Casa Grande 

Criação de abelhas sem ferrão
Datas: 24 a 27 
Local: Lagoinha / Faz. São Francisco

Agosto
Artesanato em Taboa

Datas: 24 a 27 
Local: Guará / Gomeral

Pedreiro – Mód II
Datas: 08 a 11 
Local: Cunha

Olericultura Org. – Mód VI
Datas: 14 e 15 
Local: Guará

Apicultura – Mód II
Datas: 17,18, 22 e 23
Local: Guará

Turismo Rural
Datas: 27 a 29 

Cursos SENAR

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

PREÇO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS

PRODUTOS UNIDADE PREÇO

Feijão Carioquinha                 Sc. 60Kg  R$ 107,47
Fonte: Agrolink - Data da cotação: 25/06/2018

Arroz em casca longo fino 1   Sc.60 Kg R$ 48,00

Fonte: COOPAVALPA -  Data da cotação: 25/06/2018 

Milho Sc. 60Kg                        R$ 37,23

Cana Tarefa R$ 300,00

Porco (Vivo) Kg  R$ 3,56

Porco (Carcaça) Kg R$ 5,76

Boi gordo                              @ R$ 141,22

Bezerro de Corte kg R$ 12,80

Bezerro cb R$ 1.280,00

Boi Magro cb R$ 1.914,29

Vaca Gorda                          @ R$ 130,00

Data da cotação: 25/06/2018 - Fonte: CEPEA, Esalq, BM&F, Scot Consultoria, IEA, Rural Centro 

Bezerra p/leite - 1000 lt C       Cb R$ 1.350,00

Novilha p/leite - 2000 lt C                                          Cb R$ 2.700,00

Vaca p/leite - 3000 lt C           Cb R$ 4.500,00
Valores calculados de acordo com o preço do Leite

Leite C Lt  R$ 1,35

Leite B                                   Lt  R$ 1,40
Fonte: SERRAMAR - Data da cotação: 25/06/2018


