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Encontro de lideranças

Notas Notas

O prefeito de Lagoinha, Thiago Magno, 
se reuniu no último dia 24 de junho 
com representantes da Associação 
Agropecuária, Sindicato Rural de 
Guaratinguetá e Cooperativa de Laticínios 
Serramar, para discussão e planejamento 
de ações de desenvolvimento do setor 
agrário no município. 
Os assuntos tratados foram manutenção 
das estradas rurais, Expolag e parceria das 
entidades com administração municipal 
para capacitar produtores rurais e jovens 
por meio do convênio Faesp/Senar.

Prefeitura e produtores realizam limpeza 

Estiveram presentes os presidentes da 
Associação e Sindicato, Thiago Chaves e 
Eduardo Cavalca, e os representantes das 
entidades em Lagoinha, José Nivaldo e 
José Sérgio; e os diretores da Serramar, 
Geraldo Flávio e Francisco Alves.

Programa Produtor 
de Água 2019
Durante cerimônia realizada na 
prefeitura de Guaratinguetá, no dia 
17 de junho, os 14 proprietários rurais 
contemplados no edital do Programa 
Produtor de Água 2019 assinaram 
os documentos oficializando a 
participação na iniciativa. 
O Produtor de Água tem como 
objetivo incentivar os proprietários 
rurais da região a investirem em ações 
que ajudem a preservar a água. É um 
programa de Pagamento por Serviços 
Ambientais (PSA), com apoio técnico 
e financeiro para a implementação 
de práticas conservacionistas em 
contrapartida.

PROGRAMAÇÃO

Dia 24
Início do Torneio 

1ª Ordenha
19h

Dia 25 Ordenhas 7h e 19h

Dia 26 Ordenhas 7h e 19h

Dia 27 Ordenhas 7h e 19h

Encerramento e 
premiação

18h

Mais informações pelos telefones:
(12) 97401-0264 / (12) 7817-5944

De 24 a 27 de julho, a Assomotas 
(Associação dos Produtores Rurais dos 
Motas) realiza o 26º Torneio Leiteiro dos 
Motas, no recinto de eventos do bairro, no 
km 16. 

Torneio Leiteiro dos Motas 
O evento tem o apoio da Cooperativa 
de Laticínios Serramar, Associação 
Agropecuária de Guaratinguetá, Sindicato 
Rural de Guaratinguetá e Prefeitura 
Municipal de Aparecida.

Um mutirão foi realizado entre a Prefeitura de 
Guará, por meio da Secretaria de Agricultura, 
e produtores de arroz para limpeza dos canais 
e sistemas de irrigação da Colônia do Piagui.
“De tempos em tempos é necessário uma 
limpeza, porque a água é captada do rio 
através da barragem e vai juntando areia 
nas caixas, isso diminui o volume dentro do 
canal. Com esse mutirão juntamente com os 
usuários, todo o canal será limpo, primeiro a 
água é retirada das caixas e depois toda a areia 
e sujeira jogadas”, explicou o secretário de 
agricultura, Júlio Ramos.
No total, são 115 usuários do canal, entre 
70 rizicultores e demais empreendimentos, 
como chácaras, hortaliças e pesqueiros. Ao 

todo, o canal possui 25 km de extensão e 
são irrigados 1.400 hectares, segundo o 
presidente da Coopavalpa, Rodolfo Kodel, 
que participou da ação.

Restauração
As estradas Rio da Pedra e Areião passaram 
por restauração em trechos críticos, 
realizada pela Prefeitura, por meio da 
Secretaria da Agricultura, proporcionando 
conforto e segurança aos moradores que 
utilizam as vias.
A recuperação das vias rurais foi uma 
cobrança da Associação Agropecuária e o 
Sindicato Rural, encaminhada via oficio em 
maio para a prefeitura de Guaratinguetá.

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

OFEREÇO:
Para trabalhar de retireiro, trabalhar em 
roça, chácara.
Tratar com: Raulino Barbosa
Tel: (12) 99698-1407 (recado)

Para trabalhar em serviços gerais.
Tratar com: Crisanto Alves Correia
Celular: (12) 3122-20110
OFEREÇO: Para trabalhar em serviços 
gerais, como tratorista em Chácaras, 
Fazendas
Tratar com: Reinaldo Lopes dos Santos
Cel.: (12) 99736-2579 / 99603-7916

Para Trabalhar como caseiro
Tratar com: Jair Rodrigues de Moraes
Cel.: (12) 99649-4035

Para Trabalhar como caseiro
Tratar com: Juarez do Carmo Pinto
Cel.: (12) 99658-3691

Para Trabalhar de tratorista e com gado 
de corte
Tratar com: Benedito Prudente
Cel.: 98883-9464

VENDO:
8,5 ha – Localizado na Estrada Municipal 

da Rocinha – Bairro do Pinhal, ao lado do 
Hotel Fazenda Alvorada 
Tratar com: Marcos
Celular: (11) 99970-2728
Valor: R$ 230 mil 

3 jogos de ordenhadeiras e 01 moedor 
elétrico de milho.
Tratar com: Lucia
Cel.: (12) 99138-3707 / 2131-7026

Peru (ave).
Tratar com: Maria
Cel.: (12) 3122-5294

Em maio, a Associação 
Agropecuária de 
Guaratinguetá firmou um 
convênio com o Hospital 
Frei Galvão, que estabelece 
diferentes descontos e 
vantagens para os associados, 
filiados e funcionários da 
Associação, bem como seus 
respectivos descendentes 
legais: cônjuge, pais e filhos.
Confira a tabela de serviços e 
seus respectivos descontos:

Conheça os descontos garantidos pelo Convênio com o Hospital Frei Galvão 

Pagamentos à vista (dinheiro, cheque, cartão de débito e 
crédito à vista)

Pronto Atendimento Adulto e Infantil 10%

Laboratório e Centro de Diagnóstico 20%

Internações clínicas e Cirurgias 20%

Dieta Enteral e Parenteral 20%

Ambulatório de Especialidades:
o desconto deverá ser consultado no dia do atendimento junto ao 
profissional responsável pelo atendimento. 

Pagamentos parcelados (cartão de crédito)

Pronto Atendimento Adulto e Infantil 0%

Laboratório e Centro de Diagnóstico 10%

Internações clínicas e Cirurgias 10%

Dieta Enteral e Parenteral 10%



Georreferenciamento de Imóveis
Retificação e Regularização

Desmembramento / Usucapião
Perícia e avaliação

Serviços de Topografia em Geral

Rua Joel Mariano Leite, nº 01, Centro - Cunha/SP
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Capacitação ensina técnicas para domar cavalos sem 
uso de força

A grande diferença dessa 
técnica para a doma 
sertaneja (método mais 
comum utilizado pelos 
criadores) é cuidar bem 
do cavalo e iniciar o 
trabalho devagar. A gente 
faz tudo respeitando o 
tempo do animal e assim 
garantimos resultado 
melhor no futuro.

Amilton Bezzera de Lima
Instrutor do Senar

Técnicas de manejo sem brutalidade e 
o bem-estar animal são os princípios da 
Doma Racional, um método “humanizado” 
para amansar equinos que tem ganhado 
cada vez mais adesão nas propriedades. 
Esses conceitos e práticas são ensinados no 
Curso de Doma Racional oferecido pelo 
convênio FAESP/SENAR, com o objetivo 
de atualizar os tratadores com novos 
conhecimentos e abrir oportunidades de renda. 

Desde os 8 anos trabalhando com cavalos 
na propriedade da família, Amilton Bezerra 
aprendeu a “doma sertaneja”, também 
chamada de “doma caipira”. “Era uma doma 
de amarrar no pau. Tinha que bater no 
cavalo, o cavalo não era tratado, depois de 
bem magro e cansado, aí começava a tratar, 
então era bem bruto”, contou.
Com a doma racional, o instrutor explica 
que os tratadores amansam o cavalo à base 
de ensinamentos, mantendo o respeito com 
o animal e garantindo seu bem-estar. “É uma 
doma de conter e agradar o cavalo, manter 
ele bem nutrido para fazer os serviços de 
forma certa, é gostar do cavalo”.
O uso da força é substituído por 
ensinamentos, fazendo uso de acessórios 
que não machucam e paciência para esperar 
o tempo do animal. “A gente vai domando 
o cavalo por baixo, contendo o animal com 
lona, com sacolinha, com manta, para ficar 
mansinho”, completou o adestrador.

Um grupo de 12 alunos participou do 
curso, realizado de 10 a 14 de junho, no 
bairro do Mato Seco, em Guaratinguetá. 
Durante as aulas, os alunos, em sua maioria 
jovens tratadores, aprenderam as técnicas 
domando muares e equinos.
Paulo Reis Novais, de 18 anos, é tratador 
de cavalos em propriedades no bairro e 
buscou o curso devido à 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”, contou.
Já o Wallace José de Oliveira Gomes 
trabalha no rancho da família, na Colônia 
do Piagui, e amansava os animais usando 
como base a doma caipira.

Eu gostei muito do curso 
e pretendo aplicar o que 
aprendi lá na propriedade. 
A gente compra, amansa 
e vende, e agora vou usar 
as técnicas que o Amilton 
ensinou direitinho.

Wallace José Gomes
Aluno do curso

Novos conhecimentos

Os alunos aprendem 
primeiro a zelar pelo 
cavalo, para depois domar. 
Então nos primeiros dias 
eles aprendem como 
encabrestar um cavalo, 
como rodar o cavalo na 
guia, como tratar dos 
cavalos, limpar os cascos, 
escovar, sem brutalidade 
e ignorância. Nos demais 
dias começa a montar e 
treinar doma e a rédea, 
que é o que a gente 
precisa do animal.

Amilton Bezerra 
Instrutor

Casa da Agricultura capacita produtores de leite 

CapacitaçãoCapacitação

Em junho, as Casas da Agricultura que 
compõem a região de Guaratinguetá 
realizaram capacitações para produtores de 
leite em propriedades rurais das cidades de 
Canas, Cunha e Silveiras. 
Nos encontros foram tratados temas como 
melhoria da alimentação do rebanho, 
sanidade, reprodução animal e qualidade 
do leite, com o objetivo de alcançar bons 
resultados na atividade leiteira e melhorar a 
renda dos produtores.
As atividades integram o calendário anual 
do Projeto Regional de Desenvolvimento 
da Bovinocultura Leiteira “Mais Qualidade, 
Mais Renda”, promovidas pela EDR 
(Escritório de Desenvolvimento Rural) de 

Guaratinguetá em parceria com entidades 
do setor rural e prefeituras municipais.
Neste mês de julho, novas atividades serão 
realizadas em Cunha, nos dias 12, 19, 25 e 
30, também voltadas para alimentação do 
rebanho leiteiro, destacando principalmente 
orientações sobre o uso de cana-de-açúcar 
corrigida com ureia. Inscrições e mais 
informações: (12) 3125-3288.

ATENÇÃO
As inscrições dos animais para a feira e dos equipamentos 

a serem vendidos deverão ser realizadas até o dia 5 de 
julho, devendo ser para a taxa no ato da inscrição.

PALESTRAS TÉCNICAS:

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

Inscrição para as palestras:
(12) 99232-9207 (Talles)

9h às 12h: Impacto na gestão de rentabilidade da atividade leiteira
Carlos Augusto Siguinolfi, Engenheiro Agrônomo
Projeto Educampo - Itanhandu/MG

15h às 16h30: A linha do tempo da vaca produtiva
Maria Ribeiro de Paula, Ph.D. Zootecnista e drª em Ciências Animal
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Agenda de tributos

JULHO
Até 05/07 - Pagar o FGTS ref. 
JUNHO 2019
Até 05/07 - Pagar o INSS e FGTS dos 
domésticos
Até 15/07 - Pagar mensalidade de 
sócio.
Até 15/07 - Pagar o INSS dos 
autônomos;
Até 19/07 - Pagar o INSS dos 
empregados;
OBS: Deixar cheques de INSS e FGTS 
em nossos escritórios até 02/07/2019

AGOSTO
Até 07/08 - Pagar o FGTS ref. JULHO 
2019
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 02/08/2019

Cursos SENAR

Julho
Inseminação Artificial
Data: 01 a 05
Local: Campos Novos de Cunha

Processamento Artesanal de 
Leite
Data: 10 a 13
Local: Guará / Sítio São Miguel – 
Bairro Pirizal 

Turismo Rural – Mód. V
Datas: 15 a 17
Local: Potim 

Pedreiro – Mód. I
Data: 18 a 20

Local: Lagoinha / Canta Galo

Rédeas
Data: 23 a 27
Local: Guará / Rancho Capiau – 
Bairro Mato Seco

Olericultura Orgânica – Mód. V
Datas: 29 e 30 
Local: Lagoinha

Agosto
Pedreiro – Mód. II
Data: 06 a 09
Local: Lagoinha / Canta Galo

Casqueamento e ferrageamento

Data: 12 a 16
Local: Guará / Mato Seco

Inseminação Artificial
Data: 19 a 23
Local: Guará / Pilões

Olericultura Orgânica – 
Mód. VI
Datas: 26 e 27 
Local: Lagoinha

Requisitos Legais para 
Processamento Artesanal 
de Leite
Data: 29 e 30
Local: Cunha

PREÇO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS
PRODUTOS UNIDADE PREÇO
Feijão Carioquinha                 Sc. 60Kg  R$ 151,43
Fonte: Agrolink -  Data da cotação : 24/06/2019

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

Fonte: COOPAVALPA Data da Cotação: 24/06/2019                                                

Milho Sc. 60Kg                        R$ 38,07

Cana Tarefa R$ 300,00

Porco (Vivo) Kg  R$ 5,30

Porco (Carcaça) Kg R$ 8,06

Boi gordo                              @ R$ 153,73

Bezerro de Corte kg R$ 15,00

Bezerro cb R$ 1.500,00

Boi Magro cb R$ 2.120,00

Vaca Gorda                          @ R$ 143,00
Data da Cotação: 26/06/2019 Fonte: CEPEA, Esalq, BM&F, Scot Consultoria, IEA, Rural Centro 

Bezerra p/leite - 1000 lt C       Cb R$ 1.520,00

Novilha p/leite - 2000 lt C                                          Cb R$ 3.040,00

Vaca p/leite - 3000 lt C           Cb R$ 4.560,00
Valores calculados de acordo com o preço do Leite  

Leite Lt  R$ 1,52
Fonte: SERRAMAR  -  Data da Cotação: 24/06/2019 

Inscrições e mais informações tratar com César Galvão 
pelos telefones (12) 99781-0516 e (12) 3132-4400


