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Criadora de Lorena exporta bezerros para Turquia

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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Greve provoca adiamento da Expoguará
Notas Notas

A Associação Agropecuária, Sindicato 
Rural, Cooperativa de Laticínios Serramar 
e Prefeitura da Estância Turística de 
Guaratinguetá comunicam que, em 
função das consequências provocadas 
pela greve dos caminhoneiros, estão 
adiando a realização da Expoguará 
2018. O evento, inicialmente, estava 
programado para acontecer entre os dias 
7 e 10 de junho, no Recinto de Exposições 
da cidade. 
A decisão foi adotada após acordo com 
as demais entidades públicas e privadas 

envolvidas na organização, que entenderam 
ser inviável a realização da feira no período, 
devido ao impacto que a paralisação 
provocou na cadeia de produção e 
distribuição agropecuária da região. 
A organização informa ainda que uma 
nova data para a realização do evento está 
sendo estudada e logo que houver uma 
definição, será prontamente divulgada 
para a imprensa e comunidade. 
A realização da Expoguará conta 
ainda com o apoio do Sebrae-SP, 
CATI (Coordenadoria de Assistência 

Vacinação contra 
aftosa é prorrogada
Em função dos problemas de 
abastecimento de insumos, provocados 
pela greve dos caminhoneiros, o Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(Mapa) decidiu prorrogar o prazo final de 
vacinação da 1º Etapa de Vacinação contra 
a Febre Aftosa no país. 
De acordo com a decisão, a vacinação 
de bovinos e bubalinos, que deveria 
ser realizada até 31 de maio, poderá ser 
executada sem penalidades até o dia 15 
de junho. A medida foi adotada depois 
que o órgão constatou que a paralisação 
das estradas afetou também o setor 
de distribuição e venda de vacinas, 
comprometendo a execução normal das 
etapas da vacinação contra doença. 
Após o prazo da vacinação, o criador 
tem agora até o dia 22 de junho para 
comunicar a vacinação ao órgão oficial de 
Defesa Agropecuária ou através do sistema 
informatizado Gedave.

STF decide a 
favor do Funrural

Em votação realizada em 23 de maio, o 
Supremo Tribunal Federal reafirmou a 
constitucionalidade da contribuição ao 
Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural 
(Funrural). Com essa decisão, tanto o passivo 
do Funrural quanto o recolhimento da 
cobrança previdenciária, continuam sendo 
válidos. 
Como a decisão da Suprema Corte era 
motivo de insegurança jurídica para os 
produtores rurais, a Frente Parlamentar 
da Agropecuária (FPA) e entidades do 
setor produtivo já haviam se reunido 
previamente com os ministros Rosa Weber 
e Luís Roberto Barroso a fim de discutir o 
tema. A FPA trabalhou junto ao Congresso 
Nacional para a aprovação de uma série de 
medidas provisórias que culminaram na lei 
que instituiu o Programa de Regularização 
Tributária Rural (PRR), conhecido como 
Refis do Funrural. 
“O principal objetivo da MP sempre foi dar 
alternativa ao produtor com uma dívida 
retroativa robusta para conseguir pagá-la 
com instrumentos de parcelamento, previstos 
em Lei”, declarou a deputada federal Tereza 
Cristina Correa, da FPA. 
Além de 100% no desconto para multas e 
redução em 40% da contribuição, outras 
medidas previstas na lei foram a cobrança em 
cascata, o parcelamento dos débitos vencidos 
até o dia 30 de agosto de 2017 e o restante 
dividido em até 176 vezes. 
Ainda existem dois requerimentos de 
urgência a projetos de lei que tratam do 
Funrural aguardando votação na Câmara e 
no plenário, um deles pede a revogação do 
bloqueio de bens pela Procuradoria-Geral 
da Fazenda Nacional se o devedor não quitar 
suas dívidas em cinco dias, e o outro exige o 
fim da cobrança do passivo do Funrural.

Agrishow supera expectativa e alcança R$ 2,7 bilhões em negócios
A 25ª Agrishow - Feira Internacional de 
Tecnologia Agrícola, realizada de 30 de abril 
a 04 de maio em Ribeirão Preto/SP, alcançou 
R$2,7 bilhões na realização de negócios, um 
crescimento de cerca de 22% em relação a 
2017, de acordo com os organizadores. 
Segundo o presidente da Agrishow, 
Francisco Matturro, o evento em 2018 
refletiu a importância e o dinamismo do 
agronegócio brasileiro. “Nesta edição, os 
produtores rurais puderam encontrar todas 
as soluções para suas atividades, incluindo 
máquinas e implementos de avançado 
nível tecnológico, inovações em tecnologia 
digital para o campo, que incrementarão 
a produtividade, a rentabilidade, a 
sustentabilidade das culturas.”
Foram 159 mil visitantes nos cinco dias de 

Missão 
empresarial
Cerca de 90 produtores 
rurais da região puderam 
visitar a feira através de uma 
parceria realizada entre a 
Associação Agropecuária de 
Guaratinguetá, Cooperativa 
de Laticínios Serramar e 
Sindicato Rural de Lorena, 
Piquete e Canas.

evento. As mais de 800 marcas expositoras 
nacionais e internacionais ressaltaram a 
qualificação desses visitantes, formada, 

As técnicas para produção e 
utilização de ensilagem de capim 
foram discutidas durante a palestra 
gratuita “Produção de Ensilagem de 
Capim – Como produzir e utilizar”, 
realizada na sede da Associação 
Agropecuária e Sindicato Rural 
de Guaratinguetá, em 09 de maio. 
A capacitação teve como objetivo 
auxiliar o produtor a executar o 
cultivo de capim para silagem de 
forma mais econômica e viável. 
“O produtor precisa avaliar quais são 
os critérios para que o capim seja 
uma opção a silagem, econômica 
e viável para as condições da 
propriedade dele. Quando ele pensar 
na questão de volumoso, ele vai ter 
que encontrar qual é a combinação 
de espécies que vai usar para atender 
as necessidades pelas características 
que a propriedade tem, sempre 
pensando primeiro em quantidade, 
para alimentar o rebanho, e depois 
em qualidade, para ter o menor custo 
possível”, explicou o engenheiro 
agrônomo Vinícius Nascimento, 
assistente agropecuário da CATI.
O encontro foi uma realização da 
CATI (Coordenadoria de Assistência 
Técnica Integral), Associação 
Agropecuária e Cooperativa de 
Laticínios Serramar.

Ensilagem de 
Capim: produção 
e utilização

No dia 1 de julho será realizada a tradicional 
Cavalgada de Lagoinha, promovida pela 
Associação Agropecuária e Sindicato Rural 
de Guaratinguetá, por meio do convênio 
com a FAESP/SENAR. 
O evento começa a partir das 9h, em frente 
a casa do “Carlos Maneco”, na entrada da 
cidade. Os participantes percorrerão o 
trecho até o bairro do Paraitinga.

Cavalgada de Lagoinha

Técnica Integral), Secretaria de Estado 
de Agricultura e Abastecimento de 
São Paulo, Secretaria Municipal de 
Agricultura, Secretaria Municipal de 
Turismo, Marcha Vale (Núcleo do 
Cavalo Manga Larga do Vale do Paraíba), 
Girovale (Associação dos Criadores do 
Gado Girolando do Vale do Paraíba), 
Aprocorte (Associação dos Criadores 
do Gado de Corte), Coopavalpa 
(Cooperativa dos Produtores de Arroz 
do Vale do Paraíba), Associação Rural de 
Canas e Sicredi.  

sobretudo, por compradores e produtores 
rurais de pequeno, médio e grande portes 
do Brasil e do exterior.



Eu fui uma das primeiras a 
fazer cruzamento industrial 
e comecei logo da maneira 
certa, porque eu cruzei o 
Simental com Nelore. A 
gente levava em leilões e foi 
assim que fizemos nome, a 
partir de 1995.

IATF não é mais caro. Já 
trabalhamos somente 
com touros e perdemos 
muitos por briga entre eles 
mesmos, mesmo separados, 
porque não tem cerca para 
eles. Além disso, um touro 
comprovado é caro. Na 
IATF, por vaca, o custo fica 
em torno de R$102,00 não 
é um absurdo se você vai 
receber depois uma média 
de R$1.500 por bezerro.
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Do Vale para o mundo
Pecuarista de Lorena é pioneira na exportação de bezerros para Turquia

Mercado Mercado

Por Hyanne Patrícia

De assessora em multinacionais à 
fazendeira e primeira criadora do Vale do 
Paraíba a exportar bezerros vivos para a 
Turquia, esta é a realidade de Ellen Marina, 
de 71 anos, proprietária da fazenda Boa 
Esperança, em Lorena. Na primeira 
transação, no início de abril, foram 90 
cabeças de bezerros machos Angus 
exportadas. 
“Nunca compraram aqui na região. Eu 
não sou a exportadora, eu entrego para 
uma ‘trading’ [empresa especializada em 
exportação] e depois da quarentena os 
bezerros vão embora naqueles navios que 
embarcam em Santos”, explica a criadora. 
Os turcos fecharam um contrato de 10 
anos para importação de carne e são, hoje, 

APOSTA NA IATF
Dona Ellen se diz antenada às tendências 
e conta que foi graças à essa percepção que 
atualmente investe em IATF (Inseminação 
Artificial em Tempo Fixo) de Nelore com 
Angus. “Eu ia muito em feiras de gado e 
percebi que a tendência era o cruzamento 
industrial”, conta.
As vacas do rebanho são inseminadas 
anualmente em novembro para parirem em 
agosto. “Essas que parirem, com bezerro ao pé, 
em novembro, vão receber o protocolo, que é 
a primeira etapa do procedimento. Depois 
de oito/dez dias o veterinário volta aqui na 
fazenda para inseminar e depois de mais 30 
dias são feitos exames de ultrassom para ver se 
enxertaram”, explica a produtora.
A IATF não é 100% eficaz. Seguindo o 

os maiores compradores de gado vivo do 
Brasil. Os animais enviados para lá devem 
atender critérios rigorosos de qualidade 
e de raça. “Eles só querem comprar 
bezerro bom, diferenciado, de cruzamento 
industrial, com 200 a 300 quilos, e pedem 
muito o Angus por causa da marmorização 
da carne”, explica.

Futuro
Para 2019, Ellen prospecta exportar outras 
250 cabeças. A criadora, que faz parte da 
Aprocorte (Associação dos Criadores do 
Gado de Corte), conta que descobriu esse 
canal depois de muita pesquisa e com 
auxílio de conhecidos no Mato Grosso. 
“Até então eles [os turcos] compravam do 
Pará, Mato Grosso, Goiás, Rio Grande do 

esquema de cruzamento industrial comum, 
Ellen mantém dois touros para repasse, que 
entram em ação para cobrir as vacas vazias, as 
chamadas “tardias”, que irão parir em meados 
de fevereiro. “A gente usa o Brangus, raça 
abrasileirada, tem 60% Nelore e 40% Angus. 
Ele cobre as vacas vazias e no final de julho 
vamos tirá-lo para o protocolo de agosto”.
Esses cuidados foram sendo aprendidos no 
dia a dia da fazenda e pelas orientações de um 
veterinário especializado, responsável pelo 
procedimento. Segundo dona Ellen, foram 
cerca de três anos para adaptar a fazenda para 
IATF. Foram necessárias algumas reformas, 
mas a principal mudança reflete no manejo 
do gado. 
Em relação a custos, a produtora diz que não 
sentiu grandes impactos.

Sul e um pouco em São Paulo.”
Quando adquiriu a fazenda de 134 
alqueires, em 1984, a criadora investiu na 
produção de leite. Sem obter o retorno 
esperado, chegou a tentar o gado de corte, 
mas foi no cruzamento industrial que viu 
seu nome se tornar referência entre os 
criadores da região.

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 retireiro
Tratar com: Mauro Sergio da Silva
Telefone: (12) 3127-1306

Para trabalhar de retireiro, jardineiro, 
tratorista e outros serviços gerais
Tratar com: Fabio Junior da Silva Mizael
Celular: (12) 99665-8609 / 99238-3961

Para trabalhar em Fazenda/Sítio com 
ordenha, serviços gerais (casal)
Tratar com: Benedito Carlos
Celular: (12) 99646-7217

Para trabalhar em serviços gerais na área rural
Tratar com: Fábio Candido Prudente
Celular: (12) 98182-2178

VENDE-SE:
Retroescavadeira IMAP-3500
Tratar com: Edimilson Vilela
Celular: (12) 99750-9860

1 casa na Vila Rosa, Guaratinguetá, 
com 03 quartos, (uma suíte); sala; copa 
e cozinha; e uma edícula de 40m2 com 
quarto, sala e cozinha.
Tratar com: José Ronaldo
Celular: (12) 99100-1172

Terreno 4 alqueires, com 7 minas d´água, 
no bairro da Pedra Branca-Cunha.

Tratar com: Daniela e Miriam

Celular: (12) 99709-7410 / 99741-9844

Terreno  2  alqueires e meio, com 
plantação de eucalipto, à 500 metros do 
asfalto, no bairro da Pedra Branca-Cunha.

Tratar com: Daniela e Miriam

Celular: (12) 99709-7410 / 99741-9844

Notas

A tripanossomose, doença causada por 
várias espécies de protozoários do gênero 
Trypanosoma, é difícil de ser diagnosticada 
e está se espalhando pelos rebanhos. No 
caso dos bovinos, é o Trypanosoma vivax 
que provoca o estado mais grave da doença 
no Brasil e tem se tornado um desafio para 
os criadores e veterinários.
“O mau manejo de agulhas ao aplicar uma 
vacina, por exemplo, é uma das causas da 
transmissão. Estudos mostram que se o 
primeiro animal estiver contaminado, os 
próximos cinco vão se contaminar”, alertou 
o veterinário especialista em bovinocultura, 
Alexandre Souza, gerente técnico da 
Ceva Saúde Animal, durante palestra na 
Associação Agropecuária de Guará.
De acordo com Alexandre, a enfermidade 

Tripanossomose: um alerta aos criadores de gado
é endêmica, presente no país desde 
1830, segundo registros. Atualmente, há 
incidência em todos os estados e, por falta 
de informações, os veterinários confundem 
com outras doenças e não conseguem 
diagnosticá-la. “Na nossa região, a 
incidência média é de 70% de animais com 
diagnóstico de sorologia positiva, então 
já entramos numa fase crônica em que se 
tem perdas subclínicas e alguns surtos de 
morte”, destaca.

Prevenção
O médico veterinário explica que até início 
de 2016 não existia uma droga eficaz para 
curar a tripanossomose, porém destaca 
que há formas de prevenir a doença e que 
é possível reconhecer o problema e tratá-

lo. “O produtor e o veterinário devem 
tentar ser mais proativos, porque a hora 
que chega na situação de surto e de morte 
é bem difícil reverter, eu já vi muitas 
fazendas fecharem por perder metade dos 
animais em 30 dias”.
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Agenda de tributos PREÇO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS

PRODUTOS UNIDADE PREÇO

Feijão Carioquinha                 Sc. 60Kg  R$ 119,68
Fonte: Agrolink - Data da cotação: 23/05/2018

Arroz em casca longo fino 1   Sc.60 Kg R$ 41,34
Fonte: COOPAVALPA - Data da cotação: 25/05/2018 

Milho Sc. 60Kg                        R$ 43,00

Cana Tarefa R$ 300,00

Porco (Vivo) Kg  R$ 2,79

Porco (Carcaça) Kg R$ 4,79

Boi gordo                              @ R$ 142,00

Bezerro de Corte kg R$ 12,80

Bezerro cb R$ 1.290,00

Boi Magro cb R$ 1.902,00

Vaca Gorda                          @ R$ 128,00
Data da cotação: 23/05/2018 - Fonte: CEPEA, Esalq, BM&F, Scot Consultoria, IEA, Rural Centro

Bezerra p/leite - 1000 lt C       Cb R$ 1.270,00

Novilha p/leite - 2000 lt C                                          Cb R$ 2.540,00

Vaca p/leite - 3000 lt C           Cb R$ 3.810,00
Valores calculados de acordo com o preço do Leite

Leite C Lt  R$ 1,27

Leite B                                   Lt  R$ 1,32
Fonte: SERRAMAR - Data da cotação: 23/05/2018

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

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

Até 15/06 - Pagar mensalidade de sócio.

Até 15/06 - Pagar o INSS dos autônomos;

Até 20/06 - Pagar o INSS dos empregados;

OBS: Deixar cheques de INSS e FGTS em nossos 
escritórios até 04/06/2018

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

Junho
Fruticultura – Mód. II
Datas: 04 a 06 
Local: Sítio Santa Rute / Lagoinha

Turismo Rural – Mód. IV
Datas: 11 a 13
Local: Lagoinha

Olericultura Org. – Mód. IV
Datas: 14 e 15
Local: Guará / Capituba

Apicultura – Mód. V e VI
Datas: 18, 19, 25 e 26 
Local: Lagoinha

Artesanato em taboa
Datas: 20 a 23 
Local: Guará 

Hidráulica – Mód. II
Datas: 20 a 23
Local: Cunha

Palestra Apicultura
Data: 30
Local: Au. do Sindicato Rural - Guará

Julho
Doma Racional
Datas: 2 a 6
Local: Rancho do Cezinha - Cunha

Turismo Rural – Mód. V
Datas: 9 a 11 
Local: Lagoinha

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

Casqueamento e Ferrageamento 
Datas: 23 a 27 
Local: Guará

Criação de Abelha sem ferrão 
Datas: 24 a 27 
Local: Faz. São Francisco - Lagoinha

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


