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atendimento em saúde para associados e colaboradores
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No menu, acessar: “Área 
Animal” > Controles > Controle 
de Vacinação > Declaração 
de Vacinação – Febre Aftosa 
> Vacinação (etapa vigente). 
O site de acesso para o 
GEDAVE é http://gedave.
defesaagropecuaria.sp.gov.br.

Declaração pode ser
feita até 31 de julho

Febre AftosaData prorrogada
30 de junho é o prazo

final da vacinação
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Notas

Aftosa: prorrogado o prazo

Guaratinguetá/SP

Sebrae realiza 
palestras 
on-line para 
produtores 

Em parceria com a Associação 
Agropecuária de Guaratinguetá, o 
Sebrae promoveu neste mês de maio 
duas palestras on-line e gratuitas para 
os produtores rurais da região, com foco 
em gestão e planejamento frente à atual 
crise provocada pelo conoravírus.
Na primeira transmissão, no dia 14 de 
maio, o consultor de negócios do Sebrae, 
Felipe Rimkus, falou sobre “Perspectivas 
do agromercado e como se preparar 
para o pós Covid-19”, com o objetivo 
de auxiliar os produtores a encontrarem 
oportunidades em meio a crise. 
Já o segundo encontro, realizado 
no último dia 28, teve como tema 
“Os desafios do pecuarista para o 
novo cenário da carne” e contou 
com a participação do diretor de 
relacionamento com produtores da 
JBS, Fábio Dias, e de Luis Kodel Roxo, 
especialista em nutrição animal da KR 
Consultoria Agropecuária.

Termina no dia 30 de junho o prazo 
para entrega da declaração do 
Imposto de Renda 2020 de pessoas 
físicas. O prazo inicial era 30 de abril 
e foi prorrogado pelo Ministério da 
Economia em razão da pandemia da 
covid-19.

IR: prazo segue 
até fim do mês

A Secretaria de Agricultura de São 
Paulo prorrogou para 30 de junho o 
prazo final da primeira fase de vacinação 
de bovinos e bubalinos contra febre 
Aftosa e vacinação das fêmeas bovinas 
e bubalinas contra Brucelose no estado 
de São Paulo.
O produtor rural deve se atentar 
também ao novo prazo para declaração 
da vacina, prorrogado para 31 de 
julho, além da entrega do certificado 
de vacinação contra a brucelose e 
aftosa junto aos estabelecimentos de 
beneficiamento de leite ou produtos 
lácteos e entrepostos de leite, também 
para a mesma data.

A secretaria orienta que a comprovação 
da vacinação seja realizada, 
preferencialmente, por meio eletrônico, 
como o GEDAVE (Gestão de Defesa 
Animal e Vegetal). Para o lançamento 
no sistema GEDAVE, o usuário 
deve estar devidamente vinculado à 
Atividade Produtiva e com seu cadastro 
de pessoa física ativo.



Produtor rural, seja
membro da Associação
Agropecuária de
Guaratinguetá!

(12) 3132-4400

Aproveite os 
benefícios para você 
e sua propriedade!

Feliz Dia do

25 de maio
Trabalhador Rural!
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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 - (12) 99754-8345

Madeiras para pallets, morões 
tratados e comuns para cercas, escoras 
para lajes, tábuas e vigas e madeira 
eucalipto, pinus, pó de serra maçaria
Tratar com: Jose Odair
(12) 99703-0590 / 99161-5924 whats

Uma plataforma de trator e uma 
grade de trator Agrale - Tratar com: 
Jose Mauro - Cel.: (12) 98146-0231

Um Burro e uma carroça completa
Tratar com: Jose Mauro
(12) 98146-0231

ALUGO:
para Final de Ano, Eventos e Festas: 
Sítio Santa Fé – Bairro dos Pilões – 
Estrada Vicinal Plínio Galvão Cesar
Tratar com: Juliano - (12) 99163-0183

OFEREÇO:
Para trabalhar como tratorista, 
pedreiro, eletricista, encanador em 
chácara ou fazenda e gado de corte.
Tratar com: Reinaldo Lopes
Cel.: (12) 9973.6257; 99603.7916

Para trabalhar de caseiro e pedreiro
Tratar com: José Roberto Lopes
Cel.: (12) 99122-4356

Serviços de montador de móveis, 
serviços elétricos, manutenção 
residencial, limpeza de piscina, 
configurações de rede, instalação 
de placas solares e implantação de 
sistemas - Tratar com: Pedro Nunes
Cel.: (12) 99611-1853

Para trabalhar em Fazenda, Sítio e 
Chácara - Tratar com: Fábio Candido

Obs.: Habilitado na Categoria B
Cel.: (12) 98109-1660

Para trabalhar como trabalhador 
rural, caseiro - Tratar: Jose Roberto 
Lopes - Cel.: (12) 99122.4356

Para trabalhar como trabalhador 
rural, tratorista, caseiro, pedreiro, 
eletricista - Tratar com: Reinaldo 
Lopes dos Santos
Cel.: (12) 99736-2579 / 99603-7916

Trabalhador rural
Tratar com: Isaac Quadros de Oliveira
Cel.: (12) 99702-7981

PRECISO:
De trabalhador rural para atividades 
diversas - ex.: pomar, horta e gado de 
corte - Tratar com: Lourenço
(11) 99875.1628 / (11) 99538.8540
OBS.: necessário saber lidar com 
roçadeira cotal, trator e implementos

PAINEL DE NEGÓCIOS

Dia do 
Trabalhador 
Rural
A Associação Agropecuária e 
Sindicato Rural de Guaratinguetá 
parabenizam e homenageiam a 
todos os trabalhadores rurais, 
verdadeiros guerreiros que fazem 
de seu suor a força que movimenta 
a economia brasileira! Nosso 
muito obrigado!

Após o decreto das medidas do 
Governo do Estado de flexibilização e 
reabertura do comércio com restrições, 
a Associação Agropecuária e Sindicato 
Rural informam que a partir do dia 
1º de junho retomam o atendimento 
presencial nos escritórios em horário 
normal, das 8h às 17h, de acordo com 
as normas exigidas pelas prefeituras.
Será limitado o número de pessoas 
nos escritórios e é obrigatório o 
uso de máscara de proteção, bem 
como higienização das mãos com 
álcool em gel 70% disponibilizado 
aos colaboradores e associados.

Retomada do atendimento

Guaratinguetá:
(12) 3132-4400
WhatsApp Dep. fiscal:
(12) 99781-2344
Dep. pessoal: (12) 99237-7610

Cunha:
(12) 3111-1463
WhatsApp (12) 99781-1809

Lagoinha:
(12) 3647-1209
WhatsApp (12) 99781-2106

Para mais informações, ligue em 
nossos escritórios ou nos chame 
pelos contatos do WhatsApp:
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Convênio com 
Hospital CEPOG
Confira os descontos e valores dos exames

Valores

R$ 630,00

R$ 420,00

R$ 370,00

R$ 370,00

R$ 150,00

R$ 150,00

R$ 220,00

ConsultasExames

Colonoscopia

Endoscopia

Laringoscopia

Retossigmoidoscopia

Mapa

Holter

Ecodoppler

25% de desconto

nas consultas de Pronto 
Atendimento Adulto, Pronto 

Atendimento Infantil e 
consultas ambulatoriais

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

para pagamentos
à vista

10% de desconto

 para a especialidade 
de Psiquiatria

para pagamentos
à vista

Saúde

Associados contam com 
novo convênio de saúde

Visando oferecer mais uma 
alternativa de atendimento 
para os associados e 
colaboradores cuidarem 
da saúde com qualidade, a 
Associação Agropecuária 
de Guaratinguetá firmou 
um convênio com o 
Hospital CEPOG, que 
oferece descontos para 
os associados, filiados e 
colaboradores, bem como 
seus respectivos cônjuges, 
pais e filhos.

A assinatura do contrato foi realizada 
no dia 14 de maio e o convênio já está 
disponível.

“Sempre pensando no 
bem-estar dos nossos 
associados e funcionários, 
conquistamos mais essa 
opção de atendimento 
para que cuidem da 
saúde de forma mais 
acessível”, destacou o 
presidente da Associação, 
Thiago Chaves.

Os usuários possuem 25% de 
desconto para pagamentos à vista 
(dinheiro, cheque, cartão de débito e 
de crédito à vista) nas consultas de 
Pronto Atendimento Adulto, Pronto 
Atendimento Infantil e consultas 
ambulatoriais. Para a especialidade de 
Psiquiatria, o desconto é de 10%.
O convênio também estabelece 
descontos fixos em exames 
complementares, conforme a tabela 
abaixo. Será necessário emissão de guia 
para usufruir dos descontos, entre em 
contato com nossos escritórios. 
Além do Hospital CEPOG, a Associação 
também oferece convênio com Hospital 
Frei Galvão, S.P.A Saúde e diversas 
clínicas, laboratórios e especialidades 
médicas de Guaratinguetá e região.
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Saúde

Campanha Carência Reduzida do 
S.P.A Saúde durante a pandemia
Agora é a hora. Na campanha Carência Reduzida, assim que a 
inscrição estiver concluída, o atendimento é imediato!
Desde o início da pandemia do 
Coronavírus, o S.P.A. Saúde reforçou 
a oportunidade da campanha Carência 
Reduzida que permite que um número 
maior de produtores rurais e suas 
famílias possam contar com um plano 
de saúde exclusivo e sem finalidade 
lucrativa. Essa segurança torna-se 
ainda mais importante diante das 
dificuldades enfrentadas nos serviços 
públicos de saúde.
Podem se inscrever todos os nossos 
associados, bem como seus familiares. 
Assim que a inscrição estiver concluída, 
os beneficiários estarão liberados para 

realizar consultas médicas, exames 
laboratoriais, tratamentos e terapias, sem 
precisar aguardar o prazo de carência, 
para o início de utilização. 
Para demais procedimentos, 
como internações, quimioterapias, 
radioterapias, hemodiálises e parto a 
termo, serão obedecidos os prazos de 
carência previstos nos regulamentos dos 
planos. Os planos oferecidos contam com 
mais de 1.700 recursos entre hospitais, 
maternidades, prontos-socorros, médicos, 
laboratórios e outros profissionais de 
saúde nas capitais e cidades do interior 
de Minas Gerais e São Paulo.

Quem pode participar
O associado é o titular do plano e pode 
inscrever: esposa ou companheira, 
esposo ou companheiro, filhos naturais 
ou adotivos, menor sob guarda, pai, 
mãe, irmãos, avós, bisavós, trisavós, 
netos, bisnetos, trinetos, sobrinhos, 
tios, primos, enteados, padrasto, 
madrasta, sogros, genros, noras, 
cunhados, dependente incapaz que o 
titular seja tutor ou curador.

Prazos de utilização na 
Carência Reduzida

Fora da campanha 
Exames e tratamentos especiais:
180 dias IMEDIATO
Consultas: 60 dias IMEDIATO
Exames e tratamentos simples:
60 dias IMEDIATO

Durante a campanha
Exames e tratamentos especiais: 
IMEDIATO
Consultas: IMEDIATO
Exames e tratamentos simples: 
IMEDIATO

Ligue para (11) 3146-3131 e informe-se 
com nossas representantes.
O prazo da campanha é limitado. Saúde 
é a maior preocupação. Proteja-se!
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Legislação

Auxílio emergencial: Bolsonaro 
sanciona texto com vetos

Na edição de maio do “Folha Rural”, informamos 
que o Senado havia aprovado, no dia 22 de abril, 
a lei que amplia a categoria de trabalhadores que 
podem receber o auxílio emergencial de R$ 600 
do governo federal e que cabia, ainda, a sanção 
pelo presidente até o dia 7 de maio.

Levantamentos topográficos, perícias, 
avaliações, licenciamentos ambientais e 
georreferenciamento de imóveis rurais

(12) 3111-1364 / 99718-2817

O presidente Jair Bolsonaro sancionou 
com vetos o projeto aprovado, de 
acordo com publicação da edição de 
15 de maio do Diário Oficial da União. 
Com a sanção, o auxílio emergencial 
poderá ser pago a menores de 18 
anos que forem mães, porém foi 
vetada a ampliação do benefício 
para profissionais informais que não 
estão inscritos no Cadastro Único. 
O Congresso Nacional especificava 
profissões que estariam aptas a 
receber os R$ 600 do governo, como 
agricultores familiares, pescadores, 
motoristas de aplicativos, vendedores 
porta a porta, ambulantes de praia, 
caminhoneiros e outros.
Na justificava para barrar as alterações, 
o governo disse que a proposta de 
lei feria o principio da isonomia 
por privilegiar algumas profissões 
em razão de outras. O Executivo 

informou também que o Congresso 
não especificou qual seria a origem da 
verba nem o impacto do aumento de 
despesa nas contas públicas.

O governo também vetou a 
possibilidade de homens solteiros 
chefes de família de receberem em 
dobro o benefício emergencial. Pelas 
regras vigentes, apenas mães chefes de 
família têm a prerrogativa para os R$ 
1.200 do auxílio emergencial.
A lei entra em vigor com a sanção, e 
os vetos terão de ser analisados pelo 
Congresso. Os parlamentares podem 
manter ou derrubar a decisão de 
Bolsonaro. Assinam a sanção com vetos 
Bolsonaro e os ministros da Economia, 
Paulo Guedes; da Cidadania, Onyx 
Lorenzoni; e da Família, da Mulher 
e dos Direitos Humanos, Damares 
Regina Alves.
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Mercado

Projeto vai estimular 
turismo doméstico no Vale 
do Paraíba no pós pandemia

Além de provocar uma crise sanitária 
que tem preocupado o mundo, a 
recente pandemia do coronavírus 
também deverá promover grandes 
transformações nos hábitos da 
população para os próximos meses. 
Entre as mudanças, estará, por 
exemplo, a escolha por passeios e 
atividades de lazer mais próximos ao 
domicílio da família, evitando o risco 
das longas viagens de ônibus e aviões. 
Com isso é esperado uma valorização 
do turismo doméstico
Diante dessa nova realidade, entidades 
ligadas ao turismo da região lançam 
na próxima sexta-feira (22), Dia 
do Abraço, a campanha Abrace o 
Vale, com o objetivo de promover a 
retomada do turismo para o período 
de pós pandemia, no Vale do Paraíba 
paulista e Sul Fluminense. Por meio 
de uma plataforma digital, a iniciativa 
vai apresentar ao público as diversas 
opções de roteiros e atrativos dos 
municípios que integram os principais 
circuitos de visitação, incluindo o 
Circuito Religioso, Vale Histórico, 
Serra da Mantiqueira, Litoral Norte e 
Sul Fluminense.
O projeto visa fortalecer e estimular 
a economia local, diante dos desafios 
que surgiram com a recente crise de 
saúde. “Com a retomada gradual das 
atividades econômicas, após as medidas 
de distanciamento social, a tendência é 

que as pessoas evitem viagens coletivas 
para longas distâncias, buscando 
opções de lazer mais próximas de 
sua cidade. Essa nova realidade vai 
favorecer os empreendimentos locais”, 
explicou Edvaldo Rodrigues, um dos 
idealizadores do projeto.
Além de destacar as opções de passeios 
no Vale, o Abrace o Vale também 
vai oferecer descontos e promoções 
especiais para os turistas que acessarem 
a plataforma. Hotéis, pousadas, 
restaurantes e atrativos que integram 
o projeto irão disponibilizar vouchers 
a preços populares para os moradores 
da região.
Serão diversos pacotes disponíveis, para 
todos os perfis de público, incluindo 
transporte, hospedagem, alimentação 
e passeios. “Queremos aproveitar esse 
momento, para mostrar para as pessoas 
que o Vale é um local muito rico, com 
muitas opções de lazer para quem quer 
sair de casa e fazer um passeio bate e 
volta com a família”, disse Rodrigues.
Acesse www.abraceovale.com.br. 

Solidariedade
Além de colaborar com a retomada do 
turismo doméstico na região, o Abrace o 
Vale ainda vai estimular a solidariedade. 
Isso porque parte dos recursos obtidos 
com a venda dos pacotes e serviços será 
revertida para entidades sociais, que 
trabalham com populações carentes da 
região. São elas: a creche Chico Xavier, 
de Guaratinguetá, e a Casa Mulher e 
Vida, de Taubaté.
O projeto Abrace o Vale é uma iniciativa 
da Turismo da Fé, com o apoio do 
Sebrae, RT da Fé, Phocus Educação 
Corporativa, SINHORES (Sindicato 
dos Bares, Hotéis e Restaurantes), 
Conselho Municipal de Turismo de 
Aparecida (COMTUR) e Portal Dica 
de Turismo.

Estudo 
confirma 
benefícios 
do Sistema 
Campo Limpo

A mais recente edição do Estudo 
de Ecoeficiência do Sistema Campo 
Limpo, desenvolvido pela inpEV – 
instituição associada da Aberje –, 
indica que, de 2002, ano de início de 
suas atividades, até dezembro de 2019, 
o programa permitiu uma economia de 
33 bilhões de megajoules de energia, o 
suficiente para abastecer 4,7 milhões de 
residências durante um ano.
Realizado pela Fundação Espaço ECO, 
o estudo mostra ainda que a existência 
do Sistema evitou a emissão de 752 mil 
toneladas de gás carbônico equivalente. 
Isso equivale às emissões geradas por 
um caminhão que fizesse 14 mil viagens 
ao redor do mundo. Para capturar essa 
emissão se elas tivessem acontecido, 
seria necessário plantar mais de 5 
milhões de árvores.
Uma das principais explicações 
para esses ganhos ambientais é a 
concretização do conceito de economia 
circular, que resulta na ampliação 
da vida útil dos materiais por meio 
da reciclagem. “Cerca de 95% das 
embalagens de defensivos agrícolas 
destinadas pelo Sistema são recicladas. 
Assim, voltam a ser usadas como 
matéria-prima e permitem a redução 
da extração de recursos naturais”, 
explica Maria Helena Zucchi Calado, 
gerente de Sustentabilidade do inpEV.
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Junho
Até 05/06 - Pagar o FGTS ref. Maio  
2020
Até 05/06 - Pagar o INSS e FGTS dos 
domésticos
Até 15/06 - Pagar mensalidade de sócio.
Até 15/06 - Pagar o INSS dos autônomos;
Até 19/06 - Pagar o INSS dos 
empregados;

OBS: A folha de pagamento e as guias de 
INSS e FGTS serão enviadas via e-mail 
e deverão ser recolhidas nas datas do 
presente cronograma. Todos os serviços 
da entidade estão disponibilizados pelo 
whatsapp 99237-7610 e telefone (12) 
3132.4400. 

OBS: Os boletos já estão sendo enviados 
para pagamento das mensalidades, 
mantenha seu e-mail atualizado na 
entidade.

Julho
Até 07/07 - Pagar o FGTS ref. Junho 
2020
Até 07/07 - Pagar o INSS e FGTS dos 
domésticos
Até 15/07 - Pagar mensalidade de sócio.
Até 15/07 - Pagar o INSS dos autônomos;
Até 20/07 - Pagar o INSS dos 
empregados;
OBS: A folha de pagamento e as guias de 
INSS e FGTS serão enviadas via e-mail 
e deverão ser recolhidas nas datas do 
presente cronograma. Todos os serviços 
da entidade estão disponibilizados pelo 
whatsapp 99237-7610 e telefone (12) 
3132.4400. 
OBS: Os boletos já estão sendo enviados 
para pagamento das mensalidades, 
mantenha seu e-mail atualizado na 
entidade.

EXPEDIENTE

Agenda de tributosPREÇO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS

PRODUTOS UNIDADE PREÇO

Feijão Carioquinha                 Sc. 60Kg  R$ 366,91

Fonte: Agrolink - Data da cotação: 28/05/2020

Arroz em casca longo fino 1   Sc.60 Kg R$ 65,00

Fonte: COOPAVALPA - Data da Cotação: 28/05/2020

Milho Sc. 60Kg                        R$ 48,27

Cana Tarefa R$ 300,00

Porco (Vivo) Kg  R$ 4,56

Porco (Carcaça) Kg R$ 6,80

Boi gordo                              @ R$ 203,87

Bezerro de Corte kg R$ 21,11

Bezerro cb R$ 2100,00

Boi Magro cb $ 3.000,00

Vaca Gorda                          @ R$ 179,82

Data da cotação: 28/05/2020 

Fonte: CEPEA, Esalq, BM&F, Scot Consultoria, IEA, Rural Centro

Bezerra p/leite - 1000 lt C       Cb R$ 1.510,00

Novilha p/leite - 2000 lt C                                          Cb R$ 3.020,00

Vaca p/leite - 3000 lt C           Cb R$ 4.530,00

Valores calculados de acordo com a preço do Leite 

Leite Lt  R$ 1,51

Fonte: SERRAMAR - Data da Cotação: 28/05/2020


