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Secretaria de Agricultura de 
SP adia prazo de exigência dos 
exames sanitários no rebanho
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Notas

Aftosa e Brucelose: prorrogados os 
prazos de vacinação e declaração

GTA Eletrônica: saiba como usar

Por meio do sistema informatizado 
GEDAVE, o criador paulista pode 
solicitar e imprimir, pela internet, 
a e-GTA (Guia de Trânsito Animal 
Eletrônica) para bovinos e bubalinos. 
Além disso, o produtor também pode 
emitir a Permissão de Trânsito Vegetal 
Eletrônica (PTV). Para emitir a GTA, 
acesse o GEDAVE pelo site: https://
gedave.defesaagropecuaria.sp.gov.br/.
Pelo celular, o produtor pode visualizar 
e confi rmar a autenticidade da GTA e 
da PTV por meio do aplicativo gratuito 
GEDAVE, disponível na Google Play 
Store para celulares Android e na 
Apple Store para celulares iOS. Saiba 
como usar:

As campanhas de vacinação contra 
Febre Aftosa e Brucelose em todo o 
Estado de São Paulo foram prorrogadas 
até o dia 30 de junho, de acordo com a 
Coordenadoria de Defesa Agropecuária 
de São Paulo. Com a prorrogação da 
vacinação, o produtor terá até o dia 7 
de julho para entregar as declarações 
no sistema GEDAVE (Gestão de 
Defesa Animal e Vegetal). 
Até o momento, menos da metade 
das propriedades rurais do estado 
cadastradas no Gedave comprovou 
a vacinação de bovídeos (bovinos e 
bubalinos) contra a aftosa. Segundo 

dados emitidos em 24 de maio, 
dos 366.719 animais registrados na 
regional EDA Guaratinguetá, 57,3% 
foram vacinados, e 49,8% das 4.534 
propriedades cadastradas informaram 
a vacinação.

Lembrando que deixar de 
vacinar sujeita o produtor a 
multas de 5 Ufesps (145,45 reais) 
por cabeça não vacinada, e 
deixar de comunicar a vacinação 
sujeita a multa de 3 Ufesps (87,27 
reais) por cabeça não declarada. 
O valor de cada Ufesp - Unidade 
Fiscal do Estado de São Paulo é 
29,09 reais.

É possível também cadastrar um número 
de celular ou endereço de e-mail para 
receber uma mensagem SMS ou e-mail 
a cada vez que uma GTA for emitida 
com o número do CPF do produtor 
cadastrado. O produtor que já tem o 
cadastro no GEDAVE precisa entrar 
no sistema, ir até “Cadastro de Pessoa 
Física”, visualizar os dados, informar 
o número ou e-mail e marcar na 
confi guração que aceita essa facilidade.

Importante:
• Com a e-GTA não é mais 

necessário imprimir em papel a 
Guia emitida para transitar dentro 
do Estado de São Paulo (fora do 
Estado é necessário o documento 
impresso), porém, ao transitar com 
a e-GTA no celular, é necessário 
que o dispositivo esteja carregado 
para apresentação do documento, 
sujeito à medidas administrativas 
e sanitárias aplicáveis de acordo 
com a legislação em caso de não 
apresentação por falta de bateria.

• Em caso de falta de sinal de 
internet no celular, a e-GTA pode 
ser salva em PDF.

• Notas Fiscais, atestados de 
exames, declarações, certificações 
e outros documentos exigidos 
deverão ser impressos, somente a 
GTA pode ser eletrônica.

1. Abra a Play Store ou Apple 
Store e baixe o aplicativo 
GEDAVE

2. Abra a câmera do celular 
e posicione para o QR 
Code impresso na guia ser 
escaneado

3. O programa irá redirecionar 
para a GTA emitida no sistema

4. Feito isso, é possível comparar 
se a guia que o produtor tem 
em mãos é a mesma emitida 
através do sistema.

Brasil tem 
mais seis 
estados livres 
de febre aftosa 
sem vacinação

A Organização Mundial de Saúde 
Animal (OIE, na sigla em inglês) 
reconheceu internacionalmente os 
estados do Paraná, Rio Grande 
do Sul, Acre, Rondônia e partes 
do Amazonas e do Mato Grosso 
como zonas livres de febre aftosa 
sem vacinação, somando ao já 
livre estado de Santa Catarina, 
reconhecido em 2007. 
São mais de 40 milhões de cabeças 
que deixam de ser vacinadas, o 
que corresponde a cerca de 20% 
do rebanho bovino brasileiro, e 60 
milhões de doses anuais da vacina 
que deixam de ser utilizadas, gerando 
uma economia de aproximadamente 
R$ 90 milhões ao produtor rural.
A coordenadora de Produção Animal 
da Confederação da Agricultura e 
Pecuária do Brasil (CNA), Lilian 
Figueiredo, destacou que a retirada 
da vacina permitirá o aumento das 
exportações e a abertura de novos 
mercados para a carne brasileira.
“Temos visado mercados 
diferenciados. Hoje apenas Santa 
Catarina tem acesso a esses mercados 
que tem exigência sanitária mais 
restrita”, diz Lilian. Segundo ela, 
alguns países exigem que o Brasil 
seja sem vacinação para aceitar 
exportações do país, como Japão e 
Coreia do Sul, por exemplo.
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Notas

Escaldados pelo atraso da Dataprev em 
integrar os dados do Cadastro Nacional 
de Informações Sociais ao eSocial, 
representantes do governo e do setor 
privado defendem que o novo cronograma 
para início das operações com a versão 
simplifi cada do sistema seja empurrado 
para outubro deste 2021.
A proposta foi discutida pelo GT 
Confederativo do eSocial, grupo que 
reúne 15 entidades representativas de 
setores econômicos e órgãos do governo 
como INSS, secretarias do Trabalho, da 
Previdência e da Produtividade, além 
das estatais de TI, Serpro e Dataprev.
Como a Dataprev pediu até julho para 
integrar o CNIS à versão simplifi cada do 
eSocial, inicialmente a ideia era retomar 
o cronograma em setembro. Mas na 
reunião realizada na semana passada, 
ganhou mais força a proposta de adiar 
ainda mais a retomada do calendário de 
eventos, por margem de segurança.
Essa etapa do cronograma do eSocial 
envolve a alimentação do sistema com 
dados relativos à saúde e segurança 
no trabalho – no que representa a 4ª 
fase do sistema de escrituração digital 
das obrigações fi scais, previdenciárias e 
trabalhistas.

eSocial simplificado: Receio com 
Dataprev adia novo eSocial para outubro

O calendário divide as empresas 
por porte. O Grupo 1 são aquelas 
com faturamento superior a R$ 78 
milhões; o Grupo 2 as com receita 
de até R$ 78 milhões, o Grupo 3 as 
empresas optantes do Simples e os 
empregadores domésticos; e o Grupo 
4 as empresas públicas.
A ideia era que o envio de dados sobre 
folhas de pagamento das empresas do 
Simples e domésticos começasse em 
17 de maio último já com alimentação 
na versão simplifi cada do sistema. 
Mas a Dataprev alertou o governo 
cinco dias antes do prazo de que não 
teria como interoperar os dados do 
CNIS. Como resultado, o Grupo 3 
teve que informar os dados na versão 
original do eSocial.
A etapa seguinte, sobre saúde e 
segurança do trabalho começaria em 
8 de junho (Grupo 1), 8 de setembro 
(Grupo 2) e 10 de janeiro de 2022 
(Grupo 3). Como a promessa era de 
que já seria possível alimentar esses 
eventos na versão simplifi cada, o 
calendário terá mesmo que ser adiado.
Como ainda não foi ofi cialmente 
publicado, o que deve acontecer 
até a próxima semana, o novo 
cronograma ainda pode ser diferente, 
mas a proposta encaminhada pelo 
GT Confederativo é que o Grupo 1 
comece a alimentar os dados de SST 
em outubro deste ano, deixando os 
Grupos 2 e 3 para janeiro de 2022.

Secretaria adia prazo 
de exigência de 
exames de Brucelose 
e Tuberculose

A Secretaria de Agricultura do Estado 
de São Paulo publicou Resolução SAA-
40, de 21-5-2021, que adia para 1 de 
julho de 2022 o prazo de obrigatoriedade 
da realização dos exames de diagnóstico 
de brucelose e tuberculose no rebanho 
de leite. 
Também foi adiado o prazo para entrega 
dos resultados dos exames realizados 
entre janeiro de 2020 e junho de 2021, 
que poderão ser entregues até 30 de 
junho de 2022 aos laticínios, usinas e 
outros estabelecimentos processadores 
de leite e derivados. 
O produtor fornecedor que não 
apresentar os exames nos prazos 
estabelecidos não poderá destinar a sua 
produção aos estabelecimentos a partir 
de 1 de julho do mesmo ano. 
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Legislação

PL do licenciamento ambiental é aprovado na Câmara 

A Câmara dos Deputados aprovou, por 
300 votos a 122, o texto-base do Projeto 
de Lei do licenciamento ambiental (PL 
3729/04), que estabelece regras gerais 
desse procedimento a serem seguidas 
por todos os órgãos licenciadores, como 
prazos de vigência, tipos de licenças e 
empreendimentos dispensados de obtê-
la. O texto segue para aprovação do 
Senado. 
O PL nº 3729/04, discutido durante 
17 anos na Câmara dos Deputados, 
teve a sua 4ª versão apresentada pelo 
deputado Kim Kataguiri (DEM/SP), 
a qual serviu de base para o relator 
deputado Neri Geller (PP/MT). 
Somente em 2019, foram realizadas 
mais de 60 audiências publicas para 
a oitiva de todos os segmentos da 
sociedade brasileira, segundo a FAESP.
De acordo com o substitutivo do 
deputado Neri Geller, não precisarão 
de licença ambiental obras de 
saneamento básico, de manutenção 
em estradas e portos, de distribuição 
de energia elétrica com baixa tensão, 
obras que sejam consideradas de 
porte insignificante pela autoridade 
licenciadora ou que não estejam listadas 
entre aquelas para as quais será exigido 
licenciamento.
O texto cria ainda a licença única para 
simplificar o procedimento e permite 
a junção de licenças prévias com a de 
instalação, por exemplo. “O estado 

que tiver legislação mais rígida não vai 
mudá-la. É uma questão de bom senso. 
O projeto dá segurança jurídica para 
evitar questionamentos pela falta de 
uma norma geral”, afirmou Geller.
No caso do saneamento, a dispensa 
engloba desde a captação de água até 
as ligações prediais e as instalações 
operacionais de coleta, transporte 
e tratamento de esgoto. O texto 
determina o uso de procedimentos 
simplificados e prioridade na análise, 
inclusive com dispensa de Estudo de 
Impacto Ambiental (EIA).
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FAESP avalia que PL representa um avanço que poderá 
desburocratizar atividades e setores da economia

Entretanto, a ausência de licença para 
essas atividades não dispensa a licença 
para desmatamento de vegetação 
nativa ou uso de recursos hídricos. O 
produtor terá também de cumprir as 
obrigações de uso alternativo do solo 
previstas na legislação ou nos planos de 
manejo de unidades de conservação.

Para o presidente da FAESP, Fabio 
Meirelles, “o PL nº 3729/2004 
representa um enorme avanço que 
poderá desburocratizar muitas 
atividades e setores da economia, além 
de atrair consideráveis investimentos 
que poderão fortalecer todas as cadeias 
produtivas do Agro”.

Outro aspecto importante ressaltado por 
Meirelles diz respeito a energia elétrica, 
“que será viabilizada à populações 
vulneráveis, interrompendo um longo 
ciclo de estagnação de investimentos 
que certamente estimulará o progresso 
de nosso país”.

Por fim, a FAESP ressalta que a 
simplificação da licença não deixará 
de prever padrões rigorosos para o 
licenciamento de empreendimentos, 
“pois o projeto de lei buscou apenas 
racionalizar e simplificar uma complexa 
legislação ambiental”.

Atividades agropecuárias
O texto também dispensa de 
licenciamento ambiental certas 
atividades agropecuárias se a 
propriedade estiver regular no Cadastro 
Ambiental Rural (CAR), se estiver 
em processo de regularização ou se 
tenha firmado termo de compromisso 
para recompor vegetação suprimida 
ilegalmente. Nesse caso se incluem:

• cultivo de espécies de interesse 
agrícola, temporárias, semiperenes 
e perenes;

• pecuária extensiva e semi-intensiva;

• pecuária intensiva de pequeno 
porte;

• e pesquisa de natureza 
agropecuária que não implique 
risco biológico.
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Legislação

Câmara aprova cota de 40% para 
o leite nacional na merenda escolar

A Câmara dos Deputados aprovou 
no dia 6 de maio o Projeto de Lei nº 
3292 de 2020, do deputado Vitor Hugo 
(PSL-GO), que cria cota para o leite 
nacional que for comprado para a 
merenda escolar. A proposta também 
retira a prioridade de compra dos 
gêneros alimentícios de assentamentos 
da reforma agrária e de comunidades 
indígenas e quilombolas. O texto segue 
para o Senado.
Segundo o substitutivo aprovado, do 
deputado Carlos Jordy (PSL-RJ), 
40% dos recursos repassados pelo 
Fundo Nacional de Desenvolvimento 
da Educação (FNDE) aos municípios e 
usados para a compra de leite devem ser 
destinados à aquisição do produto na 
forma líquida junto a produtores locais 
registrados no serviço de inspeção.
O texto também dispensa a licitação se 
os preços forem compatíveis com os do 
mercado local, atendidas as exigências 
de controle de qualidade. Caso não 
haja leite líquido, a prefeitura poderá 

comprar leite em pó, contanto que não 
seja importado.
A cota mínima de 40% será dispensada 
se houver impossibilidade de emissão 
de nota fiscal; inviabilidade de 
fornecimento regular e constante; 
condições higiênico-sanitárias 
inadequadas; ou inexistência de 
laticínio nas proximidades da região ou 
produtores nacionais de leite em pó.

Agricultura familiar
Atualmente, a Lei 11.947 de 2009, sobre 
o programa de merenda escolar, prevê o 
uso de um mínimo de 30% dos recursos 
da merenda escolar para a compra 
de gêneros alimentícios produzidos 
diretamente pela agricultura familiar 
ou empreendedor familiar rural, com 
prioridade para os assentamentos da 
reforma agrária, comunidades indígenas 
e quilombolas.
O texto aprovado acaba com essa 
prioridade e também permite ao 
nutricionista responsável pelo cardápio 
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introduzir novos alimentos, fazendo 
referência à diversidade agropecuária 
da região em vez da diversidade 
agrícola, abrindo espaço para o uso de 
mais alimentos de origem animal.
Além disso, o texto torna obrigatória 
a criação dos conselhos de alimentação 
escolar (CAE) para que estados, 
Distrito Federal e municípios recebam 
os recursos da merenda escolar. 
Esse é um órgão permanente de 
caráter fiscalizador, deliberativo e de 
assessoramento.
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Negócios

Painel de Negócios

VENDO 
Vendo ou troco Gado de corte, 
tanque 1550 lts, marca Gea 
Farm Technologies; ordenha 
Westfalia Surge (espinha de 
peixe); Circuito fechado com 
bomba transferidor de leite; 
Suportes para lavagem das 
ordenhadeiras; Pesadores 
de leite alfa-laval agrimark 
5 milk meter; Conjuntos de 
ordenhadeira (Harmoni); Bomba 
de vácuo Alfa-Laval VP 76; Motor 
3 CV monofásico; Tubulação de 
ar e Pulsadores.
Tratar com: Adilson Carlos 
(12) 99649-2143

Apartamento 50m2 mobiliado. 
Rua Maria Jose da Cruz, 121, 
Apto 21 – Taubaté/SP. Preço: 
180.000,00 à vista.
Tratar com Juliana Figueira
(12) 99179-8151

Sitio de 9,6há, com casa sede 
ampla, piscina e área de lazer, 
capela, pastagem já formada, 
curral, baias, lagos, deposito, 
picadeira. Na entrada de 
Silveiras-SP, 9km da Dutra. 
Estuda permuta com imóvel em 
Taubaté/SP e região. 
Tratar com Juliana Gadioli 
(12) 99157-2111 / (12) 3301-1176 

Peixes (alevinos) sob 
encomenda. Dourado, 
pintado, tambaqui, matrinchã, 
piraputanga, piaçu, lambari, 
carpa capim, carpa colorida, 
carpa koi bagre jundiá, cascudo, 
car fish, tilápia Sant Peter.
Tratar com: Paulo Turazzi 
(12) 99773.3011

Vacas leiteiras raça mestiça. 
Valor a combinar. 
Tratar com: Cleiton Luis
(12) 99748-7997 / (12) 3122-3217

Jeep Willis ano 75. 100% original, 
azul, 6 cilindros, 47 mil km. 
Documentado. Valor: R$ 25 mil. 

NEGÓCIOS OPORTUNIDADES
Tratar com: Nazem Nascimento 
Contato: (12) 99776-5111 / nazem@
uol.com.br 

Mudas de Capiaçu. Valor: R$ 0,75 
uni. Obs: Chega a 4m de altura.
Tratar com: Francisco Jose Vilela 
Marcondes 
(12) 99740-7523 / (12) 3122-2279

Chácara de 1 alqueire com 
escritura, casa, lago com peixe. 
Localizada dentro do bairro 
Rocinha, antiga olaria do Wagner.
Tratar com: José Inácio Natal 
(12) 99785-5086 / (12) 99745-3144 

Carreta, circuito de leite e tanque 
de 1000l para leite.
Tratar com: José Luiz Moreira 
(12) 99671-0879 / (12) 3125-2311 

Casa em Taubaté-SP - Av. 
Bandeirantes - Resid. Santo 
Antônio. 
Tratar com: José de Souza 
Contato: (12) 99769-4439 

8,5 ha, na Estrada da Rocinha, 
Bairro do Pinhal, ao lado do Hotel 
Fazenda Alvorada. R$ 230 mil.
Tratar com: Marcos 
Contato: (11) 99970-2728 

Muda de capim Capiaçu e 
Curumim. 
Tratar com: Assis 
Contato: (12) 99754-8345 

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

ALUGO 

Sítio Santa Fé para final de ano, 
eventos e festas. 
Bairro dos Pilões, Estrada Vicinal 
Plínio Galvão César.
Tratar com: Juliano 
Contato: (12) 99163-0183 

BUSCO VAGA DE EMPREGO
Trabalhador rural e serviços em 
geral em fazenda/sítio. Obs.: 
Deficiente auditivo.
Tratar com: Claudecir Francisco 
Ramos 
Contato: (12) 98122-0629 (Estela) 
/ (12) 98823-2444 (Pai)

Para atuar na área técnica 
ou comercial em processo de 
produção agrícola ou pecuária. 
Função: Agrônomo. Obs.: 
Graduação em Engenharia 
Agronômica.
Tratar com: Gabriel Fernando 
Rufino de Azevedo 
(12) 98162-9102 / (12) 3101-3699

Trabalhador rural para lidar com 
gado de corte ou leite e serviços 
gerais em fazenda/sítio. Obs.: 
Experiência com gado.
Tratar com: Paulo Alexsandre 
Silva de Oliveira
(12) 99637-4636 / (12) 99729-1119

Trabalhador rural, tratorista e 
serviços em geral em fazenda/
sítio. Função a combinar.
Tratar com: Reinaldo Alves de 
Oliveira
(12) 98837-3751 / (12) 98857-9859

Trabalhar como Gerente de 
propriedade rural. Formação: 
Medicina Veterinária.
Tratar: Luis Henrique Lozano
Contato: (14) 99783-2230

Trabalhar como Administrador 
de fazenda, com 39 anos de 
experiência em pecuária, cria, 
recria, engorda, cruzamento 
industrial e outros.
Tratar com: Moacir Veroneze
(12) 98111-6559 / (12) 3127-8212

Técnico veterinário, técnico 
auxiliar veterinário de grande 
porte, manejo de equinos e 
administração de propriedade 



A John Deere apresenta 
um portfólio conjunto 
de graxas com ótima 
lubrificação e diversas 
aplicações, garantindo o 
cuidado adequado de 
cada equipamento.

QUEM AMA CUIDAQUEM AMA CUIDA

GRAXAS JOHN DEERE
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Artigo

Guaratinguetá/SP

A INDECISÃO DA ARROBA 
E O MEU GADO NO PASTO
O pecuarista tem passado grandes 
momentos de incertezas para conseguir 
concluir e fazer com que a sua atividade 
de engorda de gado seja rentável, o que 
não se é lembrado é que a criação de 
gado é um ciclo onde todos os anos 
há alta e baixa da arroba por falta de 
demanda, oferta, clima.
O ciclo pecuário é redondo, quando o 
bezerro está caro, ocorre a retenção das 
matrizes, o boi sobe. Com a retenção 
das fêmeas, há mais bezerro disponível, 
logo o bezerro fi ca com o preço mais 
barato, ocorre o abate das matrizes 
que foram retidas anteriormente, o 
preço do boi cai e consequentemente há 
menos oferta de bezerros no mercado. 
Com menos oferta, o bezerro fi ca mais 
caro e o ciclo se repete.
Nos últimos tempos, acompanhamos 
preços muito altos da arroba, e isso está 
relacionado com os valores de insumo 
que também aumentaram, a demanda 
externa que também tem aumentado 
comparando com os anos anteriores e 
tudo isso relacionado também ao ciclo 
exposto acima de oferta e demanda.
A pergunta é, com o mercado com 
altos valores e incertezas da arroba, 
devo segurar meu rebanho?
Minha opinião particular é que, se você 
já tem os animais prontos para abate 
no pasto, a sugestão é que você venda, 
pois não é lucrativo manter animal 

terminado na propriedade esperando 
se a arroba vai subir mais. Se você 
olhar para trás, quando você adquiriu 
estes animais, a arroba já está com um 
valor bom, além dos insumos que você 
comprou para nutrição e terminação 
deste rebanho, você acha que compensa 
ter estes animais comendo na 
propriedade se já estão terminados? E 
compensa segurar estes animais diante 
da seca que estamos esperando?
Estamos caminhando para a entressafra, 
onde haverá falta de animais prontos 
para abate em consequência além de 
outros fatores, do capim que também 
perde muita qualidade; diante da 
demanda e pouca oferta, a tendência 
é que o preço da arroba suba, porém 
como dito anteriormente, não é apenas 
a oferta e demanda que dita os preços 
do boi gordo, os insumos, o dólar e a 
exportação também, logo, se vai subir 
(uma vez que os valores já estão bem 
altos) e quanto, é incerto e arriscado 
para quem tem animais prontos para 
abate.

Caroline Druzian
Publicitária, especialista 
em bovinocultura de corte 
e responsável pela página 
C.D. Pecuária.
Contato: (11) 99571-7383
Instagram @cdpecuaria

equestre, casqueamento e 
ferrageamento – Senar. 
Tratar com: Dalton Oliveira 
Contato: (12) 99193-3294 

Caseiro, trabalhar com gado de 
corte, trator e serviços em geral. 
Tratar com: Reinaldo Lopes
Contato: (12) 99125-1593 

Trabalhador rural (serviços em 
geral em sítio).
Tratar com: José Roberto Lopes 
Contato: (12) 99118-8829

Caseiro, retireiro e serviços 
gerais na manutenção da 
propriedade. Função a combinar. 
Tratar com: Claudiney Honorato 
Contato: (12) 98221-0833 

PROCURO PROFISSIONAL

Com experiência em ordenha e 
trator.
Tratar com: Luiz Renato de 
Campos Ferraz
Contato: (12) 99704-7913 

Trabalhador rural para tirar 
leite, cuidar do gado e animais 
em geral, trabalhar c/ trator, 
ajudante geral e esposa p/ 
cuidar da sede da fazenda. 
Bairro Serra Fria - Lagoinha/SP
Tratar com: João Cesar
Contato: (12) 99769-7278
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ESCRITÓRIOS REGIONAIS - Sede: Praça 
Santo Antônio, 176 - Centro, Guaratinguetá - 
SP, 12500-350 Tel./Fax: (12) 3132-4400/ Cunha: 
Av.: Daher Pedro, 916, Facão / CEP: 12.530-000 
/ cunha@assopec.com.br - Tel./Fax: (12) 3111-
1463 / Lagoinha: R. Benedito Alvez da Rocha, 
196 - Centro - CEP: 12130-000 - Tel./Fax: (12) 
3647-1209 / lagoinha@assopec.com.br

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

(12) 3111-1364 / 99718-2817

JULHO
Até 07/07 - Pagar o FGTS ref. Junho 2021
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: Deixar cheques: FGTS até 
02/07/2021 e o INSS até 15/07/2021.

AGOSTO
Até 06/08 - Pagar o FGTS ref. Julho 2021
Até 06/08 - Pagar o INSS e FGTS dos 
domésticos
Até 16/08 - Pagar mensalidade de sócio.
Até 16/08 - Pagar o INSS dos autônomos;
Até 20/08 - Pagar o INSS dos empregados;
OBS: Deixar cheques: FGTS até 
03/08/2021 e o INSS até 16/08/2021.

EXPEDIENTE

Agenda de tributosPREÇO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS
PRODUTOS UNIDADE PREÇO
Feijão Carioquinha                 Sc. 60Kg  R$ 295,00

Fonte: Agrolink - Data da cotação : 28/05/2021

Arroz em casca longo fino 1   Sc.60 Kg R$ 107,50

Fonte: COOPAVALPA - Data da Cotação: 28/05/2021

Milho Sc. 60Kg                        R$ 93,00

Cana Tarefa R$ 350,00

Porco (Vivo) Kg  R$ 8,30

Porco (Carcaça) Kg R$ 11,89

Fonte: noticias agricolas - Agrolink - Data da Cotação:  28/05/2021

Boi gordo                              @ R$ 315,49

Bezerro de corte kg R$ 16,67

Boi Magro cb R$ 4.200,00

Vaca Gorda                          @ R$ 295,00

Fonte: CEPEA, Esalq, BM&F, Scot Consultoria, IEA - Data da Cotação: 27/05/2021

Bezerra p/leite - 1000 lt C       Cb R$ 2.080,00

Novilha p/leite - 2000 lt C                                          Cb R$ 4.160,00

Vaca p/leite - 3000 lt C           Cb R$ 6.240,00

Valores calculados de acordo com a preço do Leite 

Leite Lt  R$ 2,08

Fonte: SERRAMAR - Data da Cotação: 26/05/2021

Cursos
JUNHO
Programa Proleite - Mod. VIII 
Data: 01, 02, 07 e 08
Local: Campos Novos / Cunha

Tratamento de Madeira 
Data: 04 e 11 
Local: Sítio São José Migliano - 
Bairro Santa Cruz / Aparecida

Programa Viola Caipira - Mod I 
Data: 07, 08, 14, 15, 21, 22, 28 e 
29
Local: Cunha

Proleite - Mod IX 
Data: 14 a 16
Local: Campos Novos / Cunha

Operação e manutenção de 
tratores agrícolas 
Data: 21 a 25 
Local: Fazenda Vida Nova / 
Potim

Programa de Apicultura - Mod V 
Data: 7 e 8 
Local: Samambaia / Cunha

Programa de Apicultura - 
Mod VI 
Data: 11 e 12 
Local: Sambaíba / Cunha

Programa Turismo Rural 
Data: 15 a 17
Local: Gomeral / Guará   

Inseminação artificial 
Data: 28 a 30 de junho / 
01 e 02 de julho
Local: Sedro / Cunha

JULHO
Programa Feira do 
Produtor Rural 
Data: 05, 06, 12, 13, 19, 20, 
26 e 27
Local: Potim

Programa Turismo Rural 
Data: 13 a 15 
Local: Gomeral / Guará 

Proleite - Mod X 
Data: 05, 06, 12, 13, 19 e 20 
Local: Campos Novos / 
Cunha

Mais informações: coordenador César Galvão (12) 99781-0516


