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Palestras capacitam 
produtores sobre 
Segurança e Previdência
Página 2

SP inicia 
vacinação 
contra Aftosa
Página 3

Qualidade que gera 
resultado

Dia de Campo apresenta tendências da pecuária de corte

Passe hoje mesmo em uma de nossas 7 lojas 
e garanta a imunização de seu rebanho!

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

MAIO É MÊS DE VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AFTOSA!
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Palestra trata Segurança do Trabalho

O preventivo é antever, 
é levar a gestão para 
dentro da propriedade 
rural e prevenir o 
acidente tratando 
assuntos relacionados à 
avaliação ambiental. E o 
lado corretivo, que são 
as CATs, é o acidente já 
acontecido, é aquilo que 
não deu certo e gerou 
um acidente.

Gerson Luís de Carvalho
Diretor da Engerseg

O Funrural não dá direito 
a aposentadoria, ele 
não é uma contribuição 
previdenciária, podemos 
dizer que ele não passa de 
um imposto. Para a pessoa 
ter direito aos benefícios 
do INSS ela tem que 
contribuir ou se enquadrar 
como Segurado Especial.

Márcio Henrique de Castro
Advogado

Notas Notas

A fim de esclarecer as exigências do eSocial 
sobre Segurança do Trabalho, a Associação 
Agropecuária de Guaratinguetá promoveu 
mais uma palestra ministrada pelo 
engenheiro de segurança do trabalho 
e diretor da Engerseg (Engenharia de 
Segurança do Trabalho), Gerson Luís de 
Carvalho.
“Hoje vim fazer uma repescagem para 
os produtores se conscientizarem da 
importância de trazer a gestão de segurança 
do trabalho para suas propriedades rurais, 
já que isso é um item legal e obrigatório no 
eSocial”, explicou.
De acordo com Gerson, o eSocial é uma 
ferramenta que exige análises preventivas 
e corretivas por meio de duas diretrizes: 
a Gestão de Segurança do Trabalho e o 
Acidente de Trabalho.

Previdência Rural é tema de palestra na Associação 

No dia 25, foi a vez de sanar as principais 
dúvidas dos produtores rurais sobre 
Previdência Rural. O assunto foi tema de 
palestra ministrada pelo advogado Márcio 
Henrique de Castro, também na sede das 
entidades, em Guaratinguetá.

Produtor rural terá subsídio à energia regulado

DÍVIDA RURAL
Além de permitir que irrigantes acumulem 
os dois benefícios, o texto determina que 
a Agência Nacional de Energia Elétrica 
(Aneel) fiscalize a concessão do subsídio. 
Essa obrigação por parte do órgão 

“Procuramos trabalhar as dúvidas mais 
comuns que vejo nos atendimentos que 
realizo. São esclarecimentos a respeito 
do enquadramento do segurado, como 
contribuinte e como Segurado Especial, 
e as exigências legais dentro de cada um 

desses aspectos para que eles entendam 
que precisam se programar para quando 
precisarem usufruir dos benefícios do 
INSS”, explica.
De acordo com Márcio, há muita confusão 
a respeito do direito ao recebimento de 
benefícios do INSS. O advogado alerta que 
muitos produtores confundem o Funrural 
com a contribuição para aposentadoria.

Aftosa: SP inicia campanha
Volume e composição da vacina são alterados a partir deste ano

Teve início no dia 1º de maio a campanha 
de vacinação contra a febre Aftosa no 
estado de São Paulo. Nesta primeira fase, 
que segue até o dia 31, devem ser vacinados 
todos os bovinos e bubalinos, de todas as 
idades.
Em função da mudança na composição 
da vacina, neste ano a dose será reduzida 
de 5 ml para 2 ml e, a partir de agora, será 
constituída apenas pelos sorotipos A e O, 
de acordo com informações da médica 
veterinária, MSc, PhD Ana Paula Cunha 
Belchior Ribeiro, diretora técnica de divisão 
do Escritório  de Defesa Agropecuária de 
Guaratinguetá.
“Antes a vacina era composta pelos 
sorotipos A, O e C. Há 10 anos não há 

notificação do sorotipo C, então a OIE 
(Organização Internacional das Epizootias) 
justifica a mudança da composição pela 
retirada desse sorotipo da produção da 
vacina”, explica a veterinária.
O criador tem até o dia 7 de junho para 
comunicar a vacinação ao órgão oficial, 
diretamente em uma das unidades da 
Defesa Agropecuária em todo o estado, ou 
através do sistema informatizado Gedave 
utilizando senha pessoal. 
A imunização é obrigatória e o criador que 
não aplicar ou não comunicar a vacinação, 
pagará multa de 5 UFESPs (R$ 132,65, 
em 2019) por animal não vacinado e 3 
UFESPs (R$79,59, em 2019) por animal 
não declarado.

Em relação à Brucelose, a dose deve ser 
aplicada nas fêmeas bovinas e bubalinas 
entre três a oito meses. A vacinação é feita 
uma única vez e a declaração deverá ser 
efetuada no mesmo prazo da vacinação 
contra Aftosa.

regulador já está prevista em lei, mas o 
trabalho da Aneel foi criticado em análises 
feitas pelo Tribunal de Contas da União 
(TCU), que encontrou indícios de fraudes.
O novo decreto será enviado à Casa Civil 
nos próximos dias, para ser assinado 

pelo presidente Jair Bolsonaro. O texto 
foi construído pelos Ministérios da 
Agricultura, Desenvolvimento Regional, 
Economia, Minas e Energia, Casa Civil e 
pela Aneel.

O governo prepara um novo decreto 
para regulamentar o fim do desconto na 
energia para consumidores rurais do País. 
O benefício custa R$ 3,4 bilhões por ano 
e é pago pelos demais consumidores de 
energia.
Já há consenso de que o subsídio deve 
mesmo acabar, de forma escalonada, ao 
longo dos próximos cinco anos. Mas para 
diminuir a resistência do agronegócio, o 
texto voltará a permitir que produtores 
que fazem uso de irrigação acumulem dois 
descontos até a extinção dos benefícios. O 
desconto médio dos consumidores rurais 
era de R$ 47,88 em 2016. Os irrigantes, em 
média, tinham um desconto bem maior, de 
R$ 642,64.



PAINEL DE NEGÓCIOS

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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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

Notas

Reprodução bovina é tema de Dia de Campo em Lorena
Com o objetivo de unir a categoria para 
a produção de bovinos de qualidade na 
região, o II Dia de Campo da APROCORTE, 
realizado no dia 13 de abril, na Fazenda 
Boa Esperança, em Lorena, reuniu cerca 
de 100 participantes, entre pecuaristas, 
profissionais e especialistas, para discutir 
tendências da pecuária de corte e tratar 
temas ligados à reprodução. 
Durante abertura, a anfitriã do evento, 
Ellen Marina, criadora reconhecida no 
mercado, contou a todos sobre a nova 
venda para a Turquia, realizada no início 
de abril, com o envio de 88 cabeças de 
bezerros Angus, e expressou seu otimismo 
em relação à pecuária de corte regional.

Iniciando as palestras técnicas, o consultor 
de pecuária MSD, João Luiz Villas Boas, 
abordou as principais doenças reprodutivas 
que acometem o gado e as vantagens do 
manejo sanitário, tendo em vista sempre o 
custo benefício para o pecuarista. “Apenas 
uma vaca pode trazer um grande prejuízo 
para uma fazenda, por isso quando se trata 
de manejo não é gastar dinheiro, é investir.” 
Na sequência, o zootecnista da DSM 
– Tortuga, Cauê Surge, falou sobre os 
cuidados com a saúde da vaca para a 
estação de monta visando obter lucro com 
o bezerro. Segundo ele, o maior desafio do 
pecuarista em atender a nutrição adequada 
para a vaca está na produção de forragem. 
“Capim é a base e tem que ser produzido 
em qualidade e quantidade o ano inteiro”, 
destacou. 

André de Souza, coordenador técnico 
de corte Semex, reforçou a viabilidade 
de se trabalhar com IATF (Inseminação 
Artificial em Tempo Fixo), técnica que 
cresceu 16,1% em 2018, segundo estudo da 
FMVZ-USP. “Apesar dos benefícios, o uso 
do IATF exige um profissional qualificado, 
que irá saber dizer o melhor protocolo para 
um melhor resultado”.
Resultados sobre o cruzamento industrial 

Que o passo de hoje se torne um 
salto de desenvolvimento para todos.

Ellen Marina
Criadora Fazenda Esperança

foram apresentados pelo veterinário 
da Fazenda Boa Esperança, Gilberto 
Assumpção, que contou sobre o processo 
que utiliza unindo manejo, nutrição e o 
IATF para alcançar a qualidade que atraiu 
olhares de compradores turcos. 
Ao final, Gilberto apresentou as fêmeas 
para desmame, com peso médio de 210kg, 
que serão engordadas e comercializadas no 
mercado nacional.

INVESTIMENTO
Para a pecuarista Sandra Souza, que 
recentemente começou no cruzamento 
industrial e possui 150 vacas 
produzindo na Fazenda Burity 2, em 
Pindamonhangaba, o II Dia de Campo 
foi um divisor de água para os criadores 
da região. 

OFEREÇO:
Para trabalhar de retireiro, trabalho na 
roça, chácara, serviços gerais.
Tratar com: Luiz Carlos de Abreu
Celular: (12) 99673-1169

Para Trabalhar em serviços gerais, 
tratorista.
Tratar com: Reinaldo Lopes dos Santos
Celular: (12) 99736-2579 / 99603-7916
OFEREÇO: Para trabalhar em serviços 
gerais, trabalhador agropecuário geral.
Tratar com: Antonio Pereira
Celular: (12) 99779-1584 / 99721-5483
OFEREÇO: Para trabalhar de caseiro, 
serviços gerais.

Tratar com: João Benedito
Celular: (12) 99669-3381

Para trabalhar na área de Bovinocultura 
de corte, podologia equina, casqueamento 
e ferreamento, equitação e adestramento..
Tratar com: Jose Leandro
Celular: (12) 99715-3022 / 99789-8010

Para trabalhar em serviços gerais, caseiro, 
leiteiro, pintura.
Tratar com: Paulo Henrique
Celular: (12) 99778-2134

De TRABALHADOR RURAL para 
trabalhar com horta, com experiência 02 
vagas.

Tratar com: Brás Carlos
Celular: (12) 99753-4886

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 

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

Vimos que a gente tem que 
se unir para trabalhar com 
igualdade e produzir o ‘bezerro 
de ouro’ para ser respeitado lá 
fora. O evento me deixou muito 
satisfeita, aprendi bastante.

Sandra Souza
Fazenda Burity 2

O II Dia de Campo foi uma realização de 
APROCORTE e Ellen Marina (Fazenda 
Boa Esperança), com o apoio de Gilberto 
Assumpção Reprodução e Produção de 
Bovinos, Tortuga, Semex, MSD Saúde 
Animal, Comac, Sindicato Rural de 
Lorena, Piquete e Canas e SAA.
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Agenda de tributos

MAIO
Até 07/05 - Pagar o FGTS ref. ABRIL  
2019
Até 07/05 - Pagar o INSS e FGTS dos 
domésticos
Até 15/05 - Pagar mensalidade de 
sócio.
Até 15/05 - Pagar o INSS dos 
autônomos;
Até 20/05 - Pagar o INSS dos 
empregados;
OBS: Deixar cheques de INSS e FGTS 
em nossos escritórios até 03/05/2019

JUNHO
Até 07/06 - Pagar o FGTS ref. Maio 
2019
Até 07/06 - Pagar o INSS e FGTS dos 
domésticos
Até 17/06 - Pagar mensalidade de 
sócio.
Até 17/06 - Pagar o INSS dos 
autônomos;
Até 19/06 - Pagar o INSS dos 
empregados;
OBS: Deixar cheques de INSS e FGTS 
em nossos escritórios até 04/06/2019

Cursos SENAR

Maio
Artesanato em fibras de 
bananeira
Data: 06 a 10
Local: Campos Novos de 
Cunha / Pousada Cabocla
8h às 17h

Apicultura – Mód. V
Data: 13, 14, 17 e 18
Local: Cunha / Bairro do 
Balaeiro

Turismo Rural – Mód. III 
Datas: 27 a 29
Local: Potim 

Olericultura Orgânica – Mód. 
III 
Datas: 20 e 21
Local: Lagoinha / Bairro do 
Imbiri

Junho
Apicultura – Mód. VI
Data: 17, 18, 21 e 22
Local: Cunha

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

Olericultura Orgânica – 
Mód. IV
Datas: 24 e 25 
Local: Lagoinha

PREÇO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS
PRODUTOS UNIDADE PREÇO
Feijão Carioquinha                 Sc. 60Kg  R$ 263,79
Fonte: Agrolink -  Data da cotação : 26/04/2019

Arroz em casca longo fino 1   Sc.60 Kg R$ 50,00
Fonte: COOPAVALPA                        Data da Cotação: 26/04/2019
Milho Sc. 60Kg                        R$ 33,86
Cana Tarefa R$ 300,00
Porco (Vivo) Kg  R$ 4,27
Porco (Carcaça) Kg R$ 6,45
Boi gordo                              @ R$ 158,00
Bezerro de Corte kg R$ 14,67
Bezerro cb R$ 1.450,00
Boi Magro cb R$ 2.150,00
Vaca Gorda                          @ R$ 141,50
Data da Cotação: 26/04/2019Fonte: 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 a preço do Leite

Leite Lt  R$ 1,52
Fonte: SERRAMAR  -  Data da Cotação: 26/04/2019


