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COVID-19

AFTOSA

Produtores de leite de Cunha, no interior de São Paulo, receberam uma boa 
notícia neste ano. Após aprovação da Câmara Municipal, a Prefeitura deu 
entrada no processo para que os laticínios do município passem a contar com 
o Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal (SISBI/POA). 
Página 6



Começou a campanha de vacinação
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Notas Notas

Mensalidades por e-mail

Desde abril, a Associação Agropecuária 
de Guaratinguetá está enviando os 
boletos referentes às mensalidades, em 
dia e em atraso, por e-mail para serem 
impressos e pagos em qualquer agência 
bancária ou lotérica.
A folha de pagamento e as guias de INSS 
e FGTS também serão enviadas via “As vacinações serão 

mantidas, uma vez 
que se trata de 
atividade essencial e 
que há necessidade 
de manutenção dos 
compromissos com as 
zonas reconhecidas 
como livre de febre 
aftosa com vacinação 
perante a Organização 
Internacional de Saúde 
Animal (OIE)”, 

IR: Governo 
prorroga prazo

O Ministério da Economia anunciou 
a prorrogação do prazo para entrega 
da declaração do Imposto de Renda 
2020 de pessoas físicas para 30 de 
junho. O prazo inicial era 30 de 
abril e o motivo do adiamento é a 
pandemia da Covid-19.
O governo disse que vai manter o 
cronograma original de pagamento de 
restituições. O primeiro lote continua 
marcado para 29 de maio. Então, 
mesmo com mais tempo, é importante 
lembrar que quem entregar primeiro, 
receberá a restituição mais cedo. 
Ligue em nossos escritórios para 
agendar seu atendimento e tirar 
dúvidas sobre o IR.

VENDO:
8,5 ha – Local: Estr. Mun. da Rocinha 
- Bairro do Pinhal.
Valor: R$ 230 mil / Tratar com: 
Marcos (11) 99970-2728

Muda de Capim Capiaçu e Curumim
Tratar com: Assis (12) 99754-8345

Madeiras para pallets, mourões 
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 whatsapp

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

Um burro e uma carroça completa
Tratar com: Jose Mauro

(12) 98146-0231

ALUGO: 
Sítio para eventos e festas / Bairro 
dos Pilões – Estr. Plínio Galvão Cesar
Tratar com: Juliano (12) 99163-0183

OFEREÇO: 
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
(12) 99611-1853

Para trabalhar em fazenda, sítio e 
chácara.
Obs: Habilitação Categoria -B
Tratar com: Fábio Candido
(12) 98109-1660

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

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

Para trabalhar como trabalhador rural
Tratar com: Isaac Quadros
(12) 99702-7981

PRECISO: 
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

ressaltou o diretor do Departamento de 
Saúde Animal da Secretaria de Defesa 
Agropecuária, Geraldo Moraes.

Prorrogado o prazo de 
declaração
A Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento do Estado de São Paulo 
decidiu, excepcionalmente, prorrogar 
para 1º de julho o prazo para entrega 
da declaração da vacinação do gado 
bovino e bubalino relativo à Campanha 
de Erradicação da Febre Aftosa. 
A comprovação da vacinação contra 
a febre aftosa deverá ser realizada, 
preferencialmente, por meio eletrônico, 
como no caso do GEDAVE (Gestão 
de Defesa Animal e Vegetal), mas, 
considerando que muitos produtores 
ainda procuram o atendimento 
presencial dos Escritórios de Defesa 
Agropecuária para o auxílio nessa 
demonstração, a Secretaria resolveu 
prorrogar o prazo para evitar o contágio 
pela Covid-19, protegendo a saúde dos 
produtores e servidores da secretaria.
Para o lançamento da comprovação da 
vacina no sistema GEDAVE, o usuário 
deve estar devidamente vinculado à 
Atividade Produtiva e com seu cadastro 
de pessoa física ativo. 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.

e-mail e deverão ser recolhidas nas datas 
agendadas no cronograma (pág. 8). 
Os associados que não possuem e-mail 
ou não receberem o boleto até a data 
do pagamento, devem entrar em 
contato pelo telefone (12) 3132-4400 ou 
WhatsApp (12) 99794-0526 e atualizar 
as informações.A primeira etapa da campanha nacional 

de vacinação contra febre aftosa em 
São Paulo teve início no dia 1º de maio 
e segue até dia 31, para imunização de 
bovinos e bubalinos de todas as idades, 
para a maioria dos estados brasileiros, 
conforme o Calendário Nacional 2020. 
O Ministério da Agricultura emitiu 
orientações sobre cuidados para que a 
vacinação ocorra sem colocar em risco 
a saúde dos produtores rurais e dos 
servidores do serviço veterinário oficial 
nesse período de pandemia da covid-19. 
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Covid-19Covid-19

CDRS informa ações na 
região frente à Covid-19
Frente à pandemia 
da Covid-19, o 
novo coronavírus, 
a CDRS Regional 
Guaratinguetá 
(Coordenadoria de 
Desenvolvimento Rural 
Sustentável) está 
tomando uma série de 
medidas para apoiar 
o produtor rural na 
região.

“Estamos em contato 
com lideranças rurais e 
políticas, monitorando 
os impactos da covid na 
produção agropecuária, 
com o objetivo de 
comunicar aos governos 
as necessidades de 
ações mitigadoras e 
políticas públicas de 
enfrentamento à crise”, 
destacou o diretor 
regional da CDRS 
Guaratinguetá, Jovino 
Ferreira.

Com atendimento presencial ao público 
suspenso desde o início da quarentena, 
o órgão está realizando os atendimentos 
à distância e conta com uma equipe 
em “teletrabalho”. As visitas técnicas 
e capacitação dos produtores estão 
paralisadas.
Outras ações visam “aproximar 
produtores, compradores e 
consumidores”. Segundo Jovino, a 
diminuição de consumo e as dificuldades 
de transporte estão prejudicando a 
renda das famílias rurais.

“Estamos organizando 
e apoiando grupos de 
produtores aos quais 
atuamos com extensão 
rural e assistência 
técnica, para ajudá-los a 
encontrar oportunidades 
para escoamento de seus 
produtos, principalmente 
os produtores de 
hortaliças.”

Outro aspecto preocupante é a 
diminuição do consumo de derivados 
do leite, um problema entre parte dos 
produtores da região, segundo Jovino. 
“Principalmente o queijo produzido 
em pequenos laticínios. Estamos 
fazendo algumas ações de apoio para 
a destinação de leite excedente de 
pequenos laticínios para o mercado 
spot”.
Para atendimento na região:
E-mail: edr.guaratin@cdrs.sp.gov.br - 
Telefone (12) 99744-1480
Para atendimento estadual:
E-mail: faleconoscoagricultura@sp.gov.
br - Telefone (11) 5067-0060
Informar: nome, telefone, município e 
assunto.

Faesp apresenta medidas contra pandemia
A FAESP (Federação da Agricultura e 
Pecuária do Estado de São Paulo) tem 
atuado intensamente para mitigar os 
reflexos da pandemia do coronavírus 
sobre a produção e comercialização 
agropecuária. 
Com a criação de um comitê de crise, a 
entidade está monitorando e propondo 
ações de apoio ao produtor rural com 
os governos Federal e Estadual, como 
medidas para as áreas tributária, 
trabalhista, sanitária, de crédito e 
logística. 
Dentre medidas publicadas, estão: 
permissão para declarar a vacinação 
contra a aftosa de forma não presencial; 
a autorização para indústrias com selo 
SIF receberem leite de laticínios com 
selo de inspeção estadual ou municipal; 
prorrogação dos débitos junto ao 
INCRA por 60 dias, contados após 
fim da pandemia do coronavírus, entre 
outras.
A entidade ressalta ainda que continua 
acompanhando diariamente a evolução 
das discussões e, periodicamente, 
irá atualizar as entidades rurais 
sobre medidas específicas, que serão 

encaminhadas e disponibilizadas no site 
da FAESP (www.faespsenar.com.br).
O comitê de crise faz o monitoramento 
em tempo real nos canais diretos, via 
e-mail comissoes@faespsenar.com.br ou 
WhatsApp (11) 94710-8788) para que 
os produtores relatem suas dificuldades 
com relação a produção agropecuária.

Cartilha: “Legislação 
trabalhista para o período 
de calamidade pública”
De acordo com o sistema Faesp/Senar-
SP, nos últimos meses os governos 
Federal e Estadual têm publicado 
e anunciado inúmeras medidas 
econômicas e regulatórias, com 
mudanças e flexibilizações importantes 
na legislação, inclusive trabalhista, que 
poderão ser seguidas por empresas e 
empregadores para o enfrentamento aos 
severos impactos negativos decorrentes 
da pandemia provocada pela Covid-19.
Assim, a entidade criou uma cartilha 
com os principais pontos desse conjunto 
de medidas já publicadas ou anunciadas, 
aplicáveis ao meio rural, separadas 
por assunto e área de interesse. A 

publicação conta com explicações sobre 
as novas formas de trabalho permitidas, 
como “teletrabalho”, férias individuais e 
coletivas durante a pandemia, banco de 
horas e muito mais.
Confira o material pelo link
https://cms20.happybiz.com.br
Arquivos/Empresa_020CONTEUDO
_00076134_Anexos/Original/
020000761340001_0.pdf.

Agricultura de SP lança publicação sobre 
boas práticas contra COVID-19 no campo

“Pertinho 
de casa”

Já pensou em um jeito simples de 
anunciar ou comprar dos negócios 
pertinho da sua casa? Foi 
pensando nisso que a Pertinho de 
Casa foi criada, uma plataforma 
digital sem fins lucrativos da 
FAESP-SENAR-AR/SP que, com 
apoio do Sebrae-SP, Accenture, 
Facebook, V-Tex e Pag Seguro, 
ajuda a conectar pequenos 
negócios e produtores rurais aos 
seus clientes mais próximos. E 
tudo isso sem custos ou taxas, 
tanto para quem vende quanto 
para quem compra, agilizando 
com muita conveniência o processo 
de comercialização dos produtos.
Nesse primeiro momento, o 
foco é em pequenos produtores 
e negócios de perecíveis, como 
barracas de feira, uma mercearia 
ou um hortifruti. O Pertinho de 
Casa é aberto pra todo mundo. 
Só entrar no site https://www.
pertinhodecasa.com.br e se 
cadastrar.

A Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento do Estado desenvolveu 
o “Manual de Orientação e Boas 
Práticas contra a Covid-19 para a 
população rural”. A ideia de que os 
moradores do campo estão, em geral, 
mais protegidos da doença causada 
pelo novo coronavírus – por estarem 

relativamente mais isolados do que 
a população urbana – é equivocada, 
segundo especialistas. Em São Paulo, a 
população rural corresponde a quatro 
milhões.
A publicação contém orientações 
importantes para os produtores 
paulistas e toda a comunidade, que, Guaratinguetá/SP

neste momento, continuam trabalhando 
para garantir o abastecimento da 
população e também possam proteger a 
saúde das famílias.
“São pessoas fundamentais para o 
funcionamento do agro e, nesta situação 
tão crítica, para o fornecimento e 
produção de alimentos à população”, 
destaca Gustavo Junqueira, secretário 
de Agricultura e Abastecimento.
O material traz informações sobre gestão 
financeira das propriedades, formas de 
transmissão da doença, métodos de 
higienização das mãos e equipamentos 
de trabalho, cuidados com transporte 
e comercialização dos produtos, entre 
outros cuidados que devem tomados.
Para obter o manual, acesse: 
https://www.agricultura.sp.gov.br/
media/13378-09-manual-e-boas-pra-
tcas-populac-a-o-rural-02b-pdf.pdf.



1º de maio - Dia do Trabalhador

Todo trabalhador é um guerreiro, pois seja no campo, no 
caixa ou no escritório, é com muita luta que se leva o pão 
de cada dia para a mesa!

Nosso respeito e admiração a
todos os trabalhadores do Brasil!

Produtor rural, seja
membro da Associação
Agropecuária de
Guaratinguetá!

(12) 3132-4400

Aproveite os 
benefícios para você 
e sua propriedade!
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MercadoLegislação

Selo fortalece produção de laticínios em Cunha

Produtores de leite de Cunha, no 
interior de São Paulo, receberam uma 
boa notícia neste ano. Após aprovação 
da Câmara Municipal, a Prefeitura 
deu entrada no processo para que os 
laticínios do município passem a contar 
com o Sistema Brasileiro de Inspeção 
de Produtos de Origem Animal (SISBI/
POA).
O processo teve apoio dos técnicos 
da Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento do Estado. Com essa 
marca, fica reconhecida a equivalência 
do Serviço de Inspeção Municipal 
(SIM) com o Serviço de Inspeção 
Federal, a fim de garantir a segurança 
dos alimentos e possibilitar a ampliação 
do acesso a outros mercados em todo o 
território nacional.
Cunha foi pioneira na região ao ter o 
SIM, que permite a comercialização de 
produtos de origem animal dentro da 
área municipal. “Temos o SIM desde 
2015, porém os produtores ansiavam por 
comercializarem seus produtos além da 
divisa do Estado. Por isso começamos 
a fazer as adequações necessárias para 
atender a legislação”, conta o médico 
veterinário da Prefeitura de Cunha, 
José Bráulio.

Potencial
A notícia trouxe ânimo aos produtores 
locais. “Atualmente vendo queijo 
na região de Cunha, mas podendo 
vender em outros Estados, como o Rio 
de Janeiro, que fica logo na divisa, 
poderei aumentar a minha produção”, 
argumenta o produtor Clóvis Galvão, 
do Sítio Primavera, que há três anos 
montou um laticínio na cidade. 
Hoje, Galvão transforma em queijo 
frescal, muçarela, nozinho e também em 
manteiga os 300 litros diários de leite 
que retiram de 22 vacas em lactação. 
“Com o SISBI, os planos são melhorar 
a genética, aumentar o rebanho e, 
em consequência, a produção de leite 
e queijo”, afirma o produtor, um dos 
nove pequenos laticínios de Cunha que 
se beneficiam do SIM.
O processo é uma iniciativa em 
conjunto da Secretaria de Agricultura 
e Abastecimento, via CDRS, 
Secretaria Municipal de Agricultura 
e produtores locais. “Estamos na 
reta final para a obtenção do SISBI. 
Durante praticamente um ano viemos 
trabalhando com os produtores para 
conseguir fazer todas as adequações 

necessárias à legislação”, afirmou o 
engenheiro agrônomo da Casa da 
Agricultura de Cunha, César Frizzo

“Fomos o primeiro 
município na região a ter 
o SIM e agora seremos 
os primeiros a conquistar 
o SISBI. Estamos sendo 
pioneiros e servindo de 
exemplo e estímulo a 
outros municípios como 
Lagoinha, Silveiras, Areias 
e outros”, disse José 
Bráulio.

Treinamento
Paralelamente, a Casa da Agricultura 
de Cunha e a CDRS Regional realizaram 
várias palestras e treinamentos 
para adequação dos produtores. 
“Promovemos capacitações em 
Boas Práticas de Produção, com 
ênfase em normas de higiene, e em 
Boas Práticas Agropecuárias, como 
conforto animal, nutrição, vacinações 
obrigatórias, com o objetivo de 
agregar valor à produção, ampliar a 
oferta de produtos e o acesso a novos 
mercados”, conclui César Frizzo.
Cunha contribui com mais de 23 
milhões de litros de leite por ano, cerca 
de 65 mil litros diários, considerando 
apenas a produção captada por 
laticínios e cooperativas inspecionadas 
pelos serviços oficiais, representando 
18% da produção regional, que é de 
130 milhões de litros anuais. “Temos 
estimativa que nos levam a concluir 
que o processamento artesanal pode 
atingir cerca de mil propriedades 
e em torno de 30 mil litros de leite 
diários”, argumenta o diretor da 
CDRS Regional Guaratinguetá, 
Jovino Paula Ferreira Neto.

Produtores poderão contar, futuramente, com o Sistema Brasileiro 
de Inspeção de Produtos de Origem Animal

Ampliação de auxílio contempla produtores rurais
O Senado aprovou no dia 22 de abril, 
por unanimidade, ampliar as categorias 
de trabalhadores que podem receber 
o auxílio emergencial de R$ 600 do 
governo federal. O auxílio foi criado 
como medida contra a crise causada 
pela pandemia do coronavírus. Os 
senadores também aprovaram ampliar o 
limite de renda para ter direito ao BPC 
(Benefício de Prestação Continuada), 
numa derrota para o governo federal. 
As mudanças ainda precisa ser 
sancionado pelo presidente Jair 
Bolsonaro (sem partido) até 7 de maio. 
Assim como mães chefes de família 
podem receber R$ 1.200, o projeto 
aprovado prevê que o mesmo valor seja 
pago a pais solteiros que sejam o único 
responsável do lar, bem como a mães 
adolescentes (menores de 18 anos). 
Entre as categorias incluídas no 
novo texto, estão: arrendatários, 
extrativistas, silvicultores, seringueiros, 
beneficiários dos programas de crédito 

fundiário e assentados da reforma 
agrária; agricultores familiares e 
técnicos agrícolas; quilombolas e demais 

povos e comunidades tradicionais; 
e cooperados ou associados de 
cooperativa ou associação.

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

(12) 3111-1364 / 99718-2817
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MAIO
Até 07/05 - Pagar o FGTS ref. ABRIL 
2020
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: 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.

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.

EXPEDIENTE

Agenda de tributos

Programação:
 
Dia 14 - 19h
Tema: perspectivas de mercado 
e como se preparar para o pós 
Covid-19
Para participar, acesse: https://
forms.gle/XmhtWMrKTCCM4GF49

Dia 28 – 19h
Tema: estratégias de produção 
de gado de corte a pasto e 
como planejar o crescimento 
com baixo investimento. 
Para participar, acesse: https://
forms.gle/KJvBYxG3TGTYEjJD7

Palestras on-line
O Sebrae-SP, em parceria com a 
Associação Agropecuária e Sindicato 
Rural de Guaratinguetá promove, 
em maio, duas palestras on-line para 
os produtores rurais da região, com 
orientações sobre gestão e planejamento 
com foco na atual crise provocada pelo 
conoravírus.

PREÇO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS
PRODUTOS UNIDADE PREÇO

Feijão Carioquinha                 Sc. 60Kg  R$ 265,95

Fonte: Agrolink Data da cotação : 27/04/2020

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

Fonte: COOPAVALPA Data da Cotação: 29/04/2020

Milho Sc. 60Kg                        R$ 47,96

Cana Tarefa R$ 300,00

Porco (Vivo) Kg  R$ 3,68

Porco (Carcaça) Kg R$ 5,68

Boi gordo                              @ R$ 200,57

Bezerro de Corte kg R$ 22,22

Bezerro cb R$ 2.200,00

Boi Magro cb R$ 3.000,00

Vaca Gorda                          @ R$ 179,82

Data da cotação: 28/04/2020 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

Leite Lt  R$ 1,51

Fonte: SERRAMAR - Data da Cotação: 27/04/2020

As apresentações 
são gratuitas 
e serão 
ministradas 
pelo consultor 
de negócios 
do Sebrae-SP, 
Felipe Rimkus.


