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LeiteShow 2018 
Estrelas das grandes raças brilham na segunda edição do evento

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

NOVEMBRO É MÊS DE VACINAÇÃO!

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

(Rebanho bovino e bubalino de 0 (zero) a 24 meses)



Final de ano chegando e com ele as 
merecidas confraternizações dos 
produtores e trabalhadores rurais de 
Guaratinguetá, Cunha e Lagoinha da 
Associação Agropecuária e Sindicato 
Rural. 
Os convites já estão disponíveis, 
confira as datas e locais das festas 
e retire o seu em um de nossos 
escritórios até dia 29 de novembro.

CONFRATERNIZAÇÃO DOS 
PRODUTORES RURAIS EM 
CUNHA (FESTA ITINERANTE) 
Data: 01/12 - 19h 
Local: Fazenda Capiberibe. - Rod. 
Ignácio Bibiano do Reis, km 01

CONFRATERNIZAÇÃO DOS 
TRABALHADORES RURAIS 
Data: 06/12 – 18h
Local: Auditório da Associação e 
Sindicato – Guaratinguetá.

CONFRATERNIZAÇÃO DOS 
PRODUTORES RURAIS DO 
SINDICATO RURAL DE 
GUARATINGUETÁ 
Data: 08/12 – 18h 
Local: Recinto De Exposições Manoel 
Soares De Azevedo – Guaratinguetá.

Confraternizações
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Começa 2ª fase da vacinação contra Aftosa

Notas

O Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento deu início, no dia 1º de 
novembro, à segunda fase da vacinação 
contra febre Aftosa no estado de São 
Paulo. Até o dia 30 deste mês, todo o 
rebanho bovídeo (bovino e bubalino) com 
idade até 24 meses deverá ser imunizado, 
incluindo os animais já vacinados na 
primeira etapa, em maio. 
Em relação a Brucelose, a dose deve ser 
aplicada nas fêmeas bovinas e bubalinas 
de três a oito meses. A vacinação é feita 
uma única vez.

Fêmeas também devem ser vacinadas contra Brucelose

Após o período das vacinações, o 
pecuarista tem até o dia 7 de dezembro 
para comunicar ao órgão oficial de Defesa 
Agropecuária ou por meio do sistema 
informatizado Gedave, pelo site www. 
defesa.agricultura.sp.gov.br. 
Vale lembrar que a imunização é 
obrigatória e o criador que não vacinar 
e/ou comunicar à Defesa, deverá pagar 
multa de 5 UFESPs (R$ 117,75) por cabeça 
não vacinada e 3 UFESPs (R$ 70,65) por 
cabeça não comunicada.

2B533
PW

2B512
PW

HÍBRIDOS DE MILHO
COM DESTAQUE PARA SILAGEM.
O HÍBRIDO CERTO NO LUGAR CERTO.
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PROGRAMAÇÃO

Palestra: Gedave Agrotóxicos

Produtores entregam embalagens durante a Operação Campo Limpo realizada em Guaratinguetá em outubro

Com o objetivo de atualizar os produtores 
rurais sobre a implantação do Gedave 
Agrotóxicos, a Associação Agropecuária 
de Guaratinguetá, em parceria com a 
Defesa Agropecuária promove a palestra 
“Armazenamento de Agrotóxicos em 
Propriedades Rurais e Cadastro no Sistema 
Gedave”. 
As apresentações gratuitas acontecem 
neste mês, nas cidades de Lagoinha, Cunha 
e Guaratinguetá e serão ministradas pelo 
assistente de planejamento da Defesa 
Agropecuária de Guaratinguetá, Márcio 
Lima. 

Lagoinha
Data: 8/11 - 18h 
Local: Escritório da Associação – R. 
Benedito Alves da Rocha, 196, Centro.

Cunha
Data: 12/11 - 18h
Local: Auditório Elias José Abdala
(antigo cinema) – R. Dolmino, 113, Centro

Guaratinguetá
Data: 13/11 - 19h
Local: Sede da Associação, Praça Santo 
Antônio, 176, Centro. 

NOVAS REGRAS

A Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento do Estado de São Paulo 
implantou, neste ano, o monitoramento 
de toda a cadeia de agroquímicos e afins, 
por meio do Sistema de Gestão de Defesa 
Animal e Vegetal (Gedave). O controle será 
executado pela Coordenadoria de Defesa 
Agropecuária (CDA) da secretaria, em 
todo o estado, para impedir o comércio e o 
uso de produtos ilegais, que podem causar 
danos ao meio ambiente e a quem aplica.

No dia 22 de novembro, a Associação 
Agropecuária de Guaratinguetá promove 
a palestra gratuita “Gestão de Saúde e 

Palestra Seguranca do Trabalho
Segurança do Trabalho com 
Foco no e-Social”, ministrada 
pelo engenheiro de segurança do 
trabalho e diretor da Engerseg 
(Engenharia de Segurança 
do Trabalho), Gerson Luís de 
Carvalho, a partir das 19h, na 
sede da Associação. 
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Campeã Suprema JovemCampeã Suprema do evento

No topo da produção leiteira do estado 
de São Paulo, com mais de 212,7 milhões 
de litros de leite produzidos em 2017, 
segundo dados da CATI (Coordenadoria 
de Assistência Técnica Integral) e do 
Instituto de Economia Agrícola (IEA), o 
Vale do Paraíba se destaca no setor pela 
qualidade dos animais e empenho dos 
produtores. 
Por exercer essa importância na pecuária 
leiteira, a região recebeu mais uma vez a 
LeiteShow, evento que aconteceu entre 
os dias 24 a 27 de outubro, no Recinto 
de Exposições de Guaratinguetá, com 
presença de grandes animais das raças 
Jersey, Holandês e Girolando de várias 
partes do Brasil. 
Mais de 500 animais participaram da 
exposição, que já se destaca como uma das 
principais do país. O evento representou a 
última etapa do Circuito Nacional da Raça 
Holandêsa, Etapa do Circuito Nacional da 
Raça Jersey e Circuito MegaLeite Etapa Sul/
Sudeste da Raça Girolando – GIROVALE 
(Núcleo dos Criadores de Girolando do 
Vale do Paraíba), com o Julgamentos da 
Raça Girolando 1/2 Sangue, 3/4 e 5/8. 
A programação da LeiteShow também 
contou com feira agropecuária, com a 
exposição de produtos e equipamentos; 
praça de alimentação e palestras 
ministradas por profissionais da área 
nacional e internacional no segmento de 
gado de leite.
Vejam os resultados das categorias no site 
www.leiteshow.com.br.
A Associação Agropecuária e o Sindicato 
Rural de Guaratinguetá são apoiadores da 
LeiteShow 2018. 

Veja mais fotos em nosso Facebook!

Nós da Cooperativa Serramar estamos honrados e muito satisfeitos 
com o sucesso e qualidade da LeiteShow 2018! A segunda edição 
da ExpoNacional trouxe o que temos de melhor no Brasil para 
Guaratinguetá, tanto em qualidade de animais quanto em novidades 
tecnológicas! Em nome da comissão organizadora agradecemos a todos 
parceiros, participantes e visitantes por mais este sucesso de evento!

Pedro Guimarães
Presidente da Cooperativa de Laticínios Serramar
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Exposições

LeiteShow mostra força da pecuária leiteira



Durante abertura da LeiteShow 2018, o 
secretário de agricultura e abastecimento 
de São Paulo, Francisco Jardim, anunciou 
a concessão da Outorga de uso da água 

Piagui, que conta com articulação da 
CATI Regional Guaratinguetá, junto ao 
Departamento de Águas e Energia Elétrica 
– Bacia do Paraíba do Sul e Litoral Norte 
(DAEE/BPB) e a Prefeitura Municipal 
de Guaratinguetá, por meio do Projeto 
Microbacias II – Acesso ao Mercado.
O documento, publicado em 18 de 

concede o uso da água aos produtores dos 
bairros da Colônia do Piagui e dos Lemes, 

inúmeros proprietários rurais de uma 
área de aproximadamente 1.300 hectares 
e trazendo mais segurança hídrica para a 
produção de alimentos. 

Segundo o Secretário Municipal de 
Agricultura, Julio Ramos, trata-se de 
uma área de extrema importância para o 
município e a região.

PAINEL DE NEGÓCIOS

Para Rodolfo Kodel Neto, presidente da 
Coopavalpa, os produtores necessitavam 
há anos desse instrumento abrangente para 
legalização pelo uso da água do Piagui. 
“Então agora é o momento de comemorar”.
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Legislação

Outorga do Rio Piagui

OFEREÇO:

Para trabalhar como caseiro, leiteiro e 
serviços em gerais.
Tratar com: Flávio dos Santos
Contato: (12) 99606-5251 / 98155-5268

Para trabalhar como caseiro e em serviços 
gerais.
Tratar com: Claudiney Cesar dos Santos
Contato: (12) 99631-5687 /  Telefone: (12) 
3127-8052

Para trabalhar encarregado ou serviços 
gerais, com experiência de inseminação 

casqueamento.
Tratar com: Jose Medeiros de Gois
Contato: (12) 98125-8340 / Telefone: (12) 
3301-4570

01 moedor elétrico milho.
Tratar com: Lúcia
Contato: (12) 99138-3707 / (12) 2131-
7026

Potras manga larga marchador com 5 
anos, sem doma.
Contato: Mário Tonetti em Cunha – Barra 
do Bié

Fazenda Monte Verde Bairro
Tratar com: Ivan Rosa
Contato: ( 12) 98169-9644

PRECISO:
De um vaqueiro com dois anos de 
experiência. Obs: De preferência casado.
Tratar com: Bernardo Zanin – Fazenda 
São José
Contato: (12) 99631-4668

Para trabalhar como retireiro, tratorista, 
com gado de corte, plantação, cana, milho.
Tratar com: Oscar Pinto da Silva
Contato: (12) 98150-4100 / e Telefone p/ 

 
Para trabalhar como empreiteiro, cerca, 
roçada, valeta, plantação e todo serviço 
braçal.        
Tratar com: Juarez do Carmo Pinto
Contato: (12) 99685-5802

Para trabalhar como retireiro, trabalhos 
de roça etc.
Tratar com: Raulino Barbosa
Contato: 99633-4592

VENDE-SE:
03 jogos de ordenhadeiras ; 01 tanque 
resfriador de leite de 1.000 lts -220wlts e 

Nesse perímetro 
irrigado são 
produzidos 
alimentos para 
abastecer, 
anualmente, mais 
de 150.000 pessoas.



José Conrado
Advogado e coordenador de 
Arrecadação do SENAR/SP

Erramos
Informamos que a palestra sobre 
“Sistema Intensivo de Pasto com 
Suplementação”, divulgada em 
nossa edição de outubro, foi uma 
realização da FAESP/Senar, em 
parceria com CATI, Assirvap 
(Associação dos Sindicatos Rurais 
do Vale do Paraíba) e dos Sindicatos 
Rurais de Cruzeiro, Guaratinguetá, 
Pindamonhangaba e São José do 
Barreiro.

CAR: Inscrições encerram em dezembro
31 de dezembro é o prazo final para 
inscrição de propriedades no CAR 
(Cadastro Ambiental Rural). A inscrição é 
feita pelo site http://www.car.gov.br/, onde 
o proprietário deve baixar o programa 
e preencher o formulário, portando o 
documento da propriedade em mãos.
O CAR é obrigatório para todos os imóveis 
rurais do país, independentemente do 
tamanho, e todas as informações da 
propriedade devem ser declaradas no 

Cadastro. Se não regularizar o imóvel, 
o proprietário perderá a oportunidade 
de recompor as áreas de preservação 
permanente com dimensões menores, 
conforme o tamanho da propriedade. Além 
disso, ficará impossibilitado de requerer 
licenciamentos ambientais, terá restrição a 
crédito bancário e será impedido de fazer 
modificações cartoriais nos registros de 
imóveis. 
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Palestra esclareceu dúvidas sobre e-Social
A fim de esclarecer as dúvidas dos 
produtores rurais sobre a implantação do 
e-Social (Sistema de Escrituração Digital 
das Obrigações Fiscais, Previdenciárias 
e Trabalhistas), o Sindicato Rural de 
Guaratinguetá recebeu, no dia 24 de 
outubro, o advogado e coordenador 
de Arrecadação do SENAR/SP, José 

Diferente de outros 
sistemas que aceitam 
toda e qualquer 
informação, o e-Social 
não irá permitir isso, 
porque o que o governo 
busca é a melhoria 
da qualidade das 
informações prestadas.

Conrado, para uma palestra gratuita.
Desde o início do ano, Micro e Pequenas 
Empresas (MPE) optantes do Simples 
Nacional, Microempreendedores 
Individuais (MEI) e empregadores 
rurais, precisam se cadastrar no e-Social 
(Sistema de Escrituração Digital das 
Obrigações Fiscais, Previdenciárias e 

Trabalhistas). 
Idealizado pelo Governo Federal, o 
projeto integra o Ministério do Trabalho, 
Caixa Econômica Federal, Secretaria da 
Previdência, INSS e Receita Federal, e tem 
o objetivo de unificar eletronicamente 
as informações que as empresas têm de 
prestar sobre seus colaboradores ao fisco.

Legislação
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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

As legislações voltadas à cadeia produtiva 
do leite têm por principal intuito definir as 
normativas para uma produção que garanta 
qualidade e sanidade do alimento. Neste 
sentido, é imprescindível a participação 
do setor produtivo na construção dessas 
normativas, uma vez que o produtor é o 
principal afetado e é ele quem conhece a 
realidade do campo. Para Wander Bastos, 
Coordenador da Comissão Especial de 
Bovinocultura de Leite da FAESP “ter a 
oportunidade de participar da construção 
de políticas públicas que melhorem a vida 
dos produtores e viabilizem novos negócios 
é um ganho para todo o setor.”

Cita entre os entraves mudanças às 
consultas públicas, nº 38 e nº 39, da 
Instrução Normativa nº 62/2011, que 
visam modernizar padrões de qualidade e 
sanidade do leite. Ressalta que produtores 
e a indústria de laticínios enviaram 

Setor leiteiro quer mudanças nas legislações
Texto: Célia Moreira – Faesp/Senar

ao governo sugestões de alteração das 
normas, mas apenas 11 das 31 foram 
aceitas pelo Ministério. Uma das propostas 
foi para o artigo 25º da portaria 39, que 
trata do processo de transvase. No texto 
original, o carro-tanque utilizado na coleta 
do leite cru, na propriedade rural, deve ser 
higienizado após cada transferência do 
leite, que inviabilizaria o processo para a 
indústria.

Também como sugestão dos produtores, 
alterações no artigo 42º da portaria 39. O 
dispositivo do texto original prevê que o 
técnico da indústria deve ser capacitado 
apenas pela Rede Brasileira de Laboratórios 
de Controle de Qualidade de Leite (RBQL).

Regulamentos menos burocráticos e mais 
dinâmicos são pleitos do setor produtivo, 
que quer migrar da condição de provedor 
de commodity para transformador, 

agregando valor e qualidade aos produtos. 
Wander afirma, que “além das portarias 
do MAPA, o setor produtivo participa 
também das discussões de políticas 
públicas no campo da agroindústria, o 
que é uma excelente alternativa para o 
produtor agregar valor ao leite, seja na 
produção de queijo e outros derivados, 
consequentemente incrementando sua 
renda”.

Em ofício encaminhado ao Congresso 
Nacional - Câmara e Senado - o Presidente 
da FAESP - Federação da Agricultura e 
Pecuária do Estado de São Paulo, Fábio 
Meirelles, afirma que o Seguro Rural deve 
ser colocado no cerne da política agrícola 
brasileira, como forma de proteger os 
agricultores contra os principais riscos da 
atividade rural: climáticos e de mercado.
No documento, defende a elevação 
progressiva do orçamento do PSR - 
Programa de Subvenção ao Prêmio do 
Seguro Rural, uma vez que é o principal 
instrumento de fomento do seguro 
rural no país. A FAESP argumenta que 
os recursos efetivamente aplicados no 
Programa são sistematicamente reduzidos 
e/ou contingenciados, além de comumente 
serem previstos, na peça orçamentária, 
em montante inferior ao anunciado 
pelo Governo Federal por ocasião do 
lançamento anual do PAP - Plano Agrícola 
e Pecuário.

O Projeto de Lei N° 27-2018-CN, 
originariamente numerado como N° 
783/2018, que trata do Orçamento para 
2019, está tramitando no Congresso 
Nacional com previsão R$ 450 milhões 
para o PSR, o que significa R$ 150 milhões a 
menos do que o anunciado no lançamento 
do PAP 2018/19, no começo de junho de 
2018.
Em virtude dessa discrepância, foi 
apresentada uma emenda pelo Dep. 
Sérgio Souza, já aprovada pela CAPADR 
- Comissão de Agricultura, Pecuária, 
Abastecimento e Desenvolvimento Rural, 
para recompor o orçamento inicial de R$ 
600 milhões para o PSR em 2019.
Agora, ressalta o Presidente da FAESP, é 
preciso dar sustentação a essa emenda, 
com a aprovação pelo relator setorial 
e relator geral na Comissão Mista de 
Orçamento (CMO), com posterior 
aprovação pelo Congresso Nacional. 
Diante desse fato, a FAESP pleiteia gestões 

e o apoio dos membros do Legislativo para 
a manutenção dessa emenda e aprovação 
dessa importante demanda da classe 
produtora rural no Congresso Nacional. E, 
conclui: com seguro rural mais abrangente, 
a agropecuária brasileira estará mais 
protegida, será mais forte e competitiva.

FAESP pede prioridade do Seguro Rural

Legislação
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Agenda de tributos

Cursos SENAR

NOVEMBRO
Até 07/11 - Pagar o FGTS ref. 
OUTUBRO 2018
Até 07/11 - Pagar o INSS e FGTS dos 
domésticos
Até 16/11 - Pagar mensalidade de sócio.
Até 16/11 - Pagar o INSS dos 
autônomos;
Até 20/11 - Pagar o INSS dos 
empregados;
OBS: Deixar cheques de INSS e FGTS 
em nossos escritórios até 05/11/2018

Novembro
Casqueamento e ferrageamento
Datas: 05 a 09 
Local: 

Processamento de Carne Suína – 
defumados
Datas: 09, 13 a 14 
Local: 

Turismo Rural – Mód IX
Datas: 15 e 17 
Local: Lagoinha

Apicultura – Mód V
Datas: 19 e 20
Local: Guará

Apicultura – Mód VI
Datas: 16 e 27
Local: Guará

Meliponicultura – criação de 
abelha sem ferrão
Datas: 21 a 24
Local: Guará

DEZEMBRO
Até 07/12 - Pagar o FGTS ref. 
NOVEMBRO 2018
Até 07/12 - Pagar o INSS e FGTS dos 
domésticos
Até 17/12 - Pagar mensalidade de sócio.
Até 17/12 - Pagar o INSS dos 
autônomos;
Até 20/12 - Pagar o INSS dos 
empregados;
OBS: Deixar cheques de INSS e FGTS 
em nossos escritórios até 04/12/2018

PREÇO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS

PRODUTOS UNIDADE PREÇO

Feijão Carioquinha                 Sc. 60Kg  R$ 114,14
Fonte: Agrolink - Data da cotação: 23/01/2018

Arroz em casca longo fino 1   Sc.60 Kg R$ 48,00
Fonte: COOPAVALPA - Data da cotação: 23/10/2018

   

Milho Sc. 60Kg                        R$ 35,10

Cana Tarefa R$ 300,00

Porco (Vivo) Kg  R$ 3,82

Porco (Carcaça) Kg R$ 5,94

Boi gordo                              @ R$ 149,00

Bezerro de Corte kg R$ 13,44

Bezerro cb R$ 1.350,00

Boi Magro cb R$ 1.941,25

Vaca Gorda                          @ R$ 141,50
Data da cotação: 23/10/2018 - Fonte: CEPEA, Esalq, BM&F, Scot Consultoria, IEA, Rural Centro

Bezerra p/leite - 1000 lt C       Cb R$ 1.430,00

Novilha p/leite - 2000 lt C                                          Cb R$ 2.860,00

Vaca p/leite - 3000 lt C           Cb R$ 4.290,00
Valores calculados de acordo com a preço do Leite

Leite Lt  R$ 1,43
Fonte: SERRAMAR - Data da cotação: 23/10/2018

13º SALÁRIO
INSS referente 13º salário deixar cheque de 13/12/2018 a 19/12/2018

Vencimento dia 20/12/2018


