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PROCEDIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE RAINHAS
O valor de cada rainha fecundada é de R$ 20,00 e de cada rainha virgem é de R$ 10,00.
O lote de rainhas poderá ser retirado aqui ou ser enviado por meio do serviço de encomenda
(SEDEX a cobrar). As rainhas serão postadas sempre às terças feiras e retiradas na agencia de
correio onde será efetuado o pagamento desse serviço, após o interessado receber o aviso do correio
no endereço indicado.
O pagamento das rainhas enviadas pelo Correio deverá ser efetuado por meio de deposito
bancário na conta da Secretaria de Agricultura e Abastecimento no BANCO do BRASIL (Agencia
4203-X Conta 357-3 - Conta do Fundo Especial de Despesa).
O deposito necessita ser feito na "BOCA DO CAIXA" para que no comprovante seja
informado o CPF ou CNPJ do comprador e descriminando a finalidade: "AQUISIÇÃO DE
ABELHAS RAINHAS". Este deposito deverá ser efetuado na segunda-feira, véspera da data que
iremos postar as rainhas (data definida antecipadamente quando foi efetuada a encomenda). Neste
mesmo dia, a copia do comprovante do deposito devera ser enviado via e-mail, para podermos
embalar as rainhas e preparar a documentação do envio. Caso esses procedimentos não sejam
atendidos, estamos impedidos de enviar as rainhas.
IMPORTANTE: conforme legislação vigente do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (MAPA) para o transito de insetos vivos de interesse zootécnico (no caso Abelhas),
há necessidade de emissão de Guia De Trânsito Animal (GTA) e o apicultor do ESTADO DE SÃO
PAULO precisa estar cadastrado no Escritório da Defesa Agropecuária da Coordenadoria da Defesa
Agropecuária.(http://www.cda.sp.gov.br/www/institucional/index.php?action=estr) para podermos
enviar o lote de rainhas.
Maiores informações podem ser obtidas por e-mail: (apicultura@apta.sp.gov.br) ou telefone
(12) 3642 7822.

