
 

Associação dos Produtores de Soja e Milho de Goiás | Aprosoja-GO 

Rua da Pátria, 230, Santa Genoveva, Goiânia-GO, CEP: 74670-300 | (62) 3241 0404 

www.aprosojago.com.br | aprosojago@aprosojago.com.br 

Prezado(a) produtor(a) associado(a) à Aprosoja-GO 

Você que tem acompanhado o trabalho da Aprosoja-GO sabe que nossa associação vem 

crescendo e se tornando cada vez mais representativa do setor produtivo de grãos de Goiás. 

Sempre junto aos produtores, buscamos atender suas demandas com prontidão e 

responsabilidade e conquistamos inúmeras vitórias nesses 5 anos de existência. 

Para continuar prestando um bom trabalho a você, associado(a), precisamos fortalecer as 

finanças da associação. Por isso, está lançada nossa campanha de anuidade 2019 e sua 

contribuição é fundamental! 

Com o objetivo de tornar mais justa e proporcional a cobrança de anuidade à Aprosoja-GO, 

os associados presentes em Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 08 de março de 

2019, em Goiânia, aprovaram a criação de um novo modelo de arrecadação.  

Diferente de 2018, quando a contribuição teve valor único (01 salário mínimo + taxas 

bancárias), a anuidade deste ano foi estabelecida por faixas conforme o tamanho da 

área plantada (em ha) de soja pelo produtor. Também atendendo pedidos dos nossos 

associados, a anuidade 2019 pode ser paga via boleto bancário ou cartão de crédito, com 

possibilidade de parcelamento em até 03 vezes sem juros. 

Faixas de anuidade 2019 

Área de soja (ha) Valor da contribuição 

Até 1.000 ha 01 salário mínimo (R$ 998,00) + taxas bancárias* 

De 1.001 a 3.000 ha 02 salários mínimos (R$ 1.996,00) + taxas bancárias* 

A partir de 3.001 ha  03 salários mínimos (R$ 2.994,00) + taxas bancárias* 

*Taxas bancárias de R$ 3,90 para boletos ou, em caso de cartão de crédito, taxa de 4% (determinada pela 

operadora do cartão) sobre o valor da contribuição. 

 

O valor da contribuição de cada associado foi calculado com base na área de soja declarada 

em sua ficha cadastral mais recente. O sistema online da Aprosoja-GO enviará para o e-

mail informado na ficha cadastral do associado as instruções para a escolha da forma 

de pagamento e parcelamento da anuidade 2019.  

Também é possível acessar o site da Aprosoja-GO (https://aprosojago.com.br/area-do-

associado/) até o dia 30 de junho de 2019 para fazer a sua escolha. Após esse prazo, 

vamos emitir um boleto único com o valor da anuidade e enviaremos por e-mail aos 

associados que não tiverem acessado o site para escolher a forma de pagamento.  

Quaisquer dúvidas em relação à anuidade Aprosoja-GO 2019 podem ser esclarecidas com a 

Maíra Valadares pelo telefone (62) 9 9830-4532 ou e-mail aprosojago@aprosojago.com.br.   

Você já sabe que a união faz a força, e com a dedicação e transparência com que sempre 

atuamos junto aos nossos associados, sem dúvida, teremos sucesso em nossa campanha de 

anuidade 2019. Com recursos próprios, conseguiremos avançar projetos fundamentais para 

a sojicultura goiana e a defesa do produtor rural. Podemos contar com você? 
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