
palavra da
diretoria

No momento em que o pre-
sidente Fernando Henrique Car-
doso reage à baderna implan-
tada pelo MST- Movimento dos
Sem-Terra, só nos cabe apoiar
a iniciativa do governo que já
vem com certo atraso (veja ma-
téria nesta página!.

A classe rural que contribui
decisivamente com produção e
forte volume das exportações
brasileiras, precisa e exige a paz
no campo e segurança para
suas propriedades.

A ABC, por meio de sua Di-
retoria, apoia tais iniciativas e
coloca este veículo à disposi-
ção de seus associados para
divulgação de suas opiniões e
sugestões.

Participe! Esta éa sua casa!

A Diretoria

• III

Secretaria da Agricultura.. .,.,promove a primeira reumao com
presidentes das Câmaras Setoriais

No final de abril, o secretário
de Agricultura e Abastecimento
de São Paulo, João Carlos de Sou-
za Meirelles, realizou uma reu-
nião, na CODEAGRO/Secretaria
de Agricultura, com os presiden-
tes das 24 Câmaras Setoriais. O
encontro foi um importante fórum
de debates sobre os problemas da
agropecuária paulista.

O vice-presidente da ABC,
Luis Alberto Moreira Ferreira,
esteve presente representando a
entidade (Câmara do Leite) e a
ABTR - Associação Brasileira de
Turismo Rural (Câmara de Turis-

mo Rural), onde é presidente.
A reunião, bastante útil e prá-

tica, serviu como entrosamento
entre as Câmaras. Cada presi-
dente fez um breve relato das ati-
vidades de sua Câmara, apresen-
tando sugestões de medidas práti-
cas a serem implantadas pelos ór-
gãos públicos e privados.

Os associados da ABC pode-
rão acompanhar, na relação
abaixo, as Câmaras existentes,
podendo comparecer às reu-
niões para apresentar seus pro-
blemas, discutir diretrizes, su-
gerir providências, etc.

Açúcar e Álcool - Produtos Apícolas - Algodão - Soja -
Arroz - Trigo - Aves - Carne Suína - Batata - Citrus - Borra-
cha Natural - Feijão - Café - Flores e Plantas Ornamentais
- Carne Bovina - Frutas - Mandioca - Hortaliças, Cebola e
Alho - Milho - Leite e Derivados - Ovos - Produtos Flores-
tais - Pescado - Lazer e Turismo no Meio Rural.
Consulte a secretaria da ABC para saber datas e locais das reuniões.

Governo reedita MP sobre
Reforma Agrária e dificulta

invasão de terrasEm 27 de maio, por determinação da Telefônica,
os prefixos dos telefones da ABC mudarão para:

s~. 3831-7982
3832-9369 ~ 3836-8438

Fax: 3831-2731

3832-5967

Novo e-mail
abc @abccriadores.com. br

Por meio de reedição de Medida Provisória-MP,
o governo ampliou o prazo de suspensão das vistorias
de terras invadidas de um para dois anos agrícolas. Caso
os sem-terra voltarem a ocupá-Ias, o período sem vis-
toria dobrará. Os governadores também poderão
executar reforma agrária, com o reforço de valores arreca-
dados com Imposto Territor ial Rural (ITR).

Caso seja de seu interesse, solicite à secretaria
da ABC, a íntegra da Medida Provisória de número
2027-38, de 4 de maio de 2000.
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Associação Brasileira de Criadores (ex-As-
sociação Paulista dos Criadores de Bovinos),
reconhecida como utilidade pública pelo De-
creto Estadual nº 33.811, de 20 de outubro
de 1958. Registrada no Ministério da Agri-
cultura sob nº 35, como jurisdição nacional.
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ONG Pró-Rural
inicia trabalhos

A ONG Pró-Rural, criada por iniciativa de alguns associados da ABC, reali-
zou sua segunda reunião de trabalho, onde foram debatidos assuntos ligados à
agropecuária e ao meio ambiente.

Inicialmente, três projetos estão em fase de elaboração:

História do Gado Zebuíno no Brasil.

Projeto de Preservação Ambiental do Ribeirão dos Pinheirinhos, em Torrinha

e Brotas.

Projeto em parceria com a Fundação Florestal para coleta, formação de

viveiros de mudas e distribuição de árvores nativas para plantio e recomposição

de matas ciliares às margens dos rios, no Estado de São Paulo.

Os associados que tiverem interesse por esses assuntos ou que queiram apre-
sentar projetos ou propostas, poderão enviar sugestões e associar-se à ONG Pró-
Rural, comparecendo às reuniões. Consulte a secretaria da ABC para saber da-
tas e horas dessas reuniões. Todos serão bem-vindos!

ABC cria site, .para SOCIOS
Com a finalidade de divulgar suas atividades e apoiar o trabalho desenvolvi-

do pelos associados, a ABC, por meio de sua Diretoria, acaba de criar o site:

www.abccriadores.com.br
O site está em construção e, em breve, estará no ar. Na verdade, esse site será

um autêntico portal, pois, servirá para a divulgação de produtos e produtores,
leilões, feiras, congressos, e outros importantes setores e atividades agropecuárias.

A ABC - Associação Brasileira de Criadores, em parceria com
a ABTR - Associação Brasileira de Turismo Rural, vai realizar,
brevemente, diversos cursos e seminários abrangendo temas
como: Implantação de Novos Empreendimentos Rurais, Criação
de Escargot, Pastagens, Hotelaria e Turismo Rural. A parceria
também contará com o apoio da AEASP - Associação dos Enge-
nheiros Agrônomos do Estado de São Paulo.

Jornal dos Criadores
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BOLIVIA COMBATE
A FEBRE AFTOSA

A ABC - Associação Brasileira de
Criadores recebeu do coordenador-
-geral do Programa Departamental de
Controle e Erradicação da Febre
Aftosa, em Santa Cruz de Ia Sierra-
Bolívia, dr. Ernesto Salas G., um
relatório das atividades resultantes do
convênio de cooperação interinsti-
tucional assinado pelas seguintes
instituições: FEGASACRUZ -
Federação de Ganaderos de Santa
Cruz, FAMATO - Federação de
Agricultura de Mato Grosso,
FAMASUL - Federação de Agricul-
tura de Mato Grosso do Sul e ABC -
Associação Brasileira de Criadores.

Como já noticiamos, o convênio
foi firmado em agosto de 1999,
sendo de fundamental importância

para os trabalhos de erradicação da
febre aftosa no Brasil, uma vez que
o Departamento de Santa Cruz
(Bolívia) faz divisa com os Estados
de Rondônia, Mato Grosso e Mato
Grosso do Sul, podendo com-
prometer as ati vidades realizadas
nestas regiões.

Pelo informe verifica-se que o
Plano de Cooperação praticou
todas as atividades contempladas
em seu cronograma ''pero más que
todo ha permitido fortificar el
espiritu de cooperación de Ias
instituciones privadas dei sector
pecuario que en este caso trata de
comprometer y arrastar a Ias
instituciones dei Estado en Ia
lucha contra lafiebre aftosa".

AEASP promove o X Congresso
Paulista de Agronomia

Promovidopela AEASP - Associa-
çãodosEngenheirosAgrônomosdoEs-
tado de São Paulo, o X Congresso
Paulistade Agronomia,ocorridoem 23
de março,em São Paulo, contoucom o
apoio,dentreoutrasentidadesrepresen-

tativas do setor, da ABC - Associação
Brasileira de Criadores. O tema esco-
lhido para o fórum de debates foi a ge-
ração de empregos nos agronegócios,
quefocouaspectostécnicos,alémde as-
suntos políticos, econômicos e sociais.

José Cassiano Gomes dos Reis Jr., José Eduardo de Paula Alonso, João Carlos
de Souza Meirelles, José Levi Pereira Montebello, Luís Femando de Mattos Pi-
menta, José Eduardo de Siqueira Anzalloni e João Jacob Hoelz; durante o evento

.........................

~BC
AGRISHOW 2000

A 7a Feira Internacional de
Tecnologia Agrícola em Ação, .

· realizada com sucesso, de 10 a
· 6 de maio, em Ribeirão Preto, .
· contou este ano com a co-reali-

zação da ABC - Associação .
Brasileira de Criadores. A gran-
de novidade do evento foi a

· AGRISHOW - Pastagem e
· Fenação - 1a Feira Internacional
· de Tecnologia Aplicada à Nutri-

ção e ao Manejo do Animal.

Feira de Palermo e
· Feira de Esteio

A ABC está organizando
dois excelentes pacotes para a •
Feira de Pai ermo - Exposiociôn .

: Agrícola, Ganadera e Indus- .
: trial, que acontecerá de 13 de
: julho a 10

, de agosto, e para a
Feira de Esteio - Expointer,
que acontecerá de 26 de agos- .

· to a 3 de setembro. Na próxi-
· ma edição do Jornal da ABC,
· o associado poderá acompa-
· nhar o roteiro completo da pro- .
· gramação. Reserve já as datas
• em sua agenda!

Espaço do Sócio
Dentro do Jornal dos Criado-

· res, o associado da ABC possui
um espaço reservado para divul-

· gar suas idéias, seus produtos e, .
se desejar, colocar à venda ani- .
mais, terras, etc.

A divulgação para associados .
• será gratuita. Os não-sócios .

deverão consultar a tabela de .
· preços, disponível na secretaria.
.........................
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CADERNO DE VANTAGENS DOS SÓCIOS DA ABC

ABTR - Associação Brasileira de Turismo Rural
A Associação, que representa o Turismo Rural no Brasil, oferece,

por meio de sua Central de Reservas, hospedagem em Pousadas Ru-
rais, Hotéis-Fazenda, Acampamentos, Turismo-Eqüestre, Pesca, etc.

Promoção: desconto de 5% (cinco por cento) nas reservas
efetuadas pela Central de Reservas ABTR, inclusive nos feriados,
férias e alta temporada.
Endereço: Rua Francisco Leitão, 180 - São Paulo - SP
Tel (11) 852-5588 - Fax (11) 852-3029

RuralSat Mapeamento Consultoria e Sistemas
Mapeamento de Propriedades Rurais
Avaliações Patrimoniais
Assessoria e pendências judiciais que envolvam patrimônio rural

(fazendas, rebanho, maquinário)
Regularizações fundiárias (INCRA) e ambientais (IBAMA)
Assessoria técnica de produção agropecuária
Promoção: desconto de 10% (dez por cento).

Endereço: Rua AspicueIta, 376 - São Paulo - SP
Tel (11) 815-5530 fax (11) 816-3257

F.Costa Carvalho - Corretora de Seguros
Fundada em 1975, F. Costa Carvalho trabalha em todos os ramos

de seguro (vida, saúde, incêndio, veículos, etc). Especialista em segu-
ros de animais. Melhores preços e seguradoras de Ia linha.

Promoção: desconto de 7% (sete por cento) em todos os seguros
para os associados da ABC.
Endereço: Rua Conselheiro Crispiniano, 53 - São Paulo - SP
Tel (11) 256-2266 - Fax (11) 256-8655 - e-mail: fcosta@fesesp.org.br 1-----------------------

Unidas Rent a Car
Aluguel de veículos em todo o Brasil.
Desconto excepcional para associados da ABC.
Atenção: para usufruir do desconto, o associado deve apre-

sentar "cartão de sócio" no Balcão da Unidas. ....------------------------
Promoção: desconto de 30% (trinta por cento) sobre as diárias.

Ligação gratuita 24 horas: 0800 121121

Tec Tour Viagens e Turismo ltda.
Vantagens oferecidas: desconto de 5% (cinco por cento) em

pacotes organizados pela agência, 3% (três por cento) em pacotes
de outras operadoras.

O Associado poderá entrar em contato direto com a agência ou
com a ABC. Para usufruir dessas vantagens basta citar o número de ••••------------------------
sócio e estar quites, com a ABC. Esses benefícios serão oferecidos aos
associados e familiares.
Endereço: Rua Francisco Leitão, 180 - São Paulo - SP
Tel (11) 852-5588 - Fax (11) 852-3029

Cursos e Seminários
Desconto para sócios em nossos cursos e seminários realizados

pela ABC e ABTR.

Jornal \ \~~
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IMPRESSO

Assessoria Jurídica
Ora. Wilma Kümmel
Oferece aos sócios: Serviços de ITR, INCRA, ADA, etc.
Vantagem: desconto de 10% aos associados da ABC.

Endereço: Rua Eça de Queiroz, n" 465 - Vila Mariana - SP
Tels (11) 539-0961 / 549-9262 / 571-1426

Apoio em São Paulo
Prezado Associado do Interior: quando você vier a São Paulo uti-

lize-se dos serviços de telefone, fax, e-mail e secretaria da ABC. Há
sempre uma mesa à sua disposição, bem como uma sala de reuniões.

Aproveite também para tomar um café conosco e bater um papo.

PNEUAC - Faria Lima
Pneus Pirelli - Suspensão - Freios - Balanceamento eletrônico -

Alinhamento computadorizado - Troca de óleo. Veículos passeio e ca-
minhonetes, nacionais e importados. Desconto para sócios da ABC
(inválido pl produtos em oferta): pneus 5% (cinco por cento), demais pro-
dutos 10% (dez por cento), mão de obra 25% (vinte e cinco por cento).
Endereço: Av. Brigadeiro Faria Lima, 706 - Pinheiros - SP
Tel.: (11) 816-2277

Marcenaria Madeira Nossa
Fabricação de armários, estantes, copa-cozinha, móveis para es-

critório sob encomenda. Experiência na execução de projetos de
decoradores e arquitetos de renome, bem como de projetos próprios.
Oferecemos aos associados 7% (sete por cento) de desconto, projeto
de decoração e facilidade de pagamento.
Endereço: Rua Marinho Falcão, 51 - VI. Madalena - SP
Tel/Fax: (11) 816-2401 e (11) 6651-3133.


