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palavra da
diretoria

Prezado associado,
como você verá, em notícia

detalhada nesta edição, estamos
encontrando dificuldades para
editar a Revista dos Criadores
por isso, o Jornal dos Criadore~
volta a circular, com o objetivo de
ser o elo entre nossa Entidade e
seus associados.

Este número, apresenta algu-
mas notícias interessantes, para
as quais chamamos a sua aten-
ção. Certamente, a mais impor-
tante delas é sobre os associados
da ABC, o deputado federal Car-
los Eduardo Moreira Ferreira - pre-
sidente da Confederação Nacio-
nal da Indústria; e o dr. Fabio de
SallesMeirelles - vice-presidenteda
Confederação Nacional da Agricul-
tura e também presidente da Fe-
deração da Agricultura do Esta-
do de São Paulo, que foram elei-
tos presidentes dos Conselhos
Deliberativos, respectivamente,
do SEBRAENacional e do SEBRAE
SãoPaulo, importantes instrumen-
tos de alavancagem para o desen-
volvimento de nossa economia.

Outra notícia que se destaca é
a do lançamento da AnimalTec -
FeiraDinâmica de Tecnologia Ani-
mal, a realizar-se em agosto, no
campusda UNESp,em Jaboticabal.
Desde seu início, a ABC participa
do Conselho Consultivo desta fei-
ra, que é absolutamente inovado-
ra e, com certeza, terá importante
papel no desenvolvimento e intro-
dução de novas tecnologias na
área de produção animal.

A Diretoria

- .
Boa Notícia!
SEBRAE elege presidentes

ligados à Agricultura
A agricultura brasileira inicia

o século fortalecida pela eleição
de dois de seus representantes
para presidência desse importan-
te organismo.

SEBRAE Nacional

o sócio da ABC, deputado
federal Moreira Ferreira (PFL-
SP), foi eleito, em dezembro,
presidente do Conselho Nacio-
nal do SEBRAE e, em janeiro,
tomou posse. Fazendeiro (café
e gado), em Brotas - SP, o de-
putado é também presidente da
Confederação Nacional da In-
dústria - CNI.

Desta forma, a iniciativa pri-
vada fica mais fortaleci da, tendo
à frente de uma entidade como o
SEBRAE um grande defensor da
agricultura e da indústria e, com

certeza, poderá encontrar neste
órgão nacional apoios importan-
tes, para o desenvolvimento das
atividades do setor, neste milênio
que se inicia.

SEBRAE São Paulo

o SEBRAE São Paulo tam-
bém terá, na presidência de seu
Conselho Deliberativo, um re-
presentante digno das tradições
da agricultura, Fábio de Salles
Meirelles, sócio da ABC, que
também responde pela presidên-
cia da Federação da Agricultura
do Estado de São Paulo - FAESP.
O novo presidente é largamente
conhecido por suas atividades e
liderança agrícola, e colaborará
à frente do SEBRAE, para o de-
senvolvimento da agricultura
paulista.

Conselho da ABC aprova
medidas da Diretoria

Reunido no final de dezem-
bro, o Conselho Deli berati vo
da ABC aprovou o balanço das
ati vidades e as medidas ado-
tadas pela Diretoria, durante o
ano de 2000.

Graças ao rígido plano eco-
nômico-financeiro adotado, a

atual Diretoria terminará o
mandato em maio, com as fi-
nanças da entidade completamente
saneadas, as dívidas programadas
para pagamento a longo prazo
(REFIS Federal e Municipal) e a
receita suficiente para cumprir o
programa estabelecido.

Visite o site da ABC
Este é o site dos criadores! E dos sócios da ABC!

www.abccriadores.com.br
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Quadro Corporativo da
Associação Brasileira de Criadores

Diretoria
Presidente: JoséCassianoGomesdosReisJr.
Vice-presidentes: Luis Alberto Moreira
Ferreira; Edgardo Héctor Pérez; Maurício
LimaVerdeGuimarães; Luiz Rondon Teixeira
de Magalhães; Adriano Nunes Seixas
Secretários: JairMartineli;EugênioS.Gomes
Tesoureiros: Luis Alberto Moreira Ferreira;
Ney Soares Piegas

Conselho Deliberativo
Presidente: Nelson Luiz Baeta Neves
Vice-presidente: José Calil
Conselheiros Natos: José Bonifácio
Coutinho Nogueira; Joaquim de Barros
Alcântara Filho; Manoel Elpídio Pereira de
Queiroz Filho;Guilherme Monteiro Junqueira
Conselheiros Efetivos: José Cassiano Go-
mes dos Reis Júnior; Luis Alberto Moreira
Ferreira; Nelson Luiz Baeta Neves; Maurício
Lima Verde Guimarães; Virgílio de Almeida
Penna; José Calil; Henrique Meimberg; Ney
Soares Piegas; Arnoudus Hermanus Josef
Wigman; Irineu de Andrade Monteiro
Conselheiros Suplentes: Cícero de Toledo
Piza Filho; Luiz Rondon Teixeira de Guima-
rães; Edgardo Héctor Pérez; Gil de Souza
Ramos; Antônio João de Camargo Júnior;
Jair Martineli; José Matheus Granado;
Cesário Ramalho da Silva; Agrício Cano de
Arruda; Custódio Cabral de Almeida; Adriano
Nunes Seixas; Jair Gomes de Lima.

Conselho Fiscal
Efetivos: Roberto Cano de Arruda; Gil de
Souza Ramos; Henrique Meimberg
Suplentes: Custódio Cabral de Almeida;
Fernando Euler Bueno; Vicente Martins Jr.
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Associação Brasileira de Criadores (ex-As-
sociação Paulista dos Criadores de Bovinos),
reconhecida como utilidade pública pelo De-
creto Estadual n.º 33.811, de 20 de outubro
de 1958. Registrada no Ministério da Agri-
cultura sob n.º 35, como jurisdição nacional.

Lançada a Feira Dinâmica
de Tecnologia Animal- Animaltec

Aconteceu, no último 11 de dezem-
bro, o lançamento da Feira Dinâmica
de Tecnologia Animal, da qual a ABC
é uma das entidades co-promotoras. O
evento, realizado no MAM - Museu
de Arte Moderna, contou com a pre-
sença do deputado federal Xico
Graziano, do reitor da Universidade do
Estado de São Paulo - UNESP, do de-
legado federal da Agricultura no Esta-
do de São Paulo e de lideranças ex-
pressivas no mundo dos agronegócios.

Ciente da realidade mundial com
relação ao crescente aumento da po-
pulação e, conseqüentemente, da de-
manda de alimentos, paralelamente à
crescente exigência do consumidor
com relação à qualidade e à origem dos
produtos, o Ministério da Agricultura
e do Abastecimento, por meio da De-
legacia Federal no Estado de São Pau-
lo, juntamente com a Universidade Es-
tadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho"
e entidades ligadas ao setor de produção
animal, está trabalhando na realização da
Animaltec - Feira Dinâmica de
Tecnologia Animal, que acontecerá de 1
a 4 de agosto de 2001, em Jaboticabal.

Com o objetivo de difundir a
tecnologia referente à produção animal,
atingindo do pequeno ao grande pro-
dutor, a Animaltec é um evento dife-
renciado no cenário mundial, elabora-
do para demonstrar técnicas, em diver-
sos segmentos das cadeias produtivas
de animais silvestres, aves, bovinos de
corte e leite, caprinos, eqüinos, ovinos,
suínos, peixes, pequenos animais e
animais domésticos entre outras. Pro-
porcionando, assim, a integração do
público alvo (produtores rurais, téc-
nicos do setor, empresas de equipa-
mentos, insumos, processamento de
alimentos, prestadoras de serviços e
consultorias, universidades, institui-
ções, associações e entidades) com ex-
positores participantes e demons-
tradores destas novas tecnologias.

Neste ambiente de integração e di-
fusão de tecnologia, os participantes
irão aprimorar e adquirir conheci-
mentos, aumentando sua capacidade
competitiva, além de balizar seus mé-
todos produtivos e qualitativos e co-
nhecer novas formas de diversificar
suas atividades.

Atenção!
Taxa Ambiental volta em 2001

Editada no final do ano passado, a
Lei n." 10.165, que institui a Taxa de
Controle e Fiscalização Ambiental
(TCFA), já é alvo de críticas. A Con-
federação Nacional de Indústrias
(CNI) estuda uma Ação Direta de
Inconstitucionalidade (Adin), uma vez
que a nova regulamentação está sen-
do encarada por advogados especia-
listas como uma "maquilagem" na Lei
n." 9.960/00, a qual criou a antiga Taxa
de Fiscalização Ambiental (TFA),
suspensa pelo Supremo Tribunal Fe-
deral, em março de 2000.

CNI contesta legalidade
O departamento jurídico da CNI ain-

da estuda a nova lei, porém, a advogada
Maria Luiza Werneck adianta que a co-
brança da TCFA pode ser vista como
dupla tributação. Isso porque o Institu-

to Brasileiro do Meio Ambiente e Re-
cursos Naturais Renováveis (IBAMA)
já é remunerado pela atividade de fisca-
lização. "O Ibama cobra uma taxa de
licenciamento ambiental e a fiscaliza-
ção é feita pelo órgão licenciador", diz.

A CNI já suspendeu, por meio de
Adin, três tentativas do Ibama de co-
brança de taxas desse tipo. Na avalia-
ção da advogada, a Lei 10.165 apre-
senta algumas tentativas de reparo de
irregularidades identificadas em leis
anteriores, o que não impede a presen-
ça de algumas inconstitucionalidades.

Cabe esclarecer que, para evitar o
erro, o presidente da República,
Fernando Henrique Cardoso, excluiu
do projeto, aprovado pelo Congresso,
o dispositivo que previa a cobrança da
taxa de projetos agrícolas e de criação
intensiva de animais.

Jornal dos Criadores
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Brasil colabora com a Bolívia
no combate à febre aftosa

Em novembro de 2000, organismos
governamentais e entidades represen-
tati vas dos produtores pecuários do
Brasil e da Bolívia reuniram-se, em
Santa Cruz de Ia Sierra - Bolívia, para
assinarem convênio, cujo objetivo prin-
cipal é apoiar o plano de criação de uma
zona livre de aftosa, na área de influên-
cia da fronteira entre os dois países e
seu subseqüente processo de qualifica-
ção e reconhecimento perante a Organi-
zação Internacional de Epizootias (OIE).

Signatários do convênio, participa-
ram da assinatura o vice-governador do
Mato Grosso, Rogério Salles, o vice-

governador do Mato Grosso do Sul,
Moacir Kohl, os presidentes das Fede-
rações de Agricultura do Mato Grosso
- FAMATO e do Mato Grosso do Sul
- FAMASUL, da Associação Brasi-
leira de Criadores - ABC, além dos co-
ordenadores do Fórum Nacional de Pe-
cuária de Corte e da Confederação Na-
cional da Agricultura - CNA. Repre-
sentando a Bolívia, o ministro da Agri-
cultura e Ganadera, Hugo Carvajal,
além do governador, Ramon Prada, do
Departamento de Santa Cruz e do pre-
sidente da Federação de Ganaderos de
Santa Cruz - FEGASACRUZ.

Cooperação Estratégica
Esse plano de cooperação, que re-

força o convênio anterior, assinado em
agosto de 99, faz parte da estratégia
promovida por entidades pri vadas bra-
sileiras, com o objetivo de combater
a febre aftosa nos países que fazem
fronteira com o País e que ainda apre-
sentam incidência da doença. O obje-
tivo da ação é proporcionar maior
segurança à zona livre de febre aftosa
e ao processo de erradicação da do-
ença no território nacional. A exis-
tência de extensas fronteiras secas do
Brasil com diversos vizinhos sul-
americanos dificulta a efetiva fisca-
lização nessas regiões, representan-

do risco permanente de contamina-
ção do rebanho brasileiro, mediante
a entrada clandestina de animais tra-
zidos desses países.

Focos de febre aftosa surgidos ao
longo do último semestre, em áreas
onde já havia sido erradicada a doen-
ça, como no estado do Rio Grande do
Sul, na Argentina e no Uruguai, são
indícios de possível contaminação,
através das fronteiras com os demais
países da região atingida. Esses fatos
reforçam a necessidade de trabalho
conjunto de combate à aftosa para além
das fronteiras brasileiras, ressaltando
a importância do convênio.

(esq./dir.) O presidente da FEFA/MS, Laucídio Coelho Neto, o presidente da
FECASACRUZ, Oswaldo Justiniano.o presidente da ABC, José Cassiano Comes
dos Reis Júnior, o ex-presidente da FECASACRUZ, Rubem Costas e o presidente
da FAMASUL, Leoncio de Souza Brito Filho, durante almoço de confraternização,
realizado na sede da FECASACRUZ

Turismo
Rural

Este é o site do Turismo
Rural do Brasil!

www.abtr.com.br
A ABTR - Associação Brasi-

leira de Turismo Rural acaba de
registrar e disponibilizar seu site
aos internautas. Trata-se de um
portal, que vai cadastrar as ativi-
dades referentes ao setor e que po-
derá ser utilizado por hotéis-fazen-
das, pousadas rurais e demais em-
preendimentos ligados ao Turismo
Rural e ao Ecoturismo. Inicialmen-
te editado em português, o site, em
breve, será apresentado também
em inglês e em alemão.

Central de Reservas
A ABTR - Associação Brasi-

leira de Turismo Rural mantém em
São Paulo uma Central de Reser-
vas, disponível para todos os ho-
téis e pousadas rurais do Brasil,
além de efetuar reservas aos turis-
tas interessados em hospedagem
no campo.

Hospede-se em um dos 1200
hotéis ou pousadas rurais em todo
Brasil. Em São Paulo, são cerca de
500 locais de hospedagem rural.
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ABC levará associados a Paris
A ABC está organizando um grupo de associados

para ir a Paris - França, visitar dois importantes eventos,
que serão realizados em fevereiro.

SIA - Salão Internacional de Agricultura
de 18 a 25 de fevereiro de 2001
Parque de Exposições
Porte de Versailles

o Salão Internacional de Agri-
cultura reunirá: as principais raças
bovinas, representadas por seus
campeões (Limousin, Charolês,
Normando, Simental, Holandesa,
Pardo-Suiço, Jersey, entre outros);
campeões eqüinos, suínos, ovinos,
caprinos e aves em geral; as delí-
cias do mundo agroalimentares; o
Turismo Rural na França; os tesou-
ros dos mares e dos rios; a agricul-
tura biológica (caça, pesca e jardi-
nagem); concursos com premiação
de todas as raças; palestras e
conferências.Tudo isso numa área
de 130.000m2, onde serão recebi-
dos mais de 600.000 visitantes.

SIMA - Salão Internacional de
Máquinas Agrícolas
de 18 a 22 de fevereiro de 2001
Parque de Exposições - Nord Villepinte

o SIMA - Salão Internacional de
Máquinas Agrícolas, líder nos se-
tores de agroequipamento e agro-
fornecimento, contará com uma
área de 220.000m2 ocupada por
1.350 expositores de 30 países.
Sem dúvida, é a maior vitrine
mundial de inovação e de
tecnologia do século XXI.

Conheça o
pacote de viagem

Saída: 18 de fevereiro
Retorno: 24 de fevereiro

Aéreo: Air France - ida e volta, na
classe econômica
Terrestre: 5 noites em hotel à sua
escolha

Preço:
aéreo + terrestre por pessoa, em
apartamento duplo:

Hotel Meridien Montparnasse
(4*) = US$ 1.568,00

Holiday Inn St. Germain (3*) =
US$ 1.483,00

Consulte: Aéreo em classe
executiva ou em outros hotéis!

Reservas:
TEC TOUR Viagens e Thrismo
Te!. (11) 3062-5588, com Erenilda
Fax. (11) 3062-3029

ABC - Associação Brasileira
de Criadores
Te!. (11) 3832-9369, com Nelson
Fax. (11)3831-2731

Revista dos Criadores
sai de circulação

Alegando altos custos de impressão e a au-
sência de patrocinadores (publicidade), a editora
responsável pela publicação da Revista dos
Criadores desistiu do projeto de elaboração do
veículo sem custos à ABC, após a veiculação da
última edição, em novembro de 2000. Editada
desde 1930, a Revista dos Criadores, nos últi-
mos dez anos, tem apresentado sérias dificulda-
des, devido a inúmeros percalços financeiros.

Durante a última reunião do Conselho, em de-
zembro, o assunto foi amplamente discutido,
quando decidiu-se pelo encerramento da publi-
cação, uma vez que a ABC não possui condições
de absorver os custos da Revista. A Diretoria la-
menta o fato e esclarece que, a atual e a próxima
administrações, estarão estudando a possível volta
da publicação. Embora, as transformações do
mundo moderno, induza a ABC a investir mais
em seu site, já do conhecimento de todos!

.;-

Otimo Negócio!
A antiga sede da ABC, localizada na rua

Iaguaribe - 634, encontra-se disponível para
locação. O imóvel, desocupado desde dezem-
bro de 2000, possui:
Área total: 1.148.158m2

Térreo: 495.82m2, com 3 banheiros
Mezanino: 115.92m2, com 1 banheiro
Subsolo: 536.84m2, com estacionamento (cerca de
20 vagas), refeitório e copa.
Valor locatício: R$ 6.000,00
Reajuste Anual: IGPM/FGV
Contrato: 2 anos

Mais informações com dr. Carlos Roberto ou
com sr. Nelson, na secretaria da ABC,
telefone 3832-9369.
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