CREA-SP tem novo presidente

palavra da
diretoria
No momento
em que
preparávamos
os textos
para este jornal, já de total
agrado de nossos associados, fomos surpreendidos
com mais uma cobrança de
taxa pelo governo.
Agora, é a taxa de Preservação Ambiental do IBAMA,
novo instrumento de arrecadação de taxas e impostos,
aumentando o enorme rol de
contribuições aos diversos órgãos governamentais.
É premente que nos empenhemos, pressionando
o
Congresso Nacional para a
urgente aprovação da reforma tributária, de fundamental importância e largamente discutida, mas com enorme demora e atraso para
sua aprovação.
A ABC, por meio de sua diretoria, está totalmente engajada nessa campanha,
questionando, junto aos deputados e senadores ligados à
agropecuária, para uma rápida aprovação de tal projeto.

A Diretoria

Eleito presidente do CREA Conselho Regional de Engenha-

\

ria e Arquitetura - SP, o Engenheiro Agrônomo José Eduardo
de Paula Alonso tomou posse
em 22 de março de 2000. Pela
primeira vez na história da entidade, um Engenheiro Agrônomo assume a presidência.

o novo presidente, José Eduardo, com o
Presidente
da ABC, José Cassiano
Gomes dos Reis Júnior; no CREA - SP

Ibama tenta instituir
taxa de fiscalização
Muitas empresas estão recebendo notificações do Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e
de Recursos Naturais Renováveis - Ibama, para pagamento da Taxa de Fiscalização
Ambiental - TFA, no montante
de R$ 3.000,00.
Pela Lei 9.960/2000,
conversão da Medida Provisória n°
2.015/99, de 28 de janeiro de
2000, foi modificada a legislação anterior sobre as taxas cobradas pelo Ibama, dentre elas
a Lei 6.938, de 31 de agosto de
1981, a qual, por sua vez, já tivera alguns dispositivos modificados pela Lei 7.804, de 18 de
julho de 1989.
Essa Lei n° 9.960/2000 estabeleceu os preços dos serviços e
produtos do Ibama, a serem aplicados em âmbito nacional. Foi
instituída a taxa de fiscalização
ambiental, cujos termos e texto
completo poderão ser solicitados
pelos associados à ABC.

Última
Notícia
A Taxa de Fiscalização
Ambiental, proposta pelo
Ibama, foi declarada
inconstitucional
e sua
cobrança foi suspensa
por meio de liminar concedida por unanimidade,
em julgamento realizado
em 29 de março, pelo
STF - Supremo Tribunal
Federal, que acatou a
ação interposta pela CNI
- Confederação Nacional
da Indústria, presidida
pelo nosso associado,
deputado federal Moreira Ferreira (PFL-SP).
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Quadro Corporativo
da
Associação Brasileira de Criadores
Diretoria
Presidente: José Cassiano Gomes dos Reis Jr.
Vice-presidentes:
Luiz Alberto Moreira
Ferreira; Edgardo Héctor Pérez; Maurício
Lima Verde Guimarães; Luiz Rondon Teixeira
de Magalhães; Adriano Nunes Seixas
Secretários: Jair Martineli; Eugênio S. Gomes
Tesoureiros: Luís 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 Gomes 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 Guimarães; 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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Provence Inesquecível - França 2000
Viagem especial para sócios da ABC
Trata-se de um roteiro único, indescritível e
exclusivo I Inclusive, na França, você não encontrará roteiro igual . São inúmeros detalhes especiais. Locais de incrível beleza, passeios e visita a museus pouco comuns e hotéis de
charme, tudo rigorosamente planejado, visitado e detalhado pela Tec Tour e pelos guias es-

colhidos para acompanhar o grupo.
Atenção: Para aqueles privilegiados que participarem deste grupo será distribuído um outro roteiro ainda mais detalhado, com descrição de cada
atração, museu ou lugar. E que restaurantes!
Estaé uma viagem que ficará gravada para sempre em sua memória e em suas fotos!

FATOS MAR CANTES
Tratando-se de uma viagem inesquecível, especial e planejada nos seus mínimos
detalhes, toma-se dIfíCIldestacar um dia ou um fato, pois todos ficarão marcados
para sempre na memória dos privIlegiados viajantes.
Cidades e Vilarejos: Les Baux (***), Gorde (*), Arles
(***), Carcassonne- La Cite (***), Albi (***), Uzes
(**), Nimes (***), Aigues - Mortes (**) e Avignon

Hotéis: Especialmenteselecionadoscom charme e requinte. Doissão "Relaise Chatear'. dois são "Chateau
lndependants". etc. Em Paris o Madison, em Saint

(** *).
Belezas Naturais: Gorges du Tarn (***), Fontaines
de Vaucluse (***), Corniches de Cevennes (***),

Germain,de total agradodos brasileirosde bom gosto.
Nota: as estrelas citadas ao lado, são conferidas
pelo famoso guia Michelin (*** = é o máximo).

Gorges de Ia Jonte (**), Montpellier - le - Vieux
(***) e a região de Camargue (**).
Grutas e Cavernas: Aven Armand (***) e Grotte
de Dargilan (**)

Saída: 13 de maio Regresso: 30 de maio
Mínimo: 16 passageiros Máximo: 24 passageiros

o

Fábrica de queijos Roquefort; Vinícola e Chateau
du Romanin; Abadias.
Museus, Catedrais:

Transporte Aéreo: Air France - Classe Econômica
com Tx. Embarque - TransporteTerrestre:ônibuscom
ar condicionado,banheiroe motorista qualificado.

Abbaye de Montmajour - Séc X (**)
Pont St. Benezet (Avignon) - Sec XII (**)
Palais des Papes (Avignon) (***)

Guias: são 2 altamente qualificados Uma brasileira
e um francês. Hotéis: Em apto. duplo - 16 noites
Tickets 21 visitas/museus (citados no roteiro)
4 jantares citados no roteiro
Preço por pessoa: Apartamento duplo = U$ 4.750,00
Forma de Pagamento: Sinal de U$ 1.000,00 - 30
dias U$ 2.000,00 e saldo 30 dias antes do embarque.

Chateau des Baux - Séc V e VI (**)
Chateau Comtal - Séc XII (***)
Cathedrale Sainte Cecile - Albi (***)
Museu Toulose - Lautrec - Albi (**)

que inclui:

Reservas: TEC TOUR Viagens e Turismo Ltda.
Rua Francisco Leitão, 180 - 05414-020 - São Paulo - SP - Brasil
e-mail: abc@mandic.com.br
Tel.: (11) 852-5588 - Fax.: (11) 852-3029 - Embratur:0617-00-41-6

Controle Leiteiro
Como todos sabem, o Serviço de
Controle Leiteiro da ABC - Associação Brasileira de Criadores foi totalmente transferido para ser administrado pela
FEALQ - Fundação de Estudos Agrários "Luiz de Queiroz", conforme convênio firmado em 1o de maio de 1999.
Ao encerrar-se, em 1999, face a
administração do convênio pelo prof.
Paulo Femando Machado, o serviço
apresentou-se plenamente recuperado
e os fazendeiros atendidos a contento.

Agora, no corrente ano, o prof. Paulo Machado pretende ampliar sua área
de atuação e angariar novos criadores
para esse tradicional serviço implantado, há muitos anos, pela ABC.
É importante salientar que a ABC,
com esse convênio, conseguiu recuperar a credibilidade do serviço sem nenhum custo, eliminando o prejuízo que
vinha sendo acumulado e, também,
parte importante do plano de recuperação financeira de nossa associação.
Jornal dos Criadores
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Incra cancela cadastro de
imóveis maiores de 10.000 ha
o

Incra determinou,
por meio da
Portaria
n° 558,
publicada
no
D.O.V., de 16 de dezembro de 1999,
o cancelamento,
sem exceção,
do
Cadastro de Imóvel Rural dos irnó-

Jurídico: cadeia dominial do registro
imobiliário até a ocorrência do destaque de aquisição junto ao Estado ou, em
alguns casos, até o Império (Sesmarias);
O Planta do perímetro com memorial
descritivo levantado porfotointerpretação
de imagem de satélite, em conformidade com ABNT e assinado por engenheiro agrônomo ou florestal;
O A reserva legal só é válida, como
tal, se estiver averbada à margem da
matrícula no Registro de Imóveis.
Para as áreas de preservação
permanente, estas deverão ser comprovadas através
de levantamento
por
fotointerpretação
de imagem de satélite, com laudo técnico emitido por engenheiro agrônomo ou florestal, com
as suas caracterizações conforme legislação pertinente,
quantificando-as
e
locando-as em mapa, com os respectivos memoriais descritivos;
Quando houver extração vegetal
(madeira) deve-se comprová-Ia
com
laudo técnico emitido por engenheiro
agrônomo ou florestal. Se a exploração for em floresta nativa deve-se apresentar a autorização do Ibama e o Projeto de Manejo Sustentado;

o Para

o efetivo pecuário
deve-se
comprovar pela média dos últimos 12
meses, com apresentação
da ficha de
vacinação, notas fiscais de entrada e saída de animais e laudo técnico do profissional
habilitado
para tal;
O Para a produção agrícola deve-se
comprová-Ia com notas fiscais de venda/transferência
ou armazenagem,
relativas ao ano de 1999;
O Deve-se apresentar a declaração do
ITR/99, entregue e pago, e o ADA - Ato
Declaratório Ambiental, do Ibama.

IMPORTANTE:

o

prazo para a regularização
é
de 120 dias a contar de 16 de dezembro de 1999, expirando-se
em
14 de abril de 2000. Não esperem
pela notificação
do Incra do seu
Estado para começar os trabalhos.
Sem o CCIR, o proprietário rural tem limitado o uso e gozo do seu
bem, pois para qualquer atividade
que envolva o registro de imóvel (financiamento, hipoteca, venda e etc.)
é necessário e imprescindível a apresentação do CCIR.

Colaboração Hecta - Participações e Investimentos

Ltda.

Comissão de Agricultura e Pecuária
da Assembléia discute transgênicos
A convite da Comissão de Agricultura e Pecuária da Assembléia Legislativa
do Estado de São Paulo, a Associação
Brasileira de Criadores participará, em 5
de abril, de uma reunião, na qual o tema
discutido será "os organismos animais e
vegetais geneticamente modificados - riscos e vantagens". O encontro, que se realizará no Auditório Teotônio Vilela da Assembléia Legislativa, reunirá autoridades,
técnicos e representantes de segmentos
envolvidos, com o objetivo de desenvolver uma ampla discussão sobre o assunto.
Jornal dos Criadores

Vice da ABC é eleito
Presidente da Câmara
· Setorial de Turismo Rural

veis rurais acima de 10 mil hectares
(ha) de área total. A partir desta data,
os imóveis rurais não têm mais o
CCIR - Certificado
de Cadastro de
Imóvel Rural, até nova regularização.

Para tanto é necessário a apresentação dos seguintes
documentos e informações:
O

~BC

O tema transgênicos também pode ser
acompanhado por nossos associados por
meio de um documento elaborado pelo
deputado federal, Xico Graziano (PSDBSP), intitulado de "Transgênicos: o Poder
da Tecnologia". Nesse material, o deputado trata do assunto, que é de grande relevância, com clareza e imparcialidade.
Para adquirir o material, o associado
deve entrar em contato com a Associação
Brasileira de Criadores, pelos telefones
(11) 831-7982/ 832-9369/ 832-5967 ou
pelo fax (lI) 831-2731.
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o

Engenheiro
Agronômo Luis
Alberto Moreira Ferreira, vice-presidente da ABC - Associação Brasileira de Criadores e Presidente da
ABTR - Associação Brasileira de
Turismo Rural, foi eleito, no início
de março, Presidente
da Câmara
Setorial de Turismo Rural, órgão da
Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado.
Composta por 30 entidades representativas da cadeia produtiva, a
Câmara reúne-se, mensalmente, para
debater os assuntos ligados ao Turismo Rural e Ecoturismo e, a partir
da próxima reunião, a ABC também
passará a integrá-Ia, podendo contribuir ainda mais para a divulgação
e solução de problemas no setor.
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Assembléia Legislativa
· institui Grupo São Paulo .
- Século XXI

·

o

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

presidente
da ABC - Associação Brasileira
de Criadores,
Eng" Agr" José Cassiano Gomes:
dos Reis Júnior, foi convidado
a
integrar o Grupo São Paulo Século
XXI - Grupo Temático de Agricultura e Agronegócios, integrado também pelo presidente da Associação
de Engenheiros Agrônomos do Estado de São Paulo - AEASP, José
Levi Pereira Montebelo.
Projeto,

:
:
:
:

lançado pela Assembléia
Legis- :
lativa, antecipa as grandes questões, :
com vista a indicar os rumos da :
condução política.

:
:
:

:
:
:

:
:
•

FUNDEPEC
:
:
:
:

.

Aconteceu, no final de fevereiro,
a Assembléia
Geral Ordinária do
Conselho Nacional da Pecuária de
Corte - CNPC. O Eng" Agr" José:
Cassiano Gomes dos Reis Júnior,

: presidente

.

da ABC, esteve presente.

:
:
:

.:
:

.
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CADERNO DE VANTAGENS DOS SÓCIOS DA ABC
ABTR - Associação Brasileira de Turismo Rural

RuralSat Mapeamento Consultoria e Sistemas

A Associação, que representa o Turismo Rural no Brasil, oferece,
por meio de sua Central de Reservas, hospedagem em Pousadas Rurais, 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

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 Aspicuelta,
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 seguros de animais. Melhores preços e seguradoras de I a linha.
Promoção: desconto de 7% (sete por cento) em todos os seguros
para os associados da ABe.
Endereço:

Rua Conselheiro

Crispiniano,

53 - São Paulo - SP

Tel (11) 256-2266 - Fax (11) 256-8655 - e-mail: fcosta@fesesp.org.br

Unidas Rent a Car
Aluguel de veículos em todo o Brasil.
Desconto
excepcional
para associados da ABe.
Atenção: para usufruir do desconto,
o associado deve apresentar "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 ASe. Para usufruir dessas vantagens basta citar o número de
sócio e estar quites, com a ABe. 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
pela ABC e ASTR.

realizados
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Av. José César de Oliveira, 181 - 11o andar
Vila Leopoldina - CEP 05317-000 - São Paulo - SP
Fones: (11) 831-7982/832-9369/832-5967
Fonefax: (11) 831-2731
e-mail:abc@mandic.com.br
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IMPRESSO

Assessoria Jurídica
Dra. Wilma Kümmel
Oferece aos sócios: Serviços de ITR, TNCRA, ADA, etc.
Vantagem: desconto de 10% aos associados da ABe.
Endereço: Rua Eça de Queiroz, n" 465 - Vila Mariana - SP
Tels (11) 539-0961 1549-9262 I 571-1426

1-----------------------Apoio em São Paulo
Prezado Associado do Interior: quando você vier a São Paulo utilize-se dos serviços de telefone, fax, e-mail e secretaria da ABe. 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 caminhonetes, nacionais e importados. Desconto para sócios da ABC
(inválido pl produtos em oferta): pneus 5% (cinco por cento), demais produtos 10% (dez por cento), mão de obra 25% (vinte e cinco por cento).
Endereço: Av. Brigadeiro Faria Lima, 706 - Pinheiros - SP
TeI.: (11) 816-2277

Marcenaria Madeira Nossa
Fabricação de armários, estantes, copa-cozinha, móveis para escritório 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
TeIlFax:
(11) 816-2401
e (11) 6651-3133.

