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palavra da
diretoria
Mais um fato positivo registrado pela diretoria da
ABCao completar dois anos
de mandato: a criação, em
boa hora, do REFISpelo governo Federal
O Programa de Recuperação Fiscaldeu à ABCa oportunidade de parcelar seus
débitos pendentes com o
governo, liquidando o passivo que, de longa data, atormentava as gestões anteriores e a atual.
Com as outras boas notícias que o companheiro associado encontrará neste
jornal, desejamos ratificar
nosso compromisso de luta
pelo fortalecimento
da
agropecuária brasileira.
Reiteramos mais uma vez
a importância dos sócios
nessa luta.

A Diretoria
NOVO TELEFONE
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PABX.: 3832-9369
FAX.: 3831-2731

Maurício Lima Verde Guimarães, José Cassiano Gomes dos Reis Júnior, Nelson
Luís Baeta Neves, Manoel Elpídio Pereira de Queiroz Filho e Luis Alberto Moreira
Ferreira (esq./dir.), durante a reunião do Conselho Deliberativo

Conselho Deliberativo
reúne-se e aprova medidas
Em reunião, realizada em 9 de julho, o Conselho Deliberativo
da ABC, presidido por Nelson Luís Baeta Neves, apreciou e aprovou diversas medidas tomadas pela Diretoria, nesses dois anos de
administração.
Entre as medidas aprovadas estão:
a quitação final de acordos com funcionários, reduzindo o quadro de 12para 4;
a aprovação do balanço de 1999, com
parecer favorável do Conselho Fiscal;
o acordo final para quitação total das
contas do condomínio, passando a
ABC a pagar, desde 1 de junho, sua
cota nos devidos prazos;
0

o início do pagamento dos empréstimos feitos pelo ex-presidente Guilherme Monteiro Junqueira para a ABC;
o pagamento de impostos sem atraso, em âmbito federal e estadual.
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Diretoria completa dois
anos de administração

Em j unho, a diretoria da
ABC completou seu segundo ano de administração e, por meio de esforço, dedicação e trabalho,
conseguiu recuperar a entidade. Foi um período de
negociações para sanear a
ABC, sem onerar seu
patrimônio e, assim, iniciar o último ano do mandato com mais vitórias e
conquistas, sempre defendendo e lutando pelos agricultores e pecuaristas.

SITE DOS CRIADORES

www.abccriadores.com.br
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Quadro Corporativo
da
Associação Brasileira de Criadores
Diretoria
Presidente: José CassianoGomes dos ReisJr.
Vice-presidentes:
Luis 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: 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 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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Banco Central divulga normas
para pastagens e leite
o Banco Central divulgou duas resoluções criando os programas nacionais de
Recuperação de Pastagens Degradadas e
de Resfriamento e Granelização de Leite.
Os programas terão recursos do BNDES,
a juros do crédito rural.
O programa de pastagens irá amparar áreas cultivadas e pastagens nativas,
financiando a compra, o transporte, a
aplicação e a incorporação de corretivos agrícolas, além de cercas, sementes,
mudas, a prática de conservação,
a
construção e a reforma de pequenos bebedouros. Cada produtor poderá emprestar até R$ 50 mil, com taxas de juros de
8,5% ao ano, com dois anos de carência.
O Proleite também está amparando

em uma linha de recursos do BNDES,
financiando aquisições de máquinas e
equipamentos para a modernização da
pecuária leiteira. Os produtores de leite
podem adquirir distribuidores de adubo,
de calcário
e de esterco
líquido,
ensiladeira, material de inserninação artificial, misturador de ração, ordenhadeira mecânica, picadeira, tanque de
resfriamento,
triturador
e vagões
forrageiros. O limite de crédito é de R$
40 mil por produtor, a juros de 8,75%
ao ano, com cinco anos de carência.
Os associados da ABC interessados
nos créditos, devem entrar em contato com
a secretaria da entidade e solicitar a íntegra da Resolução de número 002748.

ABCobtém
certidões do INSS e IR
Após um longo período de espera,
a ABC conseguiu a liberação da CND
- Certidão de Quitação do INSS. O documento é de fundamental
importância para que os proprietários
de salas
do edifício ABC, aproximadamente
70,
possam dar entrada na escritura definitiva do imóvel. A entidade também
obteve a Certidão do Imposto de Ren-

da, documento que demonstra a regularidade da ABC perante a Receita Federal. Desta forma, dentro de alguns
dias, diversas escrituras poderão ser
lavradas, regularizando definitivamente
a inconveniente
situação.
Os associados que necessitam dos
documentos devem procurar a secretaria da entidade.

Conselho Estadual de Recursos Hídricos
Em assembléia geral, realizada em 7
de julho, a ABC foi eleita, juntamente
com a FAESP - Federação de Agricultura do Estado de São Paulo, a representante dos usuários agrícolas de recursos hídricos perante o Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CERH.
Desta forma, Sérgio Perrone Ribeiro e
José Cassiano Gomes dos Reis Júnior
participarão como membros do CERH,

pelo período de um ano. Representando
a ABC, estiveram presentes além de seu
presidente,
o assessor da diretoria,
Carlos Roberto Moreira Ferreira.
Devido à importância
do assunto,
os associados
da ABC serão informados das decisões e das discussões
relativas ao órgão, ligado à Secretaria de Recursos Hídricos, Saneamento e Obras do Estado de São Paulo.

Muitos associados já pagaram. E você?
Se não pagou, ainda está em tempo.
Afinal, você é muito importante para a ABC!
Queremos e precisamos que continue conosco. Sem o seu apoio
financeiro e sem a sua participação, nossa entidade não prosperará!
Lembre-se: a ABC tem 74 anos de tradição!
Jornal dos Criadores
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SITE DA
, ABC JA
ESTA NO AR
o site da ABe já existe e está sendo visitado diariamente por
internautas interessados em conhecer nossa entidade.
Visite você também! O endereço é:

www.abccriadores.com.br
No futuro, o site da ABC será
um portal a serviço dos associados
da ABC e das agropecuárias
paulista e brasileira. Porém, desde
já, o associado poderá enviar suas
mensagens e, em breve, a um custo

pequeno, divulgar seus produtos,
seus negócios ou, simplesmente,
colocar seus banners de divulgação.
Consulte a secretaria da ABC, para
saber sobre esses custos e sobre outras iniciativas.

CMN prorroga prazo para
adesão ao PESA
o

Banco Central baixou a Resolução de n° 002738, que altera a
renegociação de dívidas oriundas do
crédito rural, acima de R$ 200.000,00
e aquelas que não haviam sido
securitizadas. As medidas foram aprovadas, em 28 de junho, pelo Conselho
Monetário Nacional (CMN).
A principal decisão é a prorrogação

do prazo de adesão ao Programa Especial de Saneamento de Ativos - PESA,
que passou de 30 de junho para 31 de
dezembro de 2000. Os produtores terão
até 30 de novembro de 2000 para adquirir os Títulos do Tesouro Nacional.
A ABC já possui a íntegra da Resolução N° 002738, a qual poderá ser
retirada na secretaria da entidade.

Turismo Rural
A ABTR - Associação Brasileira de Turismo Rural está publicando, em julho, com o apoio da ABC, a quinta edição de seu informativo - Jornal ABTR.
Como a maior entidade de Turismo Rural e Ecoturismo no Brasil, a ABTR,
por meio de seu presidente, o engenheiro agrônomo Luis Alberto Moreira Ferreira,
também vice-presidente da ABC, preside a Câmara Setorial de Turismo Rural,
um fórum de debates sobre os problemas dessa nova atividade.
Diversos associados da ABC têm procurado a ABTR, visando à instalação
de pousadas rurais. Hoje, no Estado de São Paulo, já existem cerca de 500 estabelecimentos, entre hotéis, pousadas de turismo eqüestre e de pesca, que recebem hóspedes e podem apresentar a vida rural para o turista.
Sabe-se que a nova e progressista atividade possibilita:
Incremento
Geração de
Preservação
Preservação

de receita do proprietário rural
empregos
da história e do patrimônio rural
do meio ambiente

Os interessados devem procurar a secretaria da ABe ou visitar a associação para obter mais informações.
Jornal dos Criadores
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lista, José Calil, vice-presidente do
Conselho Deliberativo da ABC, recebeu, em Piracicaba, justa homena- •
gem por sua longa atividade na área •
agronômica. O jornalista emérito,
que reside em Três Lagoas - MS, foi •
homenageado pelo Clube dos Escritores, onde é membro titular e dele- •
gado de Mato Grosso do Sul.
A diretoria da ABC cumprimenta o
conselheiro e rende-se às homenagens. •

: Feiras de agropecuária
•
:
•
:
•
:
:
:
•
:
:
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A ABC já dispõe de informações
sobre as feiras de Palermo - Argentina e Esteio - Rio Grande do Sul, dois
importantes eventos da agropecuária.
A Feira de Palermo acontecerá em
Buenos Aires, de 13 de julho a 1° de
agosto. A Feira de Esteio vai ocorrer
nas proximidades de Porto Alegre, de
26 de agosto a 3 de setembro. Os associados poderão entrar em contato com
a ABC para efetuar reservas de vôos,
de hotéis e obter a programação.
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: Revista dos Criadores
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Após um período sem ser publicada,
a Revista dos Criadores já está sendo
elaborada e, em breve, voltará a circular. Por meio de um convênio firmado
entre a ABC, a Redprint Editora e a
Copy Service Indústria Gráfica Ltda.,
a revista será impressa sem qualquer
ônus para os cofres da entidade.
Desta forma, dentro de alguns
meses, nossos associados e as entidades do setor receberão esse importante e tradicional veículo de informação da ABC.
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· Comissão discute
: crédito rural
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Em 18 de maio, o presidente da •
ABC, José Cassiano Gomes dos Reis
Júnior, participou de uma reunião da
Comissão de Agricultura da Assembléia Legislativa, onde o tema discutido foi crédito rural. Também esti- •
veram presentes no encontro, o superintendente do Banco do Brasil, o di- •
retor de crédito rural do Banespa e o •
diretor de crédito rural da Nossa Caixa Nosso Banco.
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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 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

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 1549-9262 I 571-1426

1-----------------------Apoio em São Paulo

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 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 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
pela ABC e ABTR.

realizados
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IMPRESSO

Prezado Associado do Interior: quando você vier a São Paulo utilize-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.

1------------------------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
Te!.: (11) 816-2277

1------------------------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.

