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palavra da
diretoria
Em 25 de agosto, o presidente da
ABC, José Cassiano Gomes dos Reis
Júnior, participou do XVII Congresso de
Ganaderos de Santa Cruz de Ia Sierra,
na Bolívia. Na ocasião, também comemoraram-se os 25 anos de fundação da
FEGASACRUZ - a maior
entidade
pecuarista local.
Estiveram presentes no congresso,
além de delegados das 25 associações
provinciais e autoridades governamentais, o presidente da Sociedade Rural Argentina, Enrique Crotto, e o vice-presidente para assuntos cárnicos da Sociedade
Rural do Paraguai, Juan Fernando Peroni.
A presença de representantes de entidades argentinas, paraguaias e brasileiras, além de homenagear a entidade
organizadora, demonstra a importância
estratégica que a Bolívia representa na
luta pela erradicação da febre aftosa em
nosso subcontinente, dada sua localização geográfica, fazendo divisa também
com o Chile e com o Peru.
Com relação a esse assunto, foi interessante acompanhar os enormes progressos ocorridos na Bolívia, após a assinatura do convênio de cooperação
institucional, em agosto de 1999, entre as
Federações de Agricultura do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul, a ABC e a
FEGASACRUZ,objetivando a "Estruturação
dos Serviços de Sanidade Animal e Formação de Instrutores de Agentes em Saúde Animal".
O aparecimento de focos da febre
aftosa no Rio Grande do Sul. na Argentina
e no Paraguai mostra que a luta contra
esse mal tem de ser ininterrupta e que não
se pode acomodar sob os louros de vitórias que, apesar de importantes, podem
transformar-se em desapontos.
De qualquer maneira, foi interessante verificar que há na Bolívia, hoje, a
conscientização sobre a importância fundamental desse trabalho que, além de
contar com arcabouço legal, tanto em âmbito nacional como departamental. estrutura todo o sistema.
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Proprietários rurais têm até o final
do mês para entregar a DITR 2000
Proprietários rurais têm até o
dia 29 de setembro para entregar
à Receita Federal a Declaração do
Imposto Territorial Rural - DITR
2000. A exemplo do que acontece com o Imposto de Renda, entrega fora do prazo sujeita o contribuinte ao pagamento de multa.
Em palestra realizada em 6 de setembro, na sede da ABC, a advo-

gada Wilma Kümmel (destaque
no Caderno de Vantagens, página 4) esclareceu pontos importantes (os quais destacamos
abaixo) acerca do recolhimento
do imposto, chamando a atenção
para datas e locais de pagamento, bem como as novas exigências para preenchimento correto
do formulário.

Prazo de entrega:
- até 29 de setembro.

Novidades:
Pessoa Física - informar a data de
nascimento do declarante.
CPF do cônjuge - se for o caso,
informar o número completo.

A DITR poderá ser entregue:
- pela Internet;
- em disquete, na Secretaria da Receita Federal ou nos bancos autorizados;
- em formulários, nos Correios,
nos bancos autorizados ou secretaria
da Receita Federal.
Entrega fora do prazo:
- multa de J % ao mês ou fração,
nunca inferior a R$ 50,00;
- R$ 50,00 nos casos de imóveis
imunes ou isentos do ITR.
Pagamento do Imposto:
- em quota única, até 29/9/2000;
- poderá ser parcelado em até 4
quotas iguais, mensais e consecutivas;
- nenhuma quota será inferior a
R$ 50,00;
- imposto
no valor de até
R$ 100,00 deverá ser recolhido em
quota única;
- em nenhuma hipótese o valor do
imposto devido será inferior a R$ 10,00.
Parcelamento do Imposto:
- as demais cotas vencerão nos
dias 31/ IO, 30/11 e 29/12;
- as quotas serão acrescidas de juros
Selic e de J % no mês do pagamento:
31/10 - valor da cota + 1%;
30111 - valor da cota + juros
SELIC de outubro + I % sobre o valor da quota;
29/12-valordacota
+ juros SELIC
de outubro + juros SELIC de novembro + J % sobre o valor da quota.

Distribuição da área do imóvel:
Item 5.
Declarar área ocupada com Benfeitorias
destinadas a atividade rural.
Distribuição da área não utilizada
pela atividade rural.

Item 13.
Benfeitorias (hotéis-fazendas, destilaria, aeroclubes, clubes de campo,
porta combustível, etc.),
Item 14.
Mineração (jazida, mina).
Item 15.,
Reservatório de água (hidrelétricas).
Item 16.
Imprestáveis não declaradas de interesse
ambiental: pedreiras, terrenos eroclidos,
afloramentos rochosos, desertos, etc.
Item 17.
Inexplorada ou em descanso: áreas
agricultáveis mantidas sem exploração
ou deixadas em descanso para recuperação do solo.
Item 18.
Outras: sítios de recreio, loteamentos
e condomínios residenciais, áreas de
camping, pesque-pague, etc.
Item 19.
Somatório das áreas campos 13 a 18.
Ficha valores:
Composição do valor da terra nua
Item 05. Terra (valor do solo)
Item 06. Matas nativas, florestas naturais e pastagens naturais
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A Revista Gleba, publicada mensalmente pela Confederação Nacional
da Agricultura, em sua última edição,
divulgou um artigo do economista Antonio Donizeti Beraldo - chefe do Departamento de Comércio Exterior,
mostrando que os vinte países ricos,
integrantes da Organização para a
Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), estão protegendo,
como nunca, a agricultura interna.
O relatório de avaliação das políti-

cas agrícolas adotadas nesses países,
em 1999, divulgado recentemente, confirma o recrudescimento do protecionismo agrícola mundial, ao contrário
do que era de se esperar, com a
implementação do Acordo Agrícola da
Organização Mundial do Comércio
(OMC). No ano passado, os subsídios
agrícolas no mundo desenvolvido atingiram a espantosa cifra de US$ 361,4
bilhões, o nível mais elevado já verificado na última década.

Veja os quadros à seguir:
Países da OCDE - Subsídios
Equivalentes ao Produtor (PSE)
(em milhões de dólares)
Países
Austrália
Canadá
União Européia
Japão
Coréia
México
Noruega
Polônia
Suíça
Turquia
Estados Unidos

CeDE

1997

1998

1999

2.167
4.424

1.752
4.875
135.570
66.408

1.733
4.955
125.873
71.442
22.346
6.693
2.803
3.639
6.162
16.142
96.530
361.493

124.965
65.899
25.855
6.428
2.768
4.016
6.144
12.891
71.628
328.762

15.692
5.911
2.782
4.245
6.298
17.784
88.150
352.058

Fonte: "Agricultural Policies m OECD Countries: Monitoring
and Evaluation 2000" OCDE, Paris - France
Elaboração: CNAlDecex

No final, o artigo afirma que "a análise destes dados mostra que o Acordo
Agrícola da OMC foi insuficiente para
desmontar o arsenal de medidas protecionistas, que ainda sustentam a agricultura dos países desenvolvidos. Os
dados da OCDE demonstram, ainda,
que as nações agroexportadoras, como
o Brasil e demais membros do Grupo

Países da OCDE - Subsídios
Equivalentes ao Produtor (PSE)
por commodiJy (em milhões de dólares)
1997

1998

1999

Trigo

17.486

22.430

21.483

Milho

7.691
11.907
27.145
5.292
5.357
43.470
27.487

11.102
13.989
22.179
6.433

11.675
12.170
28.757
7.730
6.687
50.175
26.540
7.757
5.066
3.910
117
2.053
98.660

Produtos

Outros Grãos
Arroz
Oleaginosas
Açúcar
Lácteos
Carne Bovina
Carne Suína
Aves
Ovelha
Lã
Ovos
Cubas Convnodities

7.134
3.902
4.460
152
1.829
82.855

5.620
51.988
27.253
6.554
3.068
4.084
117
2.001
94.054

de Cairns, precisam continuar insistindo na necessidade de avançar no processo de liberalização do comércio agrícola mundial, principalmente nos temas
de acesso a mercados, medidas de apoio
interno e subsídios às exportações".
O leitor, que tiver interesse em conhecer o artigo na íntegra, deve entrar
em contato com a secretaria da ABC.

ABC participa de encontro de agronegócios
O vice-presidente
da ABC, Luis
Alberto Moreira Ferreira, participou, em 29 de agosto, em Campinas, de um encontro entre empresários brasileiros de Agronegócios e
empresários alemães, para uma excelente troca de informações e de
oportunidades de negócios.
A comitiva alemã, chefiada pelo

ministro
da Agricultura,
Kar lHeinz Funke, era composta
por
sete deputados federais e diversos
empresários.
Promovido pela Câmara de Comércio Brasil-Alemanha, o encontro foi uma preparação para o grande evento, que
acontecerá de 6 a 10 de outubro,
em Potsdam, na Alemanha.
Iornal dos Criadores
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Financiamentos , do
.
setor aqropecuann
I - Financiamentos de custeios agrícola e pecuário:
A resolução de n.? 2.746 do Banco Central do Brasil, que introduziu as últimas alterações no Manual de Crédito Rural, aprovadas, em reunião, no dia 28 de
junho de 2000, pelo Conselho Monetário Nacional, fixou que o financiamento
de custeio se classifica como:
custeio agrícola;
custeio pecuário; e
custeio de beneficiamento ou industrialização.
A resolução estabelece também que o crédito de custeio pode destinar-se ao
atendimento das seguintes despesas:
"do ciclo produtivo de lavouras periódicas, da entressafra de lavouras permanentes ou da extração de produtos vegetais espontâneos,
incluindo o
beneficiamento primário da produção obtida e seu armazenamento no imóvel
rural ou em cooperativa;
de exploração pecuária;
de beneficiamento ou industrialização de produtos agropecuários."
Para o financiamento da safra de verão 2000/2001, o Ministro da Agricultura
anunciou um montante de R$ 11,2 bilhões, para atender às despesas de custeio,
comercialização e investimentos, informando que esse volume representa 36% a
mais dos recursos liberados na safra passada, que foram de R$ 8,3 bilhões financiados a juros fixos de 8,75% ao ano e R$ 1,4 bilhões financiados ajuros livres.
A taxa de juros para os financiamentos de custeio ao amparo dos recursos
controlados está fixada em 8,75% ao ano e cada produtor poderá financiar, em
cada safra, não cumulativos e em todo o Sistema Nacional de Crédito Rural
(SNCR), os seguintes valores:

Turismo
Rural
Este é o site do Turismo
Rural do Brasil!

www.abtr.com.br
A ABTR - Associação Brasileira de Turismo Rural acaba de
registrar e disponibilizar seu site
aos internautas. Trata-se de um
portal, que vai cadastrar as atividades referentes ao setor e que poderá ser utilizado por hotéis-fazendas, pousadas rurais e demais empreendimentos ligados ao Turismo
Rural e ao Ecoturismo. Inicialmente editado em português, o site, em
breve, será apresentado também
em inglês e em alemão.

Central de Reservas
A ABTR - Associação Brasileira de Turismo Rural mantém em
São Paulo uma Central de Reservas, disponível para todos os hotéis e pousadas rurais do Brasil,
além de efetuar reservas aos turistas interessados em hospedagem
no campo.

74note:
Te I. : (Oxx11) 852-5588

R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), quando destinado a: algodão, lavouras
irrigadas de arroz, feijão, mandioca, milho, soja e trigo;
R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), quando destinados à cultura de milho;
R$ 150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais), quando destinado à plantação
de arroz, feijão, mandioca, sorgo ou trigo;
R$ 100.00,00 (cem mil reais), quando destinados à cultura de soja, nas
regiões Centro-Oeste e Norte, no Sul do Maranhão, no Sul do Piauí e na
8ahia Sul;
R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), quando destinados à soja, nas demais
regiões frutíferas; e
R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), quando destinados a outras operações
de custeio agrícola ou pecuário.

Fax: (Oxx11) 852-3929
E-mail: abtr@abtr.com.br
Hospede-se em um dos 1200
hotéis ou pousadas rurais em todo
Brasil. Em São Paulo, são cerca de
450 locais de hospedagem rural.

SITE DOS CRIADORES

www.abccriadores.com.br
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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 ABe.
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 ABe.
Endereço: Rua Eça de Queíroz, n° 465 - Vila Mariana - SP
Tels (11) 5539-0961 /5571-8416/5571-1426
•.•••-----------------------

Apoio em São Paulo
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 ABe. 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-rnail 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
Te!.: (11) 816-2277

t--------------------------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
Tel/Fax:
(11) 816-2401
e (11) 6651-3133.

