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Não poderia haver melhor
ocasião para nos dirigirmos
aos nossos companheiros da
ABC do que esta data.

A criação deste Jornal dos
Criadores, neste final do milê-
nio, trará à ABC um veículo im-
portante para todos nós, asso-
ciados e Diretoria.

Ao término do ano, com-
pletamos uma batalha inten-
sa para recuperarmos finan-
ceiramente nossa entidade,
fato que conseguimos com
sucesso" O processo foi ace-
lerado, as dívidas sensivel-
mente reduzidas e o nosso
patrimônio mantido intacto.

Entretanto, muito ainda se há
por fazer nessa área. No âmbi-
to área da representatividade, a
ABCcresceu, participou e compa-
receu a um grande número de en-
contros, reuniões e debates.

Agora com nosso jornal, veí-
culo mais eficiente, certamente
nossos associados poderão ter
uma visão mais clara do que a
ABC faz pela classe.

Neste final de ano, só nos
resta desejar aos nossos asso-
ciados e sua forruhos , um FELIZ
NATALe desejos de um PRÓSPE-
ROe FELIZANO 2.000.

José Cassiano
Gomes dos Reis Iúnior

Presidente

Por que Jornal dos Criadores?
A necessidade de uma comunicação mais rápida e efi-

ciente com nossos associados, levou a Diretoria da ABC a
criar este jornal. A partir de agora, e pretendemos mensalmen-
te, deixamos este veículo à disposição de todos sócios da ABC,
pois, almejamos que ele seja um elo mais estreito entre a ABC e
seus associados. Conte com ele!

Escreva, dê sugestões, divulgue sua opinião, suas
idéias ou seus produtos.

E a Revista dos Criadores?
Criada em 1930, essa tradi-

cional revista sofreu inúmeros
percalços nos últimos anos.

Após uma longa pendência
jurídica com a antiga Editora dos
Criadores (Luiz Penna) que
ocorreu na gestão anterior, pre-
sidida pelo Engenheiro Agrôno-
mo Guilherme Monteiro Jun-
queira, a ABC superou e venceu
essa longa batalha judicial.

Ainda na gestão anterior,
a revista passou a ser edita-
da pela própria diretoria da
ABC, que, apesar do suces-
so editorial, trouxe grandes
prejuízos financeiros à nos-
sa entidade.

A atual diretoria, ao assumir
o mandato em junho de 98,
achou por bem suspender a pu-
blicação da Revista, face aos
prejuízos acumulados e que
estão sendo pagos até hoje.

Entretanto, a diretoria por
meio de serviço terceirizado
com uma editora autônoma,
conseguiu a custo zero para a
ABC, editar com sucesso a re-

vista até junho de 99 .
Todavia, nessa data, a re-

ferida editora suspendeu a
publicação alegando prejuí-
zos acumulados e falta de pu-
blicidade.

Uma nova editora foi pro-
videnciada, nos mesmos mol-
des da anterior, totalmente,
terceirizada sem ônus para a
ABC. Alegando os mesmos
motivos da anterior, a editora
publicou apenas um número
(Julho/Agosto/99) e desistiu de
sua publicação.

Desde essa data e ainda sem
perspecti vas de voltar a ser
publicada, estamos à procura de
novas parcerias, pois não há
condições da ABC correr o ris-
co de perda de patrimônio, para
publicar a revista.

Desta forma, face a neces-
sidade de contarmos com um
veículo mais ágil e eficiente,
para a divulgação da ABC, nas-
ceu o "Jornal dos Criadores".

Aqui estamos nós! Contamos
com a colaboração de todos!
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AGRISHOW 2000Associação Brasileira de Criadores
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 Comissão organizadora da feira conta com o apoio da ABC

dos nos negócios e cultivarem novas e
lucrativas parcerias.

O sucesso da Agrishow, que está
em sua sétima edição, já criou
raízes fortes no público e será ain-
da maior no ano 2000, quando a
agricultura entrará num novo tem-
po. O terceiro milênio está chegan-
do. É tempo de colhermos juntos os
frutos do nosso trabalho.

Começou a contagem regressiva
para a maior e mais importante Feira
Internacional de Tecnologia Agrícola
em Ação da América Latina, a
Agrishow 2000, que acontecerá de 10 a
6 de maio de 2000, em Ribeirão Preto.

Quemjá participou das edições an-
teriores sabe que a Agrishow é o me-
lhor lugar para empresas de
"agribusiness" colherem bons resulta-

Quadro Corporativo da
Associação Brasileira de Criadores

Diretoria
Presidente: JoséCassianoGomesdos ReisJr.
Vice-presidentes: Luiz Alberto Moreira
Ferreira; Edgardo Héctor Pérez; Maurício
Lima VerdeGuimarães; 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 Go-
mes dos Reis Júnior; Luiz 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.

Cursos na ABC _

Acompanhe a programação pelo nosso jornal e compareça!

sença ao Curso de Turismo Rural.
No próximo ano, ABC e a ABTR
farão outros cursos/seminários,
como por exemplo:
- Legislação de Turismo Rural
- Preservação do Patrimônio Rural
- Artesanato

A ABC, em parceria com a ABTR
- Associação Brasileira de Turismo
Rural, organizou recentemente em sua
sede, dois cursos com excelente acei-
tação: um de Turismo Rural e outro de
Culinária Rural.

Na foto, constata-se a boa pre-

Conselho Fiscal
Efetivos: Roberto Cano de Arruda; Gil de
Souza Ramos; Henrique Meimberg
Suplentes: Custódio Cabral de Almeida;
Fernando Euler Bueno; Vicente Martins Jr. ABTR organiza "Pacote

de Turismo Rural"Jornal ~ ,t-Pcl" • d&rCna ores
Já em 2000, a ABTR estará or-

ganizando pacotes de visita a fa-
zendas de São Paulo e Minas Ge-
rais. Serão pacotes de 6 e 7 dias
com visita e hospedagem em duas
fazendas. Reservas na ABTR,
tel.: (11) 852-5588.

Projetos Gráfico e Editorial:
Cia. da Comunicação Feature S/C Ltda
Av. Antônio Carlos Costa, 177 - Osasco - SP
Fone: 7085-2700 - Fax: 7081-7050
Fotolito e Impressão: Flor de Acácia
Gráfica e Fotolito - Fone: 7081-3993

Associação Brasileira de Criadores (ex-As-
sociação Paulistados 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.

A Associação Brasileira de Turis-
mo Rural está promovendo uma vi-
sita a sete "Fazendas Imperiais" do
século passado, no Rio de Janeiro.
Haverá três saídas em 2000 - 22 de
março, 26 de abril e 17 de maio, para
grupos de 15 a 24 pessoas.

Preço por pessoa (apto duplo) = R$ 960,00.

Jornal dos Criadores
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PECUÁRIA DE CORTE

Ação contra a aftosa na fronteira Brasil-Bolívia
Entidades brasileiras e bolivianas

firmaram, no último dia 21 de agosto,
em Santa Cruz de La Sierra, na Bolí-
via, um Plano de Cooperação
lnterinstitucional sobre Saúde Animal,
com o objetivo de elaborar e executar
um projeto de estruturação dos servi-
ços de sanidade animal e formação de
instrutores de agentes em saúde ani-
mal, nos municípios localizados na
fronteira boliviana com o Brasil. Com
a execução do Plano e a intensificação
do combate à febre aftosa no País vizi-
nho, o trabalho de erradicação da
doença no Brasil se tornará ainda mais
eficaz. Também representa um passo
importante para o Brasil livrar-se defi-
nitivamente da febre aftosa, já que a
extensa faixa de fronteira entre os dois
países pode comprometer o trabalho
desenvolvido nos Estados do Circuito
Pecuário Centro-Oeste, especialmente,
em Mato Grosso e Mato Grasso do Sul.

O Plano de Cooperação abrange os
municípios de San Matias, San Ignacio,
San Miguel, San Rafael, Puerto Suárez,
EI Carmen R. T. e Roboré, que for-
mam a região de fronteira da Bolívia
com o Brasil. Sua definição envolveu
o Fórum Nacional Permanente de Pe-
cuária de Corte da Confederação Na-
cional da Agricultura (CNA), a Fede-
ração da Agricultura do Estado de Mato
Grosso (FAMATO), a Federação da
Agricultura do Estado do Mato Gros-
so do Sul (FAMASUL), o Fundo
Emergencial de Febre Aftosa do Mato
Grosso (FEFA), o Fundo Emergencial
de Febre Aftosa de Mato Grosso do
Sul, a Associação dos Criadores de
Mato Grosso do Sul (ACRISSUL), a
Associação Brasileira de Criadores
(ABC) e a Federação de Ganaderos de
Santa Cruz (FEGASACRUZ). O pra-
zo de vigência é de dois anos, mas po-
derá ser prorrogado segundo o interes-
se das entidade participantes.

Doação de Vacinas
o Fórurn Nacional Permanente da

Pecuária de Corte da CNA, com o
apoio do Sindicato Nacional da Indús-
tria de Produtos para Saúde Animal
(SINDAN), viabilizará a doação de 400

mil doses de vacinas contra febre aftosa
ao País vizinho, que serão vendidas
aos pecuaristas dos municípios abran-
gidos pelo acordo. Com os recursos
arrecadados na venda das vacinas, será
constituído um fundo de defesa sani-
tária animal, que financiará a conti-
nuidade do projeto.

As entidades brasileiras também
promoverão capacitação técnica de ins-
trutores de agentes de saúde animal e
prestarão todo o apoio técnico e
logístico necessário na organização dos
serviços veterinários, cadastro de pro-
priedades pecuárias, divulgação de
campanhas de vacinação, realização de
seminários locais e suporte de técnico
com veículos para acompanhar o ca-
dastro dos vacinadores. Como
contrapartida, a FEGASACRUZ com-
prometeu-se a contratar médicos ve-
terinários e pessoal de apoio adminis-
trativo, além de equipar os serviços
veterinários com meios de comunica-
ção e transporte e destinar recursos
para gastos operacionais.

Apoio Boliviano
o Plano conta com o reconhecimen-

to e apoio do Viceministerio de Agri-
cultura, Ganaderia y Pesca, subordina-
do ao Ministério de Agricultura,
Ganaderia y Desarrolo Rural da Bolí-
via, que permitirá o fortalecimento do
Programa Departamental de
Erradicación de Ia Fiebre Aftosa de

Santa Cruz e o Programa Nacional de
Erradicación de Ia Fiebre Aftosa
(PRONEFA). O vice-ministro de Agri-
cultura comprometeu-se, ainda, a rea-
lizar gestões para a aprovação de nor-
ma jurídica que sustente e garanta a
execução das atividades contempladas
no Plano de Cooperação.

O Plano de Cooperação com a Bo-
lívia é mais um importante passo para
o Brasil erradicar a febre aftosa no cir-
cuito Pecuário Centro-Oeste. A exten-
sa faixa de fronteira existente entre os
dois países poderia comprometer o tra-
balho que vem sendo desenvolvido es-
pecialmente nos Estados do Mato
Grosso e Mato Grosso do Sul.

A realização do inquérito
soroepidemiológico no rebanho
bovino do Circuito Pecuário Cen-
tro-Oeste, iniciado no último dia
10 de agosto, representa etapa sig-
nificativa para a erradicação da
doença no País. Com a conclusão
deste trabalho, será possível am-
pliar a zona livre de febre aftosa
com vacinação, hoje restrita aos
Estados do Rio Grande do Sul e de
Santa Catarina, possibilitando a
exportação da carne bovina brasi-
leira para os mais importante mer-
cados mundiais do produto.

Antenor de Amorim Nogueira
Economista, empresário rural e

Coordenador-Geral do Fárum Nacional
Permanente da Pecuária de Corte.

Cronograma de Atividades
Treinamento técnico e metodológico para a organização dos serviços vete-

rinários e formação de agentes de saúde animal, de 28 de setembro a 3 de
outubro de 1999, em Santa Cruz.

Seminários locais, inauguração dos serviços veterinários e lançamento das
campanhas de vacinação:

- 27 de outubro de 1999, em Puerto Suárez
- 30 de outubro de 1999, em San Matias
- 26 de abri I de 2000, em Roboré
- 28 de abril de 2000, em El Carmen R. T.
- 4 de maio de 2000, em San Ignácio
- 5 de maio de 2000, em San Miguel
- 6 de maio de 2000, em San Rafael

Entrega da doação das vacinas - entre 28 e 30 de outubro de 1999.
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CADERNO DE VANTAGENS DOS SÓCIOS DA ABC

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% em todos os seguros para os associa-
dos da ABe.

Rua Conselheiro Crispiniano, 53 - Tel (11) 256-2266 - Fax (11)
256-8655 - e-rnail: fcosta@fesesp.org.brl---------------------------

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

lize-se dos serviços de telefone, fax, e-rnail e secretaria da ABe. Há
sempre urna mesa à sua disposição, bem como urna sala de reuniões.

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

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 - Tel (11) 852-5588 - Fax
(lI) 852-3029

Unidas Rent a Car
Aluguel de veículos em todo o Brasil.
Desconto excepcional para associados da ABC. Atenção: Para

usufruir do desconto, apresentar "cartão de sócio" no Balcão da
Unidas.

Promoção: desconto de 30% sobre as diárias.
Ligação gratuita: 0800 121121 (24 horas)

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

(fazendas, rebanho, maquinário)
Regularizações fundiárias (lNCRA) e ambientais (IBAMA)
Assessoria técnica de produção agropecuária
Promoção: desconto 10%.
Endereço: Rua As p icue lta , 376 - SP. Tel (11) 815-5530

fax (11) 816-3257

Assessoria Jurídica
Ora. Wilma Kümmel
Oferece aos sócios: Serviços de ITR, INCRA, ADA, etc.
Vantagem: desconto de 10% aos associados.
Endereço: Rua Eça de Queiroz, n° 465
Vila Mariana - SP. Tel (O 11) 575-5481/575-6830

PNEUAC - Faria Lima

Tec Tour Viagens e Turismo Ltda.
Vantagens oferecidas: desconto de 5% em pacotes organizados

pela agência, 3% 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 ABe. Esses benefícios serão oferecidos aos 1---------------------------
associados e familiares.

Pneus Pirelli - Suspensão - Freios - Balancearnento eletrônico -
Alinhamento computadorizado - Troca de óleo. Veículos passeio e ca-
minhonetes, nacionais e importados.

Desconto para associados da ABC (não acumulativo para produtos
em oferta). Pneus: 5% - demais produtos: 10% - Serviços (mão de
obra): 25%.

Av. Brigadeiro Faria Lima, 706 - Pinheiros - SP - Tel.: (11)816-2277

Endereço: Rua Francisco Leitão, 180 - Tel (11) 852-5588 - Fax
(11) 852-3029

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

pela ABC e ABTR.

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% de desconto, projeto de decoração e
facilidade de pagamento.

Rua Marinho Falcão, 51 - VI. Madalena - Tel/Fax:
11 816-2401/6651-3133.

Jornal \ \~~
c- Criadores

Av. José César de Oliveira, 181 . 110 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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