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AGRICULTURA
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Secretaria da fazenda do governo do estado
de São Paulo recebe
diretores da ABAVAR
Os diretores da ASSOCIAÇÃO DOS BANANICULTORES DO VALE DO RIBEIRA-ABAVAR, Dr. Silvio
Romão e Eduardo Corrêa
foram recepcionados pelo
Secretário Executivo da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, Edson
Kondo no dia 08 de Abril.
Na oportunidade os diretores da ABAVAR solicitaram que a Secretaria Estadual da Fazenda realizasse
estudos a respeito da pos-

sibilidade de isentar o
ICMS dos bananicultores
na aquisição de caixas de
papelão para acondicionar
bananas.
O Secretário Executivo da
Secretária da Fazenda do
Estado de São Paulo, Edson Kondo, informou aos
presentes que é possível
realizar a substituição tributária em relação ao ICMS
pelos bananicultores.
Propôs ainda, Edson Kondo, a enviar técnicos da

Secretaria para proferir palestra no Simpósio orientando todos os bananicultores e principalmente os
contadores a respeito da
substituição tributária.
A reunião acima na Secretaria Estadual da Fazenda
foi agendada pelo Deputado Estadual, André do Prado PR-SP, o qual esteve
presente, sendo este defensor contumaz das reivindicações dos bananicultores
do Vale do Ribeira.

Ministério da Agricultura envia
documentos para ABAVAR
A ASSOCIAÇÃO
DOS BANANICULTORES DO VALE
DO RIBEIRA-ABAVAR, no dia 08 do
corrente mês, cópias
de todo o processo
que originou a publicação da IN – Instrução Normativa 03 de
20 de Março de 2004.
Tal instrução normativa, fixa requisitos
para a importação de
bananas do Equador.
O documento enviado pelo MINISTÉRIO DA AGRICULTURAPECUÁRIA EABASTECIMENTO-MAPA para
ABAVAR, foi fruto de requerimento pleiteado pela entidade junto ao MAPA em visita neste Ministério no dia
26 de março. O documento
requerido pela ABAVAR
| CMYK

Agenda no governo federal
AASSOCIAÇÃO DOS BANANICULTORES DO VALE DO RIBEIRA-ABAVAR, informa a todos, que a reunião junto ao Secretário Executivo da Casa Civil, Sr. Valdir
Moysés Simãoa ser realizada em data de 16 deste mês, foi alterada para o dia 23
também deste mês.

Senhores Produtores: Venham participar das reuniões da ABAVAR
que acontecem todas as terças-feiras para discutir sobre assuntos de
interesse dos Bananicultores do Vale do Ribeira.

PNEUS NOVOS
BRIDGESTONE
FIRESTONE para Caminhões
será entregue para os técnicos em bananicultura em
todo o país, para que estes
façam um estudo minucioso e detalhado sobre tal processo. Após este estudo,
estes profissionais irão se
reunir na cidade de Registro

para redigir um texto final, de
cunho técnico científico demonstrando o porquê o governo brasileiro não pode
autorizar a importação de
bananas pelo Equador segundo critérios fitossanitários.

TEMOS AINDA: CORDAS, CINTAS COM CATRACA, EQUALISADOR DE
PRESSÃO (CAT´S AYE - olho de gato), DESFORCIMENTROS (multiplicador de
força para sacar parafusos de roda) e acessórios para RODOAR.
SERVIÇOS: REFORMAS DE PNEUS (BORRACHAS BANDAG) PARA
CAMINHÕES, ONIBUS, CAMIONTES, TRATORES E MAQUINAS.
TRUCK CENTER: Alinhamento, Balanceamento, Desempeno de Eixo e Posto de
Molas.
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