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 “A Indústria Brasileira de Ár-
vores (Ibá) enviou carta, assina-
da por seu presidente executivo,
Paulo Hartung, para cada um
dos governadores de todo o país
e todos os ministros do governo
federal”. No documento, a enti-
dade expressa compreensão
com as medidas adotadas para
conter o avanço do COVID-19 e
solicita que as autoridades levem
em consideração a importância
do setor de base florestal, fabri-
cante de celulose e de papel para
embalagens, papéis para fins
sanitários, entre outros.

Com atuação em mais de
1000 municípios e fábricas e áre-
as florestais espalhadas em qua-
se todos os estados brasileiros,

INDÚSTRIA DE ARVORES REFORÇA IMPORTANCIA
DO SETOR NESTE MOMENTO DE PANDEMIA

o setor é fonte de produtos fun-
damentais para o dia a dia de
todos, inclusive alguns que têm
sido foco dos consumidores nes-
te momento de crise, como os
papéis para fins sanitários. São
mais de 5 mil produtos, alguns
deles fundamentais para toda a
cadeia de suply chain.

As embalagens de papel são
um exemplo, uma vez que são
utilizadas em itens essenciais
como, por exemplo, alimentos,
remédios e produtos de limpeza.
Papéis imprimir e escrever são
importantes para receituários, for-
mulários etc. A celulose, inclusi-
ve, é um dos produtos usados nas
máscaras cirúrgicas, juntamente
com outras matérias-primas.

A Ibá reforçou seu apelo para
que os governadores considerem
o valor dos produtos da indústria
de árvores plantadas para a so-
ciedade, de modo que medidas
a serem tomadas, mesmo que
bem intencionadas, não compro-
metam a cadeia, consequente-
mente desorganizando outros
setores críticos, como de ali-
mentação, medicamentos e de
cuidados pessoais.

“O intuito é dialogar com as
autoridades, demonstrar solida-
riedade neste momento e garantir
que não falte produto de neces-
sidade básica ao consumidor fi-
nal. A indústria está em contato
constante com o varejo para en-
tender e atender a demanda. E,

claro, as empresas estão colo-
cando em planos de ação para
cuidar da saúde de colaborado-
res e familiares”, afirmou Paulo
Hartung.

Na carta, a entidade deixou
claro o comprometimento do se-
tor de árvores cultivadas em con-
tribuir com a saúde pública do
Brasil, especialmente neste
momento.

As empresas estão ajustan-
do a produção para atender os
produtos mais demandados e
fazendo doações para hospitais
e governos, como caixas para
transporte de álcool em gel e pa-
péis sanitários.

* Fonte: Agro em Dia

Saiba do que se trata
O produtor rural que auferir

receita bruta superior a R$
4.800.000,00 deverá apresentar
a receita federal seu livro caixa
em formato digital.

O Livro Caixa Digital do Pro-
dutor Rural (LCDPR) foi instituí-
do por meio da Instrução Norma-
tiva RFB Nº 1.848/2018 e exige
a apresentação das informações
referente ao ano-calendário
2019, o que requer que o Produ-
tor Rural e seu contador estejam
cientes das regras para não ha-
verem problemas com o fisco.

A Landsoft vem estudando
detalhadamente os leiautes e
manuais dessa nova obrigação
acessória dos produtores rurais,
a escrituração digital do livro cai-
xa e desenvolveu recursos auxi-
liares ao módulo Financeiro para
gerar o arquivo digital.

Mais que cumprir esta nova

 LIVRO CAIXA DIGITAL DO PRODUTOR RURAL
Fique atento com o Fisco - atenda as exigências da Receita Federal

obrigação acessória dos produ-
tores rurais, a Landsoft possibi-
lita a eles uma gestão Financei-
ra eficaz, capaz de apresentar
informações importantes sobre o
seu negócio.

E reforçamos que as informa-
ções do LCDPR serão as que
abrangem o período de 01/01/2019
a 31/12/2019, dessa forma os pro-
dutores rurais e os escritórios de
contabilidade precisam registrar
as movimentações diariamente.

A solução da Landsoft de LCD-
PR é integrada ao módulo Finan-
ceiro de seus sistemas de Ges-
tão Rural bem como está apta para
receber novas movimentações de
entradas e saídas de recursos e
a classificação da respectiva con-
ta contábil, sendo que será pos-
sível incluir as demais informações
que completam a escrituração
depois de realizadas as implemen-
tações necessárias.
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futuro do Código Flores-
tal, criado em 2012, foi de-

batido na Câmara dos Deputa-
dos dia 04/03, em seminário or-
ganizado pela Frente Parlamen-
tar Ambientalista. O evento teve
a presença de representantes do
Observatório do Código Flores-
tal, uma rede de organizações da
sociedade civil que atuam em di-
ferentes áreas para gerar conhe-
cimento e também exercer pres-
são política para conservar os
recursos naturais e manter a pro-
dução sustentável.

O principal tema discutido foi
a implementação das duas mai-
ores inovações trazida pelo Có-
digo Florestal: o CAR, Cadastro
Ambiental Rural, e o PRA, Pro-
grama de Regularização Ambi-
ental. O CAR torna possível ao
poder público gerir o uso e a ocu-
pação do solo. E o PRA estabe-
lece as iniciativas dos proprietá-
rios rurais para se regularizar
conforme as regras ambientais.

Ainda que faça críticas ao
Código Florestal, a secretária-
executiva do Observatório, Ro-
berta del Giudice, afirmou que
sua implementação é necessá-
ria. Após oito anos de vigência,
o PRA já foi implementado em
18 estados e 6 milhões de imó-
veis já estão inscritos no CAR,
o que corresponde a 500 mi-
lhões de hectares, segundo da-

AMBIENTALISTAS DEFENDEM IMPLEMENTAÇÃO DO
CÓDIGO FLORESTAL E CRITICAM MUDANÇAS NA LEI

dos do Instituto Centro de Vida.
Falta de recursos

A representante do instituto,
Ana Paula Valdiones, afirmou
que, nos estados, as equipes são
insuficientes e há poucos recur-
sos. Pouco mais de 3% dos ca-
dastros foram validados até hoje.

“Há um número muito grande
de cadastros e os estados, que
têm competência para realizar
essa etapa de implementação do
Código Florestal, têm poucos
recursos humanos e financeiros.
A  ideia é usar um pouco mais
de tecnologia, olhar estratégico
e priorização de cadastros para
focar essa ação e termos melho-
res resultados em um prazo me-
nor”, observou.

Para ela é necessário definir
critérios de prioridade de cadas-
tros e implementar mecanismos
de transparência. Cerca de 27%
dos cadastros na região da Ama-
zônia Legal têm pendência, o que
representa 80% da área. Com
avanços lentos, atualmente, o
Código Florestal ainda sofre com
ameaças de mudanças na legis-
lação. Uma emenda à Medida
Provisória 910/19, por exemplo,
pode diminuir em 65% a reserva
legal em estados com áreas pro-
tegidas de domínio público e ter-
ras indígenas.

“A prioridade número 1 é a dis-
cussão sobre a medida provisó-

O

Presidente

Marcelo da Cunha Ribeiro
1º Secretário

Afrânio Brianezi Fuentes
Secretária Administrativa

Bárbara Santana
barbara@aresb.com.br

2º Secretário

Paulo da Cunha Ribeiro

E X P E D I E N T E

Publicação da ARESB - Associação dos Resinadores do Brasil

CONTATO - Rua Rio de Janeiro, 1985 - CEP 18701-200 - Avaré/SP - Brasil
Fone/ Fax: 0xx14 3732-3353 - E-mail: aresb@aresb.com.br - www.aresb.com.br

1º Tesoureiro

Eduardo Monteiro Fagundes
2º Tesoureiro

Dante Villardi
Diagramação - GP Publicidade e Propaganda

Cel. (14) 99790-6757
Tiragem - 500 exemplares

Distribuição gratuita

ria da regularização fundiária, que
altera questões relacionadas à
matéria florestal. O segundo pon-
to importante é a discussão so-
bre a reserva legal, que é o míni-
mo de floresta que cada proprie-
dade tem que manter e uma ou-
tra questão, que volta e meia que-
rem mexer, são nos marcos tem-
porais do Código Florestal. O
Código Florestal traz marcos para
que as propriedades possam se
regularizar, e isso vem sendo pro-
fundamente alterado de tempos
em tempos”, disse o deputado
Rodrigo Agostinho (PSB-SP).

Biodiversidade
O representante do Fórum

Mundial para a Natureza, o
WWF, Raul do Valle, considera
ameaça qualquer mudança no
Código Florestal.

“Infelizmente há vários proje-
tos no Congresso que estão ten-
tando enfraquecer a legislação,
para além do que já foi feito em
2012. Tem uma frente de conse-
guir manter o que existe aí, para
que a gente tenha de fato uma
legislação coerente com a bio-
diversidade e a importância cli-
mática das florestas que a gen-
te tem. A gente precisa reforçar
o Código Florestal”, disse.

* Fonte: Celulose Online
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VALORES MÉDIO DE MERCADO
PRODUTOS UNIDADE VALOR  R$
ÁCIDO SULFÚRICO KG. 2,51R$            
ALMOTOLIA 500 ml C/ BICO DE PLÁSTICO UNID 2,15R$            
ALMOTOLIA 500 ml C/ BICO DE METAL UNID 3,50R$            
TAMPA C/BICO DE METAL P/ ALMOTOLIA UNID. 1,80R$            
ARAME 14 GALV KG. 7,40R$            
ARAME 20 GALV KG. 15,00R$          
ARAME 21 GALV. KG. 13,57R$          
AVENTAL DE FRENTE SEGURANÇA UNID. 16,00R$          
BOTA DE BORRACHA PAR 39,00R$          
BOTIJÃO TÉRMICO UNID. 35,00R$          
BOTINA DE SEGURANÇA C/BICO DE FERRO PAR 46,90R$          
CAPA DE CHUVA COM CAPUZ UNID. 38,00R$          
COLETA TB 18,85R$          
CONFECÇÃO DE SAQUINHOS MIL. 33,00R$          
ESTRIA RETA MIL. 30,69R$          
ESTRIA V MIL. 47,74R$          
ESTRIADOR UNID. 6,50R$            
ESTRIADOR DE BICO UNID. 6,50R$            
FARELO DE ARROZ TON. 820,00R$        
GRAMPOS CX. 7,06R$            
INSTALAÇÃO DE ÁRVORE COMPLETA MIL. 68,19R$          
HASTE P/ FIXAÇÃO DE EMBALAGEM MIL. 11,22R$          
LIMA UNID 17,90R$          
LUVAS DE RASPA PAR 8,30R$            
MARMITA TÉRMICA REDONDA UNID. 9,67R$            
ÓCULOS DE SEGURANÇA UNID. 9,21R$            
PASTA ESTIMULANTE PRETA S/ETHREL DE 7% à 25% KG. 1,50R$            
PASTA ESTIMULANTE PRETA C/ETHREL DE 7% à 25% KG. 2,20R$            
PASTA ESTIMULANTE VERMELHA DE 7% à 25% KG. 2,80R$            
PERNEIRA EM COURO SINTETICO PAR 11,50R$          
RASPA DE TRONCO MIL. 51,50R$          
RASPADORES UNID. 11,00R$          
RESINA ELLIOTTII FOT-FAZENDA TON. 2.257,00R$    
RESINA TROPICAL  FOT-FAZENDA TON. 2.177,00R$    
SACÃO PLASTICO 100x1,50x0,18 MIL. 1.584,00R$    
SAQUINHOS 35x25x0,20 MIL. 185,00R$        
TAMBOR REFORMADOS E PINTADO DE 200 LTS UNID 70,00R$          
TRANSPORTE ( até 50 km) TON. 39,17R$          
TRANSPORTE (de 51 à 150 km) TON. 51,37R$          
TRANSPORTE (de 151 à 250 km) TON. 70,45R$          
TRANSPORTE (de 251 a 1000 Km) R$/KM 3,12R$            
TRANSPORTE (de 1001 a 1500 Km) R$/KM 2,76R$            


