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INDÚSTRIA DE ARVORES REFORÇA IMPORTANCIA
DO SETOR NESTE MOMENTO DE PANDEMIA
“A Indústria Brasileira de Árvores (Ibá) enviou carta, assinada 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 entidade 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, fabricante de celulose e de papel para
embalagens, papéis para fins
sanitários, entre outros.
Com atuação em mais de
1000 municípios e fábricas e áreas florestais espalhadas em quase todos os estados brasileiros,

o setor é fonte de produtos fundamentais para o dia a dia de
todos, inclusive alguns que têm
sido foco dos consumidores neste 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, formulários etc. A celulose, inclusive, 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 sociedade, de modo que medidas
a serem tomadas, mesmo que
bem intencionadas, não comprometam a cadeia, consequentemente desorganizando outros
setores críticos, como de alimentação, medicamentos e de
cuidados pessoais.
“O intuito é dialogar com as
autoridades, demonstrar solidariedade neste momento e garantir
que não falte produto de necessidade básica ao consumidor final. A indústria está em contato
constante com o varejo para entender e atender a demanda. E,

claro, as empresas estão colocando em planos de ação para
cuidar da saúde de colaboradores e familiares”, afirmou Paulo
Hartung.
Na carta, a entidade deixou
claro o comprometimento do setor de árvores cultivadas em contribuir com a saúde pública do
Brasil, especialmente neste
momento.
As empresas estão ajustando a produção para atender os
produtos mais demandados e
fazendo doações para hospitais
e governos, como caixas para
transporte de álcool em gel e papéis sanitários.
* Fonte: Agro em Dia

LIVRO CAIXA DIGITAL DO PRODUTOR RURAL
Fique atento com o Fisco - atenda as exigências da Receita Federal
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 Produtor Rural (LCDPR) foi instituído por meio da Instrução Normativa RFB Nº 1.848/2018 e exige
a apresentação das informações
referente ao ano-calendário
2019, o que requer que o Produtor Rural e seu contador estejam
cientes das regras para não haverem 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 caixa e desenvolveu recursos auxiliares ao módulo Financeiro para
gerar o arquivo digital.
Mais que cumprir esta nova

obrigação acessória dos produtores rurais, a Landsoft possibilita a eles uma gestão Financeira eficaz, capaz de apresentar
informações importantes sobre o
seu negócio.
E reforçamos que as informações do LCDPR serão as que
abrangem o período de 01/01/2019
a 31/12/2019, dessa forma os produtores rurais e os escritórios de
contabilidade precisam registrar
as movimentações diariamente.
A solução da Landsoft de LCDPR é integrada ao módulo Financeiro de seus sistemas de Gestão Rural bem como está apta para
receber novas movimentações de
entradas e saídas de recursos e
a classificação da respectiva conta contábil, sendo que será possível incluir as demais informações
que completam a escrituração
depois de realizadas as implementações necessárias.
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AMBIENTALISTAS DEFENDEM IMPLEMENTAÇÃO DO
CÓDIGO FLORESTAL E CRITICAM MUDANÇAS NA LEI

O

futuro do Código Florestal, criado em 2012, foi debatido na Câmara dos Deputados dia 04/03, em seminário organizado pela Frente Parlamentar Ambientalista. O evento teve
a presença de representantes do
Observatório do Código Florestal, uma rede de organizações da
sociedade civil que atuam em diferentes áreas para gerar conhecimento e também exercer pressão política para conservar os
recursos naturais e manter a produção sustentável.
O principal tema discutido foi
a implementação das duas maiores inovações trazida pelo Código Florestal: o CAR, Cadastro
Ambiental Rural, e o PRA, Programa de Regularização Ambiental. O CAR torna possível ao
poder público gerir o uso e a ocupação do solo. E o PRA estabelece as iniciativas dos proprietários rurais para se regularizar
conforme as regras ambientais.
Ainda que faça críticas ao
Código Florestal, a secretáriaexecutiva do Observatório, Roberta del Giudice, afirmou que
sua implementação é necessária. Após oito anos de vigência,
o PRA já foi implementado em
18 estados e 6 milhões de imóveis já estão inscritos no CAR,
o que corresponde a 500 milhões de hectares, segundo da-

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 recursos. Pouco mais de 3% dos cadastros 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 melhores resultados em um prazo menor”, observou.
Para ela é necessário definir
critérios de prioridade de cadastros e implementar mecanismos
de transparência. Cerca de 27%
dos cadastros na região da Amazônia Legal têm pendência, o que
representa 80% da área. Com
avanços lentos, atualmente, o
Código Florestal ainda sofre com
ameaças de mudanças na legislação. Uma emenda à Medida
Provisória 910/19, por exemplo,
pode diminuir em 65% a reserva
legal em estados com áreas protegidas de domínio público e terras indígenas.
“A prioridade número 1 é a discussão sobre a medida provisó-
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ria da regularização fundiária, que
altera questões relacionadas à
matéria florestal. O segundo ponto importante é a discussão sobre a reserva legal, que é o mínimo de floresta que cada propriedade tem que manter e uma outra questão, que volta e meia querem mexer, são nos marcos temporais do Código Florestal. O
Código Florestal traz marcos para
que as propriedades possam se
regularizar, e isso vem sendo profundamente 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 projetos no Congresso que estão tentando enfraquecer a legislação,
para além do que já foi feito em
2012. Tem uma frente de conseguir manter o que existe aí, para
que a gente tenha de fato uma
legislação coerente com a biodiversidade e a importância climática das florestas que a gente tem. A gente precisa reforçar
o Código Florestal”, disse.
* Fonte: Celulose Online

ECONOMIA - MARÇO 2020
VALORES MÉDIO DE MERCADO
PRODUTOS
ÁCIDO SULFÚRICO
ALMOTOLIA 500 ml C/ BICO DE PLÁSTICO
ALMOTOLIA 500 ml C/ BICO DE METAL
TAMPA C/BICO DE METAL P/ ALMOTOLIA
ARAME 14 GALV
ARAME 20 GALV
ARAME 21 GALV.
AVENTAL DE FRENTE SEGURANÇA
BOTA DE BORRACHA
BOTIJÃO TÉRMICO
BOTINA DE SEGURANÇA C/BICO DE FERRO
CAPA DE CHUVA COM CAPUZ
COLETA
CONFECÇÃO DE SAQUINHOS
ESTRIA RETA
ESTRIA V
ESTRIADOR
ESTRIADOR DE BICO
FARELO DE ARROZ
GRAMPOS
INSTALAÇÃO DE ÁRVORE COMPLETA
HASTE P/ FIXAÇÃO DE EMBALAGEM
LIMA
LUVAS DE RASPA
MARMITA TÉRMICA REDONDA
ÓCULOS DE SEGURANÇA
PASTA ESTIMULANTE PRETA S/ETHREL DE 7% à 25%
PASTA ESTIMULANTE PRETA C/ETHREL DE 7% à 25%
PASTA ESTIMULANTE VERMELHA DE 7% à 25%
PERNEIRA EM COURO SINTETICO
RASPA DE TRONCO
RASPADORES
RESINA ELLIOTTII FOT-FAZENDA
RESINA TROPICAL FOT-FAZENDA
SACÃO PLASTICO 100x1,50x0,18
SAQUINHOS 35x25x0,20
TAMBOR REFORMADOS E PINTADO DE 200 LTS
TRANSPORTE ( até 50 km)
TRANSPORTE (de 51 à 150 km)
TRANSPORTE (de 151 à 250 km)
TRANSPORTE (de 251 a 1000 Km)
TRANSPORTE (de 1001 a 1500 Km)

UNIDADE
KG.
UNID
UNID
UNID.
KG.
KG.
KG.
UNID.
PAR
UNID.
PAR
UNID.
TB
MIL.
MIL.
MIL.
UNID.
UNID.
TON.
CX.
MIL.
MIL.
UNID
PAR
UNID.
UNID.
KG.
KG.
KG.
PAR
MIL.
UNID.
TON.
TON.
MIL.
MIL.
UNID
TON.
TON.
TON.
R$/KM
R$/KM

VALOR R$
R$
2,51
R$
2,15
R$
3,50
R$
1,80
R$
7,40
R$
15,00
R$
13,57
R$
16,00
R$
39,00
R$
35,00
R$
46,90
R$
38,00
R$
18,85
R$
33,00
R$
30,69
R$
47,74
R$
6,50
R$
6,50
R$
820,00
R$
7,06
R$
68,19
R$
11,22
R$
17,90
R$
8,30
R$
9,67
R$
9,21
R$
1,50
R$
2,20
R$
2,80
R$
11,50
R$
51,50
R$
11,00
R$ 2.257,00
R$ 2.177,00
R$ 1.584,00
R$
185,00
R$
70,00
R$
39,17
R$
51,37
R$
70,45
R$
3,12
R$
2,76
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