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boi Gordo: crEdorES da falência PodEM 
ficar coM fazEndaS E criar EMPrESaS

Todas as propriedades são 
rentáveis, algumas ainda 
dedicando-se à criação de 
gado e outras ao plantio de 
soja, além de áreas de mata 

virgem aptas para a compensação de reserva 
ambiental e manejo florestal. o próximo 
leilão, marcado para as 14h00  do dia 7 de 
abril nos salões da Casa de Portugal, em São 
Paulo, colocará à venda quatro dos nove 
lotes de uma das maiores propriedades 
rurais da massa falida de Fazendas Reunidas 
Boi Gordo. São eles as fazendas Realeza do 

a agrishow 2015 – 22ª Feira inter-
nacional de Tecnologia agrícola 
em ação terá pela primeira vez o 

“Caminho do Boi”, iniciativa que propor-
cionará aos visitantes simular o caminho 
realizado pelo boi de corte, desde a fazenda 
até a mesa do consumidor. Esta simulação 
passa por importantes etapas do processo, 

Guaporé i, ii, iii e iV, todas localizadas no 
município de Comodoro, em Mato Grosso 
(MT), que juntas somam cerca de 30 mil 
hectares.

o promotor de justiça da falência, dr. 
Eronides aparecido Rodrigues dos Santos, e 
o síndico da massa falida, dr. Gustavo Sauer, 
já foram informados por alguns credores 
dessa possibilidade. Na prática, significa que 
os credores trocariam o que receberiam por 
cotas de uma empresa que seria formada 
para explorar comercialmente as fazendas. 
Continua na página 2.

Caso não sejam vendidas em leilão as últimas 
fazendas do grupo, consideradas no mercado 
do agronegócio como "as jóias do tesouro". Os 
próprios credores da falência estão propensos a 
adjudicar as propriedades restantes e explorá-
las comercialmente, através de administradores 
profissionais.

Tradicional e esperada festa agrope-
cuária organizada pelo Sindicato Rural 
do município, acontece no Parque de 
Exposições, terá shows, leilões e julga-
mento de raças. Página 4.

como nutrição, curral de manejo, controle 
e gestão, sanidade, transporte e frigorífico. 
o convite do projeto é para que pecuaristas, 
vaqueiros, técnicos e outros profissionais da 
cadeia da carne se coloquem no lugar do boi 
para enxergar o processo de um ponto de 
vista diferente. a feira será realizada de 27 
de abril a 1º de maio, em Ribeirão Preto (SP).

o objetivo do “Caminho do Boi” é 
apresentar, na prática, a integração dos elos 
da cadeia da carne e chamar a atenção do 
pecuarista para os impactos da produção na 
qualidade do produto que entrega ao frigorí-
fico e, consequentemente, ao consumidor, o 
que se reflete diretamente na rentabilidade 
do seu negócio. Continua na página 9.
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Segundo o administrador de fazendas 
Fernando Luiz Cavezzale artigas, a compra 
das propriedades pode ser uma armadi-
lha. Segundo ele, a fazenda que tem mais 
áreas abertas, tem 10% da propriedade, o 
restante é mata no bioma amazônico, com 
terras de baixa produtividade e que dificil-
mente conseguiria autorização dos órgãos 
responsáveis para abrir 25% de sua área. 
artigas cita ainda como exemplo a Fazenda 
do Guaporé 2, que tem 10.301ha e apenas 
692ha  formados, como diz o vídeo no site 
Massa Falida Boi Gordo. "Esses 692ha nunca 
conseguirão viabilizar os 10.301ha de toda 
a propriedade. Seria muito bom se você 
tivesse uma porção de 6,18% de sua fazenda 
e que ela viabilizasse toda sua estrutura e 
custos operacionais." artigas diz ainda que 
os valores citados terão um acréscimo de 
aproximadamente 4,25% de correção, ava-
liação 10/2014, e que variam de R$ 2.350,00 
a R$3.000,00, por uma terra de mata, a 75 
km da cidade, sem infra-estrutura logística, 
com pouca possibilidade de autorização 
para desmate, sem renda a curto prazo e 
com pouca perspectiva de mudança a mé-
dio prazo, como a construção de estradas, 
ferrovias e hidrovias.

"Um detalhe que não deve passar desa-
percebido é que existe um grupo imenso 
de credores, uma dívida enorme, falou-se 
em 4 bilhões de reais em 2014, estes são os 
últimos bens que somam aproximadamente 
70 milhões de reais, ou seja, cada credor 
deve receber em torno de R$ 1 para cada 
R$ 500 devidos. Mas se o credor adjudicar 
e completar o restante do valor ele recebe 
integral. Resta saber se o juiz vai autorizar 
esta manobra." afirma artigas.
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Segundo o promotor Eronides dos 
Santos, "os credores receberiam 
essas propriedades pelo valor de 
avaliação como forma de paga-
mento num procedimento jurídico 

chamado de adjudicação. Com isso as proprie-
dades sairiam da falência e passariam a ser 
exploradas economicamente pelos credores, 
sem a necessidade de novos leilões". o síndico 
Gustavo Sauer também entende que isso seja 
possível, "pois com o valor arrecadado nos lei-
lões anteriores todos os créditos trabalhistas 
foram quitados no final do ano passado e os 
demais créditos privilegiados, incluindo os 
fiscais, devem ser pagos ainda neste primeiro 
semestre de 2015, restando os quirografários, 
investidores que acreditaram na Boi Gordo, 
que ora demonstram interesse em adjudicar 
as propriedades remanescentes".

o jornalista e ex-deputado estadual afa-
nasio Jazadji, presidente da associação 15 de 
outubro dos Credores da Boi Gordo e um 
dos maiores credores da falência, também vê 
com bons olhos essa possibilidade. "Já fomos 
procurados por grandes empresas que se 
dedicam ao agronegócio e ficaram de mon-
tar um plano de como as fazendas restantes 
poderiam ser aproveitadas como um grande 
negócio, onde os credores da Boi Gordo se 
tornariam proprietários-cotistas", argumenta.

Mais de 30 mil aplicadores na Boi 
Gordo foram lesados com sua entrada em 
concordata, em 2001 e depois sua falên-
cia, num prejuízo total de mais de R$ 3,5 
bilhões. Nesta fase final da massa falida, 
várias fazendas foram vendidas em leilões, 
restando mais nove, consideradas "ouro em 
pó" pelos entendidos.

Para o dr. Garcia, da aLBG, maior grupo 
organizado de credores da Boi Gordo com 
6500 associados e dividendos somados na 
casa de R$ 540 milhões, essa é uma decisão 
que já poderia ter sido tomada anteriormen-
te. "Já propusemos isso ao Juízo há anos, 
a constituição de um Fundo imobiliário 
para receber a adjudicação dos bens da 
massa falida. Entendemos que desta forma 
poderemos otimizar a venda destes ativos e 
incrementar seu valor", argumenta Garcia.

os interessados nas fazendas que não 
fizeram lances em leilões anteriores e se 
omitirem no pregão do dia 7 próximo, 
esperando a redução dos preços, poderão 
ficar fora do negócio. o promotor Eroni-
des dos Santos diz que "pela localização e 
valorização das terras e tendo em vista que 
a adjudicação deve, por imposição legal, 

ser feita pelo valor da avaliação, nenhum 
centavo será reduzido do valor mínimo de 
venda das propriedades". 

Já o síndico Gustavo Sauer adianta que 
"muitos credores se entusiasmaram com 
a ideia de criarem um novo negócio", em-
bora existam os que prefiram receber os 
seus créditos em dinheiro. assim, caso as 
últimas fazendas da falida Boi Gordo não 
sejam arrematadas nos próximos leilões, 
todas poderão ser adquiridas pelos próprios 
credores, dependendo de aprovação em 
assembleia com total acompanhamento do 
Juiz responsável pela falência, do síndico e 
do Ministério Público Estadual.

a Fazenda Realeza do Guaporé i 
possui área total de 14.173,3378 
hectares e está avaliada inicial-

mente em R$ 42.165.680,00 (quarenta e 
dois milhões, cento e sessenta e cinco mil 
e seiscentos e oitenta reais). Com área 
total de 10.301,196 hectares, a Fazenda 
do Guaporé ii tem avaliação inicial de 
R$ 30.181.498,00 (trinta milhões, cento e 
oitenta e um mil e quatrocentos e noventa 
e oito reais.)

o terceiro lote à venda, a Fazenda Re-
aleza do Guaporé iii, com seus 1.997,9478 
hectares, está avaliada em R$ 3.351.077,00 
(três milhões, trezentos e cinquenta e um 
mil e setenta e sete reais). o quarto e último 
lote do leilão, a Fazenda Realeza do Guaporé 
iV, possui 4.021,0172 de área total e está 
avaliada inicialmente em R$ 9.413.201,00 

Entre 2011 e 2014 foram a leilão 11 
propriedades da Massa Falida de 
Fazendas Reunidas Boi Gordo. São 

elas a Fazenda Santa Cruz, as Fazendas 
Vale do Sol i e ii, a Fazenda aguapeí, a 
Fazenda Manacá, a Fazenda Eldorado, a 
Fazenda Chaparral, a Fazenda Buriti, as 
Fazendas alteza i e ii e a Fazenda Poconé, 
todas localizadas no Estado do Mato Grosso 
(MT), além da Fazenda Realeza, situada no 
município paulista de itapetininga (SP).

boi Gordo: crEdorES da falência PodEM 
ficar coM fazEndaS E criar EMPrESaS

ProPriEdadES à vEnda no PróxiMo lEilão

ÚltiMoS lEilõES

boM nEGócio?

(nove milhões, quatrocentos e treze mil e 
duzentos e um reais).

Conforme os leilões anteriores, esses 
valores serão atualizados até a data do 
leilão, com base na Tabela do Tribunal de 
Justiça do Estado de São Paulo, seguindo 
o processo ocorrido nos leilões anteriores. 
Serão aceitos lances para pagamento à vista 
e a prazo, e o maior lance será o vencedor, 
independente da forma de pagamento.

o remate, que será aberto ao público 
e imprensa em geral, acontecerá dia 07 de 
abril, na Casa de Portugal, em São Paulo/SP, 
com transmissão ao vivo pelo Canal do Boi 
(www.sba1.com/pt/tv-ao-vivo/canal-do-
-boi), pelo site da Massa Falida de Fazendas 
Reunidas Boi Gordo S.a e Coligadas (www.
massafalidaboigordo.com.br) e  da Freitas 
Leilões (www.freitasleiloeiro.com.br).

“a liquidez dos últimos leilões compro-
vam a força da boa divulgação e também o 
acerto da estratégia adotada para a venda 
das propriedades rurais da massa falida das 
Fazendas Reunidas Boi Gordo. a expec-
tativa é que todas as propriedades sejam 
vendidas e que os preços superem o valor 
da avaliação, pois todas são produtivas e 
bem conservadas”, comenta o promotor de 
justiça de falência dr. Eronides aparecido 
Rodrigues dos Santos, que atua nesse caso.
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arroba do boi atinGE novo rEcordE 
EM valorES rEaiS, aPonta o cEPEa

aGrural EStiMa 
Safra dE SoJa EM 93,8 
MilHõES dE tonEladaS

ExPortaçõES dE carnE 
bovina caEM EM rElação 
a Março do ano PaSSado
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os preços do boi gordo 
atingiram novo recorde em 
valores reais (descontando-
-se a inflação) de toda a 
série histórica medida pelo 

Centro de Estudos avançados em Economia 
aplicada (Cepea). descontando-se pelo 
Índice Geral de Preços – disponibilidade 
interna (iGP-di) de fevereiro de 2015, o 
valor da arroba chegou a R$ 147,97 no dia 
primeiro de abril. o recorde anterior tinha 
sido registrado em 27 de novembro de 2014 

a agRural elevou sua estimativa da 
produção brasileira de soja na safra 
2014/2015 para 93,8 milhões de 

toneladas. No mês passado, a consultoria es-
timava a safra em 93,3 milhões de toneladas.

Segundo a agRural, o clima favorável ao 
longo da temporada nas regiões produtores 
do Paraná resultou em produtividade de 
55,5 sacas por hectare. “Em Mato Grosso, a 
soja tardia surpreendeu, e o rendimento foi 
elevado para 51,1 sacas. Em Mato Grosso 
do Sul, talhões no norte apresentaram bons 
resultados, e a média passou para 50,8 sacas. 
Na Bahia, apesar da estiagem no início, algu-
mas áreas se recuperaram e a média subiu 

o setor de carne bovina exportou 
menos produto in natura no mês 
de março na comparação com o 

mesmo mês em 2014. É o que mostra o re-
latório do Ministério do desenvolvimento, 
indústria e Comércio Exterior (MdiC).

o volume embarcado foi de 82,1 mil 
toneladas, que significaram um faturamento 
de US$ 339,4 milhões. Em comparação com 
março do ano passado, a quantidade foi 5,19% 
menor. Há um ano, foram exportadas 86,6 

(R$ 147,79 por arroba).
Nesta quinta-feira (2/4), o indicador do 

Cepea para a arroba do boi gordo voltou a 
subir. Em valores nominais (sem descontar 

para 44 sacas. No Maranhão e no Tocantins, 
em contrapartida, houve redução para 46 
sacas por hectare.”

a consultoria estima que a colheita da 
safra 2014/15 de soja chegou a 77% da área 
plantada, “em linha com os 78% do ano 
passado”. a agRural relata que em Minas 
Gerais, onde 56% da área está colhida, as 
chuvas continuam provocando prejuízo. “Há 
lotes com alta umidade e avariados e também 
grãos germinando na vagem”.

a empresa estima que no Rio Grande do 
Sul 52% da soja foi colhida, pois o retorno do 
tempo firme, favoreceu a volta das máquinas 
ao campo. “No Paraná, o tempo segue bom e 
a colheita chegou a 90%. Em Goiás, o índice 
está em 86% e o final da colheita deve ser 
lento devido ao plantio tardio. No Matopiba, 
as chuvas diminuíram e a colheita começa a 
ganhar ritmo”, diz a agrural.

mil toneladas de carne bovina. a receita com 
as exportações caiu 11,63%. Em março de 
2014, o MidC havia registrado US$ 384,1 
milhões.

Em relação a fevereiro de 2015, houve 
aumento de 8,02% no volume exportado. a 
receita aumentou 3,63%. No segundo mês 
deste ano, o MidC havia registrado embar-
ques de 76 mil toneladas e faturamento de 
US$ 327,2 milhões.

inflação) a referência para os contratos 
futuros na BM&Fbovespa chegou a R$ 
148,39, com o mercado ainda refletindo a 
baixa oferta de animais para abate. “além 

Com a sustentação 
do preço do bovino e 
oscilação da referência 
para o suíno, diferença 
entre os dois passa de 
R$ 79 por arroba

disso, diante dos altos valores da reposição 
(bezerro e boi magro), pecuaristas de en-
gorda estão mais resistentes em vender os 
animais prontos para abate, o que reforça os 
aumentos de preços do boi gordo”, informa 
o Cepea, em nota.

Enquanto os preços do boi se mantêm 
sustentado, os do suíno registraram des-
valorizações ao longo do mês de março no 
mercado paulista e a diferença de preços 
entre os dois está elevada. de acordo com o 
Cepea, essa relação tem atingido os maiores 
patamares desde o início da série histórica, 
em 1994.

Considerando valores médios, a arroba 
do boi foi R$ 79,06 superior ao preço de 
uma arroba suína durante o mês de março. 
a diferença se manteve próxima do pico 
registrado em fevereiro, de R$ 79,39. a 
média mensal do suíno vivo, de acordo 
com o indicador do Cepea com base no 
mercado intedependente de São Paulo, 
foi de R$ 66,29 por arroba em março. No 
mesmo mês, a média do boi gordo foi de 
R$ 145,35, também no mercado paulista.

por globo rurAl

Consultoria elevou 
estimativa com base em boas 
produtividades no PR e MT

Já na comparação 
com fevereiro deste 
ano, vendas externas 
do produto in natura 
no mês passado 
aumentaram
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ExPoJardiM 2015 acontece de 11 a 19-04

tErça fortE: uMa nova oPção SEManal dE bonS 
nEGócioS E oPortunidadES Para o PEcuariSta

a festa começa com o 8º Lei-
lão das Marcas EVG e JMP 
no dia 11 de abril, mas a 
abertura oficial acontece 
no dia 15 com a presença 

de autoridades locais e estaduais. a Ex-
posição terá em sua programação grandes 
shows, leilões, julgamentos de amimais, a 
tradicional festa carapé e no dia 18 de abril 
o Sindicato Rural irá inaugurar o Centro 
de Equoterapia Passo a Passo voltada para 
práticas de exercícios como os animais para 
as crianças que necessitam.

outro ponto importante durante a feira 

Com o objetivo principal de oferecer 
mais uma opção semanal de comercia-
lização de gado de corte, a Terça Forte 

surge como solução para quem procura um 
novo conceito em compra e/ou venda animais.

é o apoio que o Sindicato Rural promove em 
prol das questões sociais, tradicionalmente, 
o Sindicato Rural de Jardim, durante as 
Exposições, já realiza entre os produtores 
rurais e envolvidos no evento, correntes de 
arrecadações para ajudar os necessitados da 
região. Já doaram para a Casa do Garoto de 
Jardim, o Hospital Marechal Rondon para 
um Projeto de nutrição coordenado pela 
nutricionista Juliana Mendonça, além das 
correntes já feitas durante os principais 
leilões para arrecadar ofertas em pró da 
instituição conhecida na região como a 
“Casa da Garota”.

Realizado todas as Terças-Feiras* no 
Tatersal do Terra Nova Eventos, os Leilões 
contarão com uma estrutura diferenciada 
e preparada para melhor atender não só ao 
público visitante como também na acomo-

de acordo com o Sindicato Rural, a 
entidade apenas organiza e direciona as 
doações para aqueles que precisam de ajuda 
de Jardim e região, os produtores rurais e vi-
sitantes são os principais doadores que seja 
em dinheiro ou em alimentos. “Buscamos 
fazer nossa parte como entidade, durante 

dação dos animais a serem comercializados. 
Possibilita a todos pecuaristas uma 

opção moderna e inovadora, onde o cria-
dor poderá escolher, estar presente ou 
acompanhar os remates no conforto de 

De 11 a 19 de abril acontece em Jardim a 12ª 
ExpoJardim, tradicional e esperada festa 
agropecuária organizada pelo Sindicato Rural do 
município, realizada no Parque de Exposições, com 
estrutura que conta com praça de alimentação e 
standers de apoiadores e patrocinadores da Festa.

a feira temos a oportunidade de colaborar 
diretamente com as causas sociais do nosso 
município, e o Sindicato Rural sempre será 
parceiro daquilo que agrega em prol da 
população de Jardim e região”, destacou o 
presidente do Sindicato Rural de Jardim, 
José Edilberto, “Beto”.

suas casas pelo canal de transmissão ao 
vivo do agroBrasil TV ou seu site (www.
agrobrasiltv.com.br).

aliado a tudo isso, o evento é uma iniciativa 
das duas competentes e tradicionais empresas 
leiloeiras do Brasil, a Programa Leilões e a 
Capitaliza + Leilões, agregando assim, um 
valor diferenciado de qualidade, dinamismo, 
responsabilidade e credibilidade ao evento.

diFERENCiaiS - Transmissão e divul-
gação ao vivo dos Leilões por uma emissora 
com abrangência Nacional (agroBrasil TV) 
pela televisão e também via internet através 
do site: www.agrobrasiltv.com.br. 

Realização no mais novo centro de even-
tos de Campo Grande/MS, o TerraNova. 
Um local com uma estrutura totalmente 
preparada para a melhor acomodação do 
público visitante, assim como, dos animais 
à serem comercializados. Contando com 
um total de 150 piquetes variando de 36m2 
a 2000m2, gerando assim, uma capacidade 
de abrigar até 10.000 animais com todo 
conforto, segurança e bem estar.

Um amplamente divulgado em todo 
Brasil através das malas-diretas e em todos 
estado através de jornais , rádios, televisão 
e demais veículos de comunicação digitais.

Entre em contato agora mesma para 
saber mais informações através do telefone 
(67) 3015.4458 ou (67) 3292.1413.

https://www.facebook.com/pages/Terra-Nova-Eventos/1553204978273221?fref=ts
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https://www.facebook.com/pages/Terra-Nova-Eventos/1553204978273221?fref=ts
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ExPortação dE SoJa GanHa ritMo EM 
Março, MaS é menor que em 2014

depois de um fevereiro fraco, 
com menos de um milhão 
de toneladas embarcadas, 
as exportações de soja to-
talizaram 5,592 milhões de 

toneladas em março deste ano. a informa-
ção é do Ministério do desenvolvimento, 
indústria e Comércio Exterior (MdiC).

o volume embarcado ajudou a gerar 
uma receita de US$ 2,211 bilhões. Fatu-
ramento que foi beneficiado também pela 
alta do dólar, que compensou a queda de 

quase um por cento no preço médio. o 
valor passou de US$ 398,5 por tonelada em 
fevereiro para US$ 395,5.

Na comparação com março de 2014, as 
exportações de soja em grão caíram 10,22%. 
Um ano atrás, os embarques totalizaram 
6,229 milhões de toneladas. a receita com 
as vendas externas foi 29,73% menor na 
mesma comparação. Em março de 2014, o 
governo havia registrado US$ 3,147 bilhões.

o faturamento foi penalizado pela 
desvalorização da soja de um ano para 
outro. Comparando março deste ano com 
o mesmo mês no ano passado, a queda no 
preço médio de exportação foi de 21,72%, 
de acordo com os dados do MdiC. Em 
março de 2014, a tonelada valia US$ 505,3.

Farelo de soja - as exportações 
de farelo de soja registraram crescimento 
tanto na comparação com fevereiro deste 

Vendas externas 
de farelo de soja 
registraram 
desempenho positivo 
em março, o que não 
ocorreu com o óleo

ano quanto em relação a março de 2014. isso 
aconteceu mesmo com o preço médio de 
exportação menor nas duas comparações, 
de acordo com o MdiC.

o volume embarcado no mês passado 
foi de 1,335 milhão de toneladas, com uma 
receita de US$ 545,2 milhões. Em compa-
ração com fevereiro, é 94,82% a mais em 
quantidade e um crescimento de 81,43% em 
faturamento. Em relação a março de 2014, 
houve aumento de 83,7% no volume embar-
cado e de 50,35% no resultado financeiro.

Óleo de soja - Já as exportações de 
óleo de soja caíram tanto na comparação 
com fevereiro deste ano quanto em relação 
a março de 2014. o volume embarcado no 
mês passado foi de 62,8 mil toneladas, com 
uma receita de US$ 45,7 milhões.

Em comparação com fevereiro, é 36,17% 
a menos em quantidade e um declínio 
de 38,33% em faturamento. Em relação a 
março de 2014, houve queda de 56,59% no 
volume embarcado e de 55,67% no resultado 
financeiro.

http://www.leiloboi.com.br/AgendaDetalhe.aspx?codAgenda=884
http://www.leilogrande.com.br/agenda.aspx
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fao rEGiStra quEda no 
índicE dE PrEçoS dE 
aliMEntoS EM Março

os preços globais de alimentos 
registraram queda no mês 
de março. É o que mostra o 
Índice de Preços de alimen-
tos da Fao, divulgado nesta 

quinta-feira (2/4). o indicador, que avalia 
os cinco maiores grupos de commodities 
alimentícias nos mercados internacionais, 
chegou a 173,8 pontos, 1,5% a menos em 
relação a fevereiro e queda de 18,7% em 
relação a março de 2014.

a baixa mais acentuada foi registrada no 
açúcar, que chegou ao menor nível desde 
fevereiro de 2009. Este indicador registrou 
média de 187,9 pontos em março, 9,a2 % 
abaixo de fevereiro. “o resultado deve-se 
às boas perspectivas de colheita, somado 
ao enfraquecimento do real em relação ao 
dólar, resultado que se mostra favorável às 
exportações”, diz o relatório da Fao.

Também caíram os indicadores de preços 

de óleos vegetais, cereais e carne.  Nos cere-
ais, a média foi de 169,8 pontos em março. 
o número representa uma queda de 1,1% 
sobre fevereiro e de 18,7% comparado à 
média do ano anterior. “o resultado foi de-
corrente principalmente da larga exportação 
de estoques de montagem, especialmente de 
trigo e milho”, diz a Fao.

Já a média de preços de óleos vegetais 
atingiu seu valor mais baixo desde setem-
bro de 2009. a média foi de 151,7 pontos, 
aproximadamente 3,1% abaixo de fevereiro. 
E o indicador referente às carnes apresentou 
em março queda de 1% sobre o valor de 
fevereiro, com media de 177 pontos.

Esses resultados tiveram mais peso que 
a subida dos preços dos produtos lácteos, 
determinando a queda do indicador geral. o 
Índice de Preço de Laticínios subiu pelo se-
gundo mês consecutivo. Com 184,9 pontos, 
foi 1,7 % maior em relação ao de fevereiro.

por rApHAEl SAloMÃo, CoM SuSANA bErbErT

http://www.sousenepol.com.br
http://www.leilogrande.com.br/agenda.aspx
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EquidadE é tEMa do 
dia intErnacional 
do cooPErativiSMo
Escolha cooperativismo. Escolha 

equidade. Este é o tema do 93º 
dia internacional do Coopera-
tivismo, divulgado pela aliança 
Cooperativa internacional 

(aCi). a data, neste ano, será celebrada em 
4 de julho. Segundo a mensagem da aCi, a 
desigualdade está em ascensão no mundo 
globalizado.

No entanto, a desigualdade se apresenta 
em diversos tons, além dos econômicos, 
podendo se aplicar às características étnicas 
e regionais ou a aspectos pessoais, como 
sexo ou idade.

Precedendo a equidade no direito ao 
voto entre homens e mulheres, a igualdade 
de gênero tem sido um direito fundamen-
tal em cooperativas desde o seu início, na 
primeira metade do século 19. a hierarquia 
tipicamente plana das cooperativas incen-
tiva uma cultura de trabalho em equipe, 
onde o talento é recompensado ao invés 

de competitividade.
a desigualdade é um tema relevante, 

pois influencia nossas percepções sobre au-
toestima e justiça. Todos os seres humanos 
têm direito ao mesmo respeito e à mesma 
dignidade. No entanto, a desigualdade traz 
graves consequências socioeconômicas e 
de segurança.

Na economia, a desigualdade retarda o 
crescimento do PiB, o que dificulta a acumu-
lação de capital humano, corrói resultados 
educacionais e perspectivas econômicas de 
longo prazo, especialmente para as pessoas 
de baixa renda.

Como o cooperativismo pode con-
tribuir? Todos são donos - expandindo o 
conceito de propriedade, as cooperativas 
são uma força comprovada para a inclusão 
econômica e social. Se o modelo cooperati-
vista continuar a crescer, a desigualdade será 
reduzida.  aberta a todos - Uma cooperativa 
é aberta a todos, seja homem ou mulher, 

jovem ou idoso, qualquer pessoa pode parti-
cipar. o poder de decisão não está vinculado 
à riqueza - Todos têm igual poder de decisão 
(voto equivalente), independentemente do 
capital. igualdade também significa acesso 
igual aos bens – a organização das Nações 
Unidas (oNU) reconhece como estratégia 
crítica, a nível nacional, assegurar o acesso 
universal a bens e serviços básicos de boa 
qualidade, o que, por sua vez, é o próprio 
propósito de uma cooperativa.

a organização das Nações Unidas 
afirma a importância de se assegurar que 

a oferta realmente chegue às camadas ex-
cluídas da população. as cooperativas se 
concentram em atender as necessidades de 
seus membros, ao invés de focar apenas no 
retorno financeiro. o movimento coope-
rativista apresenta uma combinação única 
entre alcance global e conduta empresarial 
baseada em pessoas. Podemos desem-
penhar um importante papel na redução 
da pobreza. as cooperativas auxiliam na 
redução da desigualdade ao empoderar as 
pessoas e ao oferecer a elas uma forma digna 
e sustentável de ganhar a vida.

Foto: oCb-MS

http://www.ocbms.org.br
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a Costa Leste de Mato Grosso 
do Sul, também conhecida 
como Bolsão Sul-Mato-Gros-
sense, possui solo arenoso e 
chuvas distribuídas durante 

o ano de forma irregular. Há muitos anos, 
pecuaristas e técnicos da assistência Técnica 
acreditavam que, por esse motivo, seria im-
possível implantar a agricultura na Região.

Mas depois de oito anos de trabalho com 
soja, pastagem e pecuária, profissionais de 
instituições de pesquisa e de universidades, 
como Embrapa e Unesp, demonstram núme-
ros que impressionam: média de 50 sacas de 
soja por hectare e 20 arrobas de carne (sem 
carcaça) por hectare, sendo a referência de 
pastagem – anterior à integração Lavoura-
-Pecuária (iLP) – de 6 arrobas por hectare.

isso significa que a agricultura é viável 
na Região, não sendo necessário abandonar 
a pecuária, colocando em prática a iLP, 
batizada de Sistema São Mateus (SSMa-
teus), nome dado por ter experimentos da 
Embrapa na Fazenda São Mateus. 

a diferença primordial desse sistema 
(validado após cinco anos de experimento) 
é que, ao invés de rotacionar soja-pastagem-
-soja, o plantio direto é feito realizado 
pela sequência de soja-pasto-pasto-soja. 
Porém, antes de implantar a lavoura, é 
preciso correção química e f ísica do solo 
e essencialmente formar palhada para o 
plantio direto da sequência de soja, pasto, 
novamente pasto e a volta da soja ao solo.

o chefe geral da Embrapa agropecuária 

oeste, o pesquisador Guilherme asmus, 
diz que a Região possui grande potencial 
de desenvolvimento e precisa de estímulo 
para incentivar outros pecuaristas. “É por 
isso que a Embrapa está planejando ter um 
ponto focal em Três Lagoas para colaborar 
com o desenvolvimento da Região”.

Cultivares de soja - o pesquisa-
dor Carlos Lasaro P. de Melo, da Embrapa 
Soja (Londrina, PR), lotado na Embrapa 
agropecuária oeste (dourados, MS), diz 
que entre as cultivares recomendadas para 
a Costa Leste estão três desenvolvidas pela 
Embrapa em parceria com a Fundação Me-
ridional: as convencionais BRS 284 e BRS 
317 e a transgênica BRS 359 RR. duas culti-
vares recém lançadas estão em processo de 
validação para a Região: as transgências 388 
RR (com tolerância ao herbicida glifosato) 
e a 1001iPRo, com tecnologia intacta RR2 
PRo, tolerante ao glifosato e controle de 
um grupo de lagartas. 

Chuvas na região - No período 
de menor quantidade de chuva, a incidência 
solar é maior, a temperatura é mais alta, assim 

apresentado pela SRB – Sociedade 
Rural Brasileira, em um projeto da 
Beckhauser, empresa que oferece so-

luções em contenção e controle para manejo 
racional e produtivo do gado, o “Caminho 
do Boi” é organizado pela Verum Eventos, 
que promove o Circuito ExpoCorte, evento 
itinerante que percorre alguns dos principais 
polos de produção pecuária no Brasil para 
levar informação e tecnologia aos produto-
res. Já estão confirmadas a participação das 
empresas Nutron (nutrição), WM Borrachas 
(pisos antiestresse), allflex (identificação 
animal), Zoetis (sanidade), Vilaços Carro-
cerias (transporte) e JBS (frigorífico). além 
desses parceiros, haverá um espaço para a 
participação de associações representativas 
de classe. a ideia desse espaço de associa-
tivismo é possibilitar que mais entidades 
participem e mostrar a importância da 
união dos produtores e do setor em torno 
de objetivos comuns.

Haverá ainda um mini auditório com uma 
programação de palestras curtas durante 
todos os dias do evento, abordando temas 
diversos relacionados ao caminho do boi e 
da carne.

“Todo o projeto do ‘Caminho do Boi’ 
foi desenvolvido pensando na integração 
do processo produtivo como um todo, 
visando a qualidade e a segurança para o 
homem e o animal, aliadas à produtividade. 
a ideia é mostrar que um programa nutri-
cional estratégico, protocolos sanitários, 
instalações apropriadas, manejo adequado 
e profissionais capacitados e integrados em 
todo o processo, do início ao fim da cadeia 
produtiva, trazem melhores resultados em 
todo o ciclo. o “Caminho do Boi” é um 
convite a quem percorrer o trajeto para que, 
a partir de informações visuais simples e 
diretas, possa refletir sobre a produção de 
carne, a importância do uso da tecnologia 
para gerar mais produtividade e perceber 
como é possível agregar valor ao seu produto 
em cada etapa”, explica a vice-presidente 
executiva da Beckhauser, Mariana Soletti 
Beckheuser.

“Essa iniciativa permitirá dar mais visi-
bilidade à pecuária dentro da agrishow e 
mostrar não só ao pecuarista, mas também 
ao agricultor e ao consumidor de carne os 
resultados positivos que o uso da tecnologia 
e manejo racional e produtivo geram na ca-
deia que integra a produção de carne”, afirma 
Carla Tuccilio, diretora da Verum Eventos.

como a velocidade do vento. Tudo isso au-
menta a evapotronspiração no solo”, explica. 
Entre as recomendações para minimizar 
as intempéries, estão a formação de palha 
no sistema para refletir a radiação solar, a 
escolha de materiais genéticos adaptados de 
soja e pastagens. “a irrigação também pode 
ser uma estratégia de cultivo a ser pensada 
para minimizar os efeitos do sol”.

redução de emissão de gee - 
as principais fontes de emissão de gases de 
efeito estufa (GEE) na lavoura são revolvi-
mento do solo, adubação nitrogenada, falta 
de cobertura no solo, queima de soqueira/
cana e erosão do solo. Na pecuária, pasta-
gens de má qualidade, baixo ganho de peso 
animal, baixa produção de leite, queima 
das pastagens e também a erosão do solo. 

Estudos da pesquisadora Michely Toma-
zi, da Embrapa agropecuária oeste, mostra 
que é possível reduzir as emissões a partir 
da iLP, que possibilita o maior acúmulo de 
carbono no solo, menor tempo de abate e 
redução no uso de insumos externos (adu-
bos, combustível, sal mineral, pesticidas...).

PESquiSaS MoStraM quE ilP é 
viávEl na coSta lEStE dE MS

aGriSHoW 2015: 
caMinHo do boi 
rESSaltará a 
iMPortÂncia da 
intEGração da cadEia 
Produtiva da carnE 

Foto: Armindo Kichel

http://www.cruzeirodosulms.com.br
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ProGraMa MinaS lEitE crEScE no valE 
do rio docE coM duaS novaS unidadES

MulHErES dEStacaM ProGraMa

a iniciativa é fruto de convênio 
firmado entre a Emater-MG 
e a Cooperativa Regional 
dos Produtores de Leite do 
Centro Nordeste de Minas 

Gerais (Coopercentro), com sede em 
Guanhães, e a Cooperativa dos Produto-
res Rurais de Virginópolis (Cooprovi), no 
município do mesmo nome.

o Minas Leite é um programa que 
investe na qualificação gerencial e técnica 
das propriedades, tendo em vista ganhos 
econômicos, sociais e ambientais. São prio-
rizadas propriedades com produção de até 
200 litros de leite por dia. Cada propriedade 
atendida pelo Minas Leite serve de modelo 
para outras dez propriedades vizinhas. Este 
critério garante um efeito multiplicador das 
ações do programa. as ações para o efetivo 
funcionamento das duas novas unidades 
demonstrativas, tornando-as modelo do 
Minas Leite no Vale do Rio doce já estão 
em curso.

“Na propriedade da Coopercentro, as 

o resultado do programa Minas 
Leite em uma das propriedades 
do Vale do Rio doce chama a 

atenção. É na Fazenda Cabeceira do Mono, 
no município de Coroaci, a 66 quilômetros 
de Governador Valadares. No local, uma 
família, predominantemente feminina, 
confirma a capacidade das mulheres em 
realizarem, sozinhas, tarefas consideradas 
masculinas.

a agricultora familiar Silvanir Correa da 
Silva, viúva desde 2010 e mãe de nove filhos, 
administra a propriedade de 112 hectares, 

pastagens estão sendo divididas em piquetes 
e as matas nativas e nascentes fechadas. 
Também está sendo providenciada a alo-
cação do curral e a sala de ordenha, bem 
como a instalação dos bebedouros”, informa 
o coordenador Técnico Regional de Bovino-
cultura da regional de Guanhães, Marcelo 
Bomfim. Ele acrescenta que na fazenda 
da Cooprovi o processo de implantação 
da unidade demonstrativa também foi 
iniciado. o coordenador da Emater-MG 
explica ainda que os projetos das fazendas 
têm como objetivo serem referências para 
a difusão de tecnologias, conforme  propõe 
o programa. “Vamos focar na produção 
sustentável e na gestão da atividade leiteira, 
sem esquecer a questão ambiental, social e 
econômica”, explica.

Uma novidade, segundo Bomfim, será o 
incentivo ao melhoramento genético com 
a exposição nas unidades demonstrativas, 
de matrizes mais produtivas e tourinhos 
de raças puras. a proposta é incentivar 
cooperados e produtores a renovarem 

com a ajuda das quatro filhas mais velhas. No 
total são sete mulheres. Contando apenas 
com a mão de obra do grupo familiar, as 
mulheres arregaçam as mangas e realizam 
atividades pesadas em uma propriedade 
rural, como cuidar das cerca de 82 cabeças 
de gado, tirar leite e plantar cana-de-açúcar, 
além dos trabalhos domésticos.

Segundo o extensionista local, o zootec-
nista Clésio Peixoto de Mello, a propriedade, 
acompanhada pelo programa há dois anos, 
tem na atividade leiteira a principal fonte 
da renda familiar. Graças ao programa, as 

seus rebanhos leiteiros por outros mais 
produtivos.

“os animais ficarão em um período 
de quarentena nas fazendas, em uma área 
que chamaremos de Vitrine de Touros, 
para visitação. depois deste período serão 
disponibilizados para repasse aos coopera-
dos que poderão adquiri-los em condições 
facilitadas”, explica Marcelo Bomfim. Para o 
coordenador, é importante que os pequenos 
produtores possam adquirir um animal de 
alto padrão e potencial genético “com con-
dições de melhorar o rebanho, e com isso 
melhorar a produção e, em consequência, 
a renda”, pontua.

o trabalho nas propriedades do Vale do 
Rio doce também conta com a participação 
da Secretaria de Estado de agricultura, 

agricultoras, conhecidas como as “meninas 
de Mono”, têm conquistado com muita 
garra e trabalho resultados positivos para 
a propriedade onde moram e tiram a maior 
parte do sustento.

Com a orientação técnica da Emater-
-MG, as meninas de Mono construíram 
um curral novo, formaram piquetes nos 
pastos, levantaram cercas novas e fizeram 
uma plantação de cana para alimentar o 
gado. Com a experiência herdada do pai e 
aperfeiçoada pelo Programa Minas Leite, 
as meninas também aprenderam a planejar 

O Programa Minas Leite está avançando no Vale 
do Rio Doce com a implantação de mais duas 
importantes unidades demonstrativas. Uma na 
cidade de Guanhães e outra em Virginópolis.

Pecuária e abastecimento (Seapa) e a Em-
presa de Pesquisa agropecuária de Minas 
Gerais (Epamig).

minas leite - Em todo o estado, o 
Minas Leite tem 1.421 propriedades cadas-
tradas, espalhadas por 491 municípios. Na 
regional Emater-MG de Guanhães, a em-
presa atende a 38 unidades demonstrativas, 
em 14 municípios. o coordenador Marcelo 
Bomfim informa que o programa começou a 
ser implantando em 2010. “o foco do nosso 
trabalho nas unidades demonstrativas é a 
gestão da propriedade, realizando as anota-
ções econômicas e dos dados zootécnicos. 
Focamos também na alimentação do gado, 
orientando tanto na qualidade das pasta-
gens quanto na produção de alimentos para 
o período da seca”, resume.

e negociar as compras da propriedade. “a 
primeira compra delas foi de um excelente 
touro gir leiteiro (Po-Puro de origem), 
depois elas compraram dez novilhas, filhas 
desse touro”, conta Clésio.

Segundo uma das filhas de dona Silvani, 
que ajuda no gerenciamento da fazenda, 
a jovem  Eliane Correia, o objetivo agora 
é melhorar mais ainda a genética dos 
animais, para atingir a meta de produzir 
200 litros de leite por dia. No momento, 
a produção registrada é de 68 litros de 
leite diários.

https://www.facebook.com/agroincomunicacao


groina gronegóciosaJo
rn

al
O Jornal do Agronegócio Brasileiro. Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente, Turismo, Indústria e Energia 11

e a entressafra da moagem industrial 
podem pressionar as cotações de todas as 
variedades de laranja nos próximos dois 
meses. até o momento, as poucas frutas 
da variedade hamlin disponibilizadas no 
mercado de mesa estão sendo negociadas 
em torno de R$ 8,00 a R$ 11,00/cx de 40,8 
kg, na árvore, conforme pesquisas do 
Cepea. Em muitos casos, essas laranjas 
estão mais valorizadas que as tardias, 
que apresentam qualidade ruim, visto 
que a safra está praticamente encerrada. 

semana santa. Mercado do boi 
gordo firme em todo o país. as progra-
mações de abate estão reduzidas devido 
à oferta restrita de animais e à dificuldade 
de venda nas últimas semanas. as escalas 
curtas e os abates em menor volume vêm 
colaborando para regular os estoques das 
indústrias. além disso, com o feriado desta 
semana, a redução dos dias de abate tende a 
diminuir os estoques, o que contribui para 
a firmeza da cotação da carne, que vinha 
patinando nas últimas semanas. Nesta 
semana as vendas melhoraram, impulsio-
nadas principalmente pela demanda para 
reposição de estoques do varejo. o início do 
mês e a semana de Páscoa colaboram para 
o aumento do consumo. Houve valorização 
da carne com osso. 

soja. Em Paranaguá-PR, a saca de 60 
quilos fechou março cotada em R$70,00, 
uma alta de 4,5% em relação ao fechamento 
de fevereiro. Cabe destacar que foram 
registrados negócios em até R$72,00 por 
saca no final da primeira metade do mês, ou 
seja, acima dos preços vigentes no mesmo 
período do ano passado. as cotações acom-
panharam o recuo do dólar nas últimas 
semanas e caíram no mercado interno, 
em reais. a liquidez deste melhorou com 
as altas de preços das últimas semanas. No 
Mato Grosso, 59,6% da produção esperada 
para 2014/2015 foi comercializada até 
meados de março, frente aos 49,9% em 
fevereiro e 45,6% em janeiro deste ano. 

Maurício Picazo Galhardo

Giro aGronEGócio
PeiXes. a Lituânia foi habilitada a 

exportar pescados e derivados de pesca 
extrativa ao Brasil. Todos os estabeleci-
mentos exportadores indicados por aquele 
país poderão ser reconhecidos pelo Mapa, 
desde que atendidos os requisitos mencio-
nados na certificação sanitária do produto. 
o Mapa solicitou, dia (1°), ao Ministério das 
Relações Exteriores (MRE) que comunique 
às autoridades lituanas sobre a decisão. 

PeiXes 2. o vale do rio São Francisco 
em Minas Gerais está se destacando no 
cenário nacional como um dos principais 
polos produtores de tilápia em tanques-
-rede: foram 7,4 mil toneladas produzidas 
somente na região do lago de Três Marias 
- onde se concentra parte significativa 
da produção desse pescado no estado. a 
receita bruta alcançou um valor próximo 
a R$ 38 milhões. os resultados se referem 
a 2014 e estão relacionados às ações de-
senvolvidas e acompanhadas pela Com-
panhia de desenvolvimento dos Vales do 
São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) 
por meio dos Centros integrados de Re-
cursos Pesqueiros e aquicultura de Três 
Marias (CiT) e do Gorutuba (CiG) e da 
Unidade de Beneficiamento de Pescado 
de Morada Nova de Minas (UBP).

PeCuÁria. Em consecutivas altas, 
os preços do bezerro e do boi gordo 
atingem novos recordes reais das séries 
do Cepea (Centro de Estudos avançados 
em Economia aplicada), da Esalq/USP. 
Na quarta-feira, 1º, o indicador ESaLQ/
BMFBovespa do boi gordo (estado de São 
Paulo) fechou na máxima histórica de 
R$ 147,97 e o indicador ESaLQ/BMF-
Bovespa do bezerro (animal nelore, de 8 
a 12 meses, Mato Grosso do Sul) foi de 
R$ 1.430,00, também patamar recorde. 

Citrus. ainda que de forma pon-
tual, citricultores do estado de São Paulo 
iniciaram a colheita da laranja hamlin e da 
tangerina poncã. de acordo com pesqui-
sadores do Cepea, o aumento na oferta 

Fonte: Agrolink, MApA, Codevasf, Cepea/Esalq, Scot Consultoria. 
opine: mauricio.galhardo@hotmail.com.br. boa quinzena e um forte abraço.

Estivemos com a Rubber Tank Bebedouros de Pneus 
Gigantes reciclados em Cuiabá para apresentar nosso 
trabalho e nossos produtos. A Etapa Cuiabá do Circuito 
ExpoCorte 2015 foi um sucesso, palestras muito 
atuais, congressistas muito interessados, organização 
impecável, e empresas expondo seus produtos, tecno-
logias e serviços.

No ano passado participei da etapa Cuiabá como ouvinte das palestras e este ano como expositor 
e parceiro. Foi nítido o aumento do número de participantes e a manutenção do nível técnico 
das palestras, trazendo à tona temas atuais em uma linguagem simples e prática. São temas de 
suma importância à pecuária moderna. Estar perto dos clientes pecuaristas, sem dúvidas, gera 
um melhor relacionamento e fidelidade. A diferença em um evento como este é que 100% dos 
participantes estão totalmente focados na produção e são clientes em potencial, diferentemente de 
uma Exposição Agropecuária, por exemplo, em que os visitantes são diversificados e nem sempre 
são do ramo da pecuária

SENEPOL 
NOVA VIDA

PALAVRAS DE PARTICIPANTES DO CIRCUITO EXPOCORTE EM CUIABÁ

PICAZO VISITANDO AS OBRAS DO TIO PICASSO

A primeira etapa do Circuito ExpoCorte em Cuiabá (MT) foi um sucesso. Com mais de 1.100 pessoas (90% 
pecuaristas) provenientes de 46 cidades do estado de Mato Grosso, o evento discutiu como produzir o boi 7.7.7 
(animais com 7@ na desmama, 7@ na recria, 7@ na engorda e terminação e abate com 21@ aos 24 meses.

Quem também estava 
comemorando o sucesso 

da etapa de Cuiabá 
era a equipe do Senepol 

Nova Vida.  AluiSio 
FAVAro, WANderley 
ZuColoto, riCArdo 

ArANteS, Neto 
ArANteS e luiZ 

FerNANdo PimeNtel

FerNANdo loureiro limA diretor da rubber 
tank com márCio CAixetA de rondonópolis-mt

ANdré SilVeStriN GuimArãeS, diretor da eucalipto tratado Santo André

O Ministério da Cultura, o Banco do Brasil e a FUNDAÇÃO MAPFRE estão apresentando em S.Paulo, a exposição 
Picasso e a modernidade espanhola. As obras são parte da coleção do Museo  Nacional Centro de Arte Reina 
Sofia. O nosso colaborador Mauricio Picazo Galhardo quem também é membro da familia Picasso, esteve visitando 
a exposição que está acontecendo no Centro Cultural Banco do Brasil que fica no centro de S.Paulo, na Rua Álvares 
Penteado N°112, bem perto da BOVESPA - a Bolsa de Valores de S.Paulo e é muito fácil de achar. Ele recomenda 
à todos amigos leitores do Jornal Agroin, que tiverem condições; que venham ver a mostra, que segue até o dia 8 
de junho, a entrada grátis. Vale lembrar que ao desembarcar no Brasil, o avô de Maurício, então sobrinho direto de 
Pablo Picasso, teve seu nome registrado com "Z" ao invés de "SS" pelo agente portuário.

https://www.facebook.com/maurice.picazo
http://www.agroin.com.br
http://www.agro-cartoons.blogspot.com.br/
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CLaSSiFiCaDOS 
aGROin

Carrossel de 
produtos separados 

por categorais. 

JORnaL aGROin
Últimas edições do Jornal 

agroin agrongócios, acesse 
e leia agora mesmo.

ÚLTiMaS 
nOTíCiaS
notícias para 
o homem do 
campo manter-
se atualizado 
no dia-a-dia.

JORnaL aGROin 
aGROnEGóCiOS
acesso para downloand rápido.

PRóxiMOS EVEnTOS
Display de eventos para 
uma fácil navegação sem 
a necessidade de acessar 
a agenda.

aGROin nO FaCE
Fan page da agroin 
Comunicação no 
Facebook. Curta essa 
ideia.

bannER 
PUbLiCiTáRiO
Formatos GiF, 
JPG e SWF.

bannERS 
PUbLiCiTáRiOS
Formatos GiF, 
JPG e SWF.

bannERS 
PUbLiCiTáRiOS

Formatos GiF, 
JPG e SWF.

bannER 
PUbLiCiTáRiO
Formatos GiF, 
JPG e SWF.

GaLERiaS
Últimos 
eventos 

cobertos pela 
equipe agroin. 

nOTíCiaS EM DESTaqUES 
Principais notícias da 

atualidade para o acesso simples 
e rápido do leitor.

aGROin WEb SiTES 
ninguem melhor do que uma empresa 
especializada em comunicação rural 
para desenvolver a solução perfeita 
para sua empresa. acesse e confira 

alguns de nossos projetos. 

acesse agora o novo site da

www.agroin.com.br

http://www.agroin.com.br
http://www.agroinwebsites.com.br

