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CRISTIANO MACHADO

Oeste Agropecuário Cristiano Machado é jornalista, editor 
do www.norteagropecuario.com.br e 

apresentador do programa de rádio “Agro 
& Negócios”, na 101 FM de Presidente 

Prudente (SP). Contatos: crmachados@
gmail.com e (18) 98106-6954.

São milhões 
em prêmios 
com destino 
à felicidade

Economize todo mês e GANHE 
números da sorte para concorrer. 

São milhões milhões 
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em prêmios* 

Com a experiência de 30 
anos de mercado fi nancei-
ro, tendo no currículo ope-
ração na Bolsa de Chicago, 
diretamente dos Estados 
Unidos e hoje do Brasil, Ro-
drigo Alexandre Gomes de 
Oliveira foi o entrevistado 
de domingo, dia 17 de abril, 
do “Agro & Negócios”, da 
Rádio 101,1 FM de Presi-
dente Prudente.

Ele é pecuarista, pro-
fessor e consultor na área 
do agronegócio. Entre os 
temas, ele abordou no 
programa de rádio a ne-
cessidade de produtores e 
agroindústrias terem cui-
dado na contratação de 
analistas de mercado.  “É 
preciso contratar consul-
toria que vai agregar ao seu 
negócio. Tem muita gen-
te que se diz analista, mas 
quando você vai ler a indi-
cação é coisa requentada”, 
disse.

Na entrevista, ele fala 

do diferencial da empresa 
Agro Financeira. “O nosso 
diferencial é estar à frente 
do mercado.” O consultor 
mantém no Norte Agrope-
cuário o quadro “Agro Fi-
nanceira”, que apresenta-
rá orientações fi nanceiras 
aos internautas. Ele dará 
orientações a empreende-
dores sobre o mercado de 
commodities. “O objetivo 
é auxiliar os clientes a co-
mercializar melhor a sua 
produção. Ou comprar me-
lhor os insumos que preci-
sam”, disse. 

Na entrevista, ele fala do 
trabalho da empresa Agro 
Financeira, detalha como 
será a apresentação das 
análises e revela: “Quem 
mais precisa deste traba-
lho é o produtor rural, mas 
a maior receptividade é da 
indústria”. 

Confi ra a entrevista na 
íntegra no www.nortea-
gropecuario.com.br. 

“É preciso contratar consultoria 
que vai agregar ao seu negócio”

“Nesta 
edição, o 

número de 
startups 

focadas no 
setor agro 

é três vezes 
maior que o da 
última feira”.

Francisco Matturro, 
secretário em exercício de 

Agricultura e Abastecimento 
de São Paulo, sobre a 

Agrishow 2022.

Divulgação 

Rodrigo Alexandre Oliveira: “É preciso ter
 muito cuidado ao contratar analista de mercado”

Os principais lançamentos, 
tecnologias e novidades para o 
agronegócio estarão em exposição 
na Agrishow 2022 – 27ª Feira 
Internacional de Tecnologia Agrícola 
em Ação, marcada para os dias 25 
a 29 de abril, em Ribeirão Preto, 
interior de São Paulo. O evento 
contará com a participação das 
mais importantes marcas nacionais 
e internacionais do setor, em 
diversos segmentos, incluindo 
o de máquinas, equipamentos 
e implementos agrícolas, peças, 
autopeças, pneus, válvulas, bombas, 
motores e transportes.

INOVAÇÕES NO CAMPO 
A feira terá atrações como o 
Agrishow Labs, uma jornada de 
conteúdo estratégico, focado no 
ecossistema de inovação agrícola 
para conectar, difundir ideias, apoiar 
e acelerar o desenvolvimento de 
soluções que ajudem o agro a 
crescer de forma sustentável; o 
Prêmio Agrishow de Startups, com 
o objetivo de premiar três startups 
que apresentem as melhores 
soluções para o agronegócio; 
o Pavilhão de Inovação, onde 
dez startups apresentarão suas 
soluções e inovações tecnológicas 
para contribuírem com as 
atividades nas fazendas; a pista 
de demonstração de caminhões 
autônomos; e o Agrishow Pra Elas, 
ponto de encontro das mulheres na 
feira.

CLIMA ADVERSO
 IMPACTA LAVOURAS DE CANA 
A produção de cana-de-açúcar na 
safra 2021/22 registra um total 
de 585,2 milhões de toneladas. 
O volume representa uma queda 

 Agrishow reúne mais de 800 marcas
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de 10,6% em relação à colheita 
registrada na temporada passada, 
como aponta o 4º Levantamento 
sobre a cultura divulgado ontem 
pela Conab (Companhia Nacional 
de Abastecimento). Essa redução 
é explicada, principalmente, pelas 
condições climáticas adversas 
registradas – da estiagem durante 
o ciclo produtivo das lavouras e às 
baixas temperaturas registradas 
em junho e julho de 2021 – que 
impactaram nas produtividades de 
importantes regiões produtoras. 
Além do clima, a Conab verificou 
uma redução de 3,5% na área em 
produção de cana, passando de 
8,6 milhões de hectares para 8,3 
milhões de ha. A queda ocorre 
mesmo com um cenário positivo 
para o setor sucroenergético, com 
preços atrativos para o açúcar e 
etanol.

R$ 125 MILHÕES EM CRÉDITOS
A usina São Manoel, unidade 
associada à Copersucar, realizou 
duas operações de captação em 
créditos financeiros, que totalizaram 
R$ 125 milhões, com o objetivo de 
endereçar antecipadamente suas 
necessidades de financiamentos 
para a safra que se iniciará no 
próximo dia 25 de abril, na qual se 
espera um crescimento da moagem 
da usina na ordem de 5% a 7%. A 

companhia captou R$ 75 milhões 
com a sua primeira emissão de 
debêntures de infraestrutura, 
conhecidas como “debêntures 
incentivadas”, dentro do previsto 
na Lei 12.431/11. A operação 
foi estruturada e distribuída pelo 
Banco Itaú BBA, com vencimento 
em março de 2028, prazo total 
de seis anos, pagamento de juros 
semestrais e principal anual a partir 
do quarto ano.

APTA: 21 ANOS 
A Apta (Agência Paulista de 
Tecnologia dos Agronegócios), 
da Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento do Estado de 
São Paulo, completou 21 anos 
na segunda-feira, 18 de abril. 
Responsável por coordenar os seis 
institutos e 18 polos regionais de 
pesquisa agropecuária do Estado 
de São Paulo, a Apta nasceu com 
a missão de descentralizar a 
pesquisa e levá-la para mais perto 
dos produtores rurais, ao mesmo 
tempo aproximar os centenários 
institutos da secretaria, integrando 
seus trabalhos e potencializando os 
seus resultados. A instituição chega 
a mais de duas décadas de atuação 
com injeção de R$ 102 milhões 
em investimentos pelo governo do 
Estado de São Paulo entre 2021 e 
2022. 

Agrishow será 
realizada de 
25 a 29 de abril, 
em Ribeirão Preto 


