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Liliamar Pestana Gomes, Leiloeira Oficial, JUCISRS 168/00, faz saber, através do presente Edital, que devidamente autorizada pela 
Credora Fiduciária – Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Planalto Central – Sicredi Planalto Central , inscrita no CNPJ sob o 
nº 10.736.214/0001-84, promoverá, na forma da Lei 9.514/97, nas datas de 03/09/2020 (1º leilão) e 10/09/2020 (2º leilão), ambas às 9h, o 
leilão do seguinte lote: Lote 1 – Uberlândia/MG: Imóvel residencial, localizado na Rua Guajajaras, nº 158 (Lote 10-A da quadra 32), Bairro 
Póvoa, com área total construída de 338,28m², sendo 295,38m² (residencial) e 42,90m² (dependência) e seu respectivo terreno com área de 
492,70m². Matrícula 48.948 do 1º RI local. Obs.: Ocupado. (AF) Lance mínimo: 1º leilão R$ 803.040,00. 2º leilão R$ 745.441,50 (caso não 
haja venda no 1º leilão). CONDIÇÕES DE PGTO.: À vista, mais comissão de 5% à Leiloeira. DA PARTICIPAÇÃO ONLINE: Mediante cadastro 
prévio no site da Leiloeira. OBS.: O fiduciante possui direito de preferência na aquisição do imóvel, nos termos da lei.
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Empresa promove feira agropecuária 

virtual em Uberlândia
 | FARMINGSHOW CONTARÁ COM PALESTRAS E DEBATES ONLINE VOLTADOS PARA O AGRONEGÓCIO

 � DHIEGO BORGES

A pandemia at ingiu a 
maioria dos setores da 
economia, mas o agro-

negócio foi um dos poucos 
segmentos que conseguiu não 
apenas manter as atividades, 
mas também obter bons resul-
tados. Segundo o Ministério da 
Agricultura, o PIB do setor deve 
crescer 2,5% neste ano.

Apesar disso, os eventos 
do segmento sofreram forte 
impacto e muitos tiveram que 
ser cancelados. Sem a possib-
ilidade de manter o formato de 
um evento previsto para abril, a 
Algar Farming, em Uberlândia, 
decidiu investir em uma feira 
virtual para levar conhecimento 
aos produtores rurais, gratuita-
mente e online.

A FarmingShow, que estava 
programada para acontecer 
de forma presencial, precisou 
ser readaptada para o formato 
digital. O evento será realizado 
em 19, 20 e 21 de agosto, com 
transmissão ao vivo pelo You-
Tube. Na programação estão 
previstas palestras e debates 
com especialistas do mercado 
sobre diversos temas do agro-
negócio, além de expositores 
e fornecedores de insumos, 

máquinas e tecnologias. 
Segundo o gerente de es-

tratégia e compliance da Algar 
Farming, Rogério Melo, esta é 
a primeira edição da feira e a 
expectativa é de grande par-
ticipação do público.

“Teremos aproximada-
mente 60 convidados em três 
dias de programação e, nessa 
feira em formato digital, nosso 
foco foi investir em oferecer 
conhecimento. Por isso, tenta-
mos contemplar toda a cadeia 
produtiva com uma agenda 
bem extensa. Serão em torno 
de 20 painéis e a gente espera 
um público de mil pessoas por 
transmissão”, explicou.  

Entre os temas abordados 
estão os aspectos relacionados 
à pecuária, tecnologia no cam-
po, manejo, gestão de talentos, 
setores financeiro e jurídico, 
irrigação, sustentabilidade, 
mulheres no campo, mercado 
de soja, produção de hortifruti, 
entre outros. Para participar, é 
necessário fazer um cadastro 
gratuito no site do evento. 
Ainda de acordo com o re-
sponsável pela organização, o 
conteúdo continuará disponível 
na plataforma do YouTube.  

Um dos assuntos que de-
vem chamar a atenção dos 
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produtores é a Gestão da Me-
canização na Produção de 
Grãos, que será discutida no 
dia 20, a partir das 16h, com 
transmissão pelo YouTube. 
De acordo com o palestrante 
Bruno Merola, que é diretor da 
Maqnelson, este é um tema 
que precisa ser cada vez mais 
abordado.  

“O quanto de informação 
que o produtor consegue tirar 
do seu maquinário reflete na 
melhoria da gestão da sua pro-
dução, por isso vamos discutir 
as oportunidades que podem 
ser geradas. Na medida em 
que se investe na conexão das 
máquinas, o produtor consegue 
gerar informação que dão a ele 
condições para tirar inúmeras 

conclusões e auxiliar na tomada 
de decisões”, afirmou.

Ainda segundo o palestran-
te, apesar da pandemia, o 
agronegócio conseguiu ter 
benefícios, principalmente pela 
variação cambial. “Foi preciso 
fazer ajustes para nos adequar-
mos ao distanciamento, mas 
isso reforçou a questão da ne-
cessidade da conectividade no 
campo. Em relação ao aspecto 
econômico, a variação cambial 
foi muito saudável para nós, já 
que a pandemia entrou logo 
após a colheita. Isso fez com 
que o valor dos grãos fosse 
mais valorizado, aumentado a 
rentabilidade do produtor. Foi 
com certeza um impacto mais 
positivo do que negativo”, disse.  

De janeiro a maio, as expor-
tações do agronegócio, princi-
palmente de soja (grãos, farelo 
e óleo) e as carnes (bovina, 
suína e de aves), geraram US$ 
41,9 bilhões, quase a metade 
do que o Brasil comercializou 
no período.
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