
_>>>

Sexta-feira e fim de semana, 25, 26 e 27 de maio de 2012 | Valor | B13

Enxerto

Jornal Valor Econômico - CAD B - EMPRESAS - 25/5/2012 (20:52) - Página 13- Cor: BLACKCYANMAGENTAYELLOW

Ag ro n e g ó c i o s

Reclassif icação
do trigo deve
sair em julho
Política agrícola
Tarso Veloso
De Brasília

Atendendo a uma demanda an-
tiga da indústria moageira, o Mi-
nistério da Agricultura vai publi-
car em julho a portaria oficializan-
do a nova classificação do trigo em
vigor no país. A medida já tinha si-
do anunciada no começo de maio
pelo ministro da pasta, Mendes Ri-
beiro Filho, durante a divulgação
do plano agrícola para a cultura.

É com base nessa nova classifi-
cação — considerada mais rígida
pelos triticultores — que o gover-
no vai enquadrar o cereal nas po-
líticas de ajuda à comercializa-
ção. Nos parâmetros antigos, por
exemplo, era considerado trigo
“p ã o” aquele com a característica
de “força de glúten” (essencial na
farinha usada no pão francês) de
180. Na classificação nova, esse
patamar sobe para 220.

Segundo estimativas da Organi-
zação das Cooperativas do Paraná
(Ocepar), a partir da classificação
antiga, entre 85% e 90% do trigo do
Estado eram considerados do tipo
“p ã o”. “Esse percentual cai para
60% com os novos parâmetros.

O Brasil é um dos maiores im-
portadores de trigo do mundo,
sendo que grande parte do volume
vem da Argentina. Uma boa parce-
la do tipo plantado no Brasil é o
branco, que possui uma maior
produtividade por hectare, mas só
é usado para bolachas e biscoitos.

A indústria está satisfeita com as
medidas, mas faz ressalvas. “Esta -
mos melhor do que estávamos an-
tes, mas aquém do que podería-
mos chegar”, disse o vice-presiden-
te do Sindicato da Indústria do Tri-
go de São Paulo e diretor da Asso-
ciação Brasileira da Indústria do
Trigo, Christian Mattar Saigh.

Cenários De acordo com o IEA,
grão avançará em área de cana

Café tenta
r e c u p e ra r
espaço em
São Paulo

DANIEL WAINSTEIN/VALOR

Celso Vegro, do IEA: aumento da área é generalizado em todo o Estado, mas ainda insuficiente para atender à demanda

Carine Ferreira
De São Paulo

O Estado de São Paulo, que já
foi o maior produtor de café do
Brasil, passa por um processo de
recuperação de área e mais inves-
timentos nas lavouras. Os preços
remuneradores dos últimos dois
anos adubaram o avanço do pa-
drão tecnológico nos cafezais, ga-
rantindo maior produtividade e
qualidade dos grãos. Houve redu-
ção dos custos e mais aportes em
mecanização, irrigação e pós-co-
lheita. Em algumas regiões tradi-
cionais, o crescimento de área no-
va de cafezais foi próxima de 7%.

Em uma das principais regiões
produtoras do Estado — a Alta
Mogiana, a produtividade média
é de 30 a 31 sacas por hectare, nú-
mero superior à média nacional
estimada de 24,36 sacas pela
Companhia Nacional de Abasteci-
mento (Conab) para a safra
2012/13, que tem início em julho.

Celso Vegro, pesquisador cientí-
fico do Instituto de Economia
Agrícola (IEA), vinculado à secreta-
ria de Agricultura e Abastecimen-
to do Estado de São Paulo, diz que
a Alta Mogiana, na região de Fran-
ca, é hoje um polo de alta tecnolo-

gia na cafeicultura. O índice tradi-
cional de renovação das plantas é
de aproximadamente 5%, mas em
2011 foi de 8%, uma demanda
aproximada de 10 milhões de mu-
das, cujo plantio encerrou em feve-
reiro deste ano. Outras dez mi-
lhões de mudas foram destinadas
para aumento de área.

Pelos cálculos do pesquisador,
houve um aumento de área de 3
mil a 4 mil hectares com plantas
que só vão começar a produzir da-
qui a dois anos e meio. O volume
representa 5,4% e 7,2% respectiva-
mente da área cultivada na região,
em torno de 55 mil hectares. Em
todo o Estado, a área em produção
é de aproximadamente 190 mil
hectares e 20 mil hectares em for-
mação. Na safra passada, a área em
produção era praticamente a mes-
ma, mas 53,8% menor que os cerca
de 13 mil hectares em formação.

Para Vegro, o crescimento da
área plantada é generalizado no
Estado, nas principais regiões pro-
dutoras. Mas, na sua avaliação, ain-
da é pouco. “Nem que triplicasse a
produção, não seria suficiente pa-
ra atender ao mercado mundial.
Hoje o Brasil é o único país que po-
de aumentar em grande escala a
produção de café”, afirma.

Mesmo com a recente queda
dos preços do café no mercado in-
ternacional, Vegro está otimista e
acredita que o cafeicultor tem ca-
pacidade de resistir aos ciclos de
baixa. Sem citar estimativas, ele
prevê que a cafeicultura paulista
“vai roubar área da cana” no Esta-
do. Os produtores da Alta Mogia-
na, por exemplo, não estariam ar-
rendando terras para a cana. Mo-
vimento que ocorreu no passado,

principalmente a partir de 2000,
mas que foi em detrimento prin-
cipalmente de lavouras velhas de
café, na sua avaliação.

A produção paulista do grão na
temporada 2012/13 é estimada
pela Conab em 5,04 milhões de sa-
cas. Se o número se concretizar, a
colheita será 28,6% superior ao ci-
clo anterior (3,9 milhões de sacas),
de menor produção diante da bie-
nalidade da cultura. Mas ainda as-

sim 2,2% maior que as 4,9 milhões
de sacas no período 2010/11.

No ano passado, o café ocupou
o sexto lugar no ranking dos pro-
dutos de maior valor na agrope-
cuária paulista. O Valor Bruto da
Produção (VBP) do grão benefi-
ciado em 2011 totalizou R$ 1,8
bilhão ante R$ 1,4 bilhão em
2010, aumento de 27,1%. Mas o
desempenho representou ape-
nas 3,1% do VBP do Estado.

Fonte: IEA. * Participação do café beneficiado no valor bruto da produção agropecuária do Estado

Café beneficiado
Produção em São Paulo

Produção 
Milhões de sacas de 60 kg

3,5

3,9

4,3

4,7

5,1

5,5

20112010

4,933

3,918

Preço médio 
Em R$/saca

250

310

370

430

490

550

20112010

298,17

477,35

Valor da produção  
Em R$ bilhões

1,00

1,24

1,48

1,72

1,96

2,20

20112010

1,471

1,870

Fatia no valor* total 
Em %

2,50

2,66

2,82

2,98

3,14

3,30

20112010

2,8

3,1
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LOCALIZA RENT A CAR S.A.
COMPANHIA ABERTA
CNPJ/MF 16.670.085/0001-55
NIRE: 3130001144-5

AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA  Nº 164/2012
Objeto: Lote 1: Execução de obra de ampliação do sistema de esgoto sanitário no 
Jardim das Araucárias e Mansani na cidade de Guarapuava, com fornecimento total de 
materiais. Lote 2: Execução de obra de ampliação do sistema de esgoto sanitário na 
Vila Cascavel, São Vicente, Dom Frederico Helmel e Jardim das Américas na cidade 
de Guarapuava, com fornecimento total de materiais. Recursos: BNDES. Preço 
Máximo Admitido: Lote 1: R$ 2.960.464,62 Lote 2: R$ 2.904.108,63 Disponibilidade 
do Edital: de 28/5/2012 até às 17h15 de 27/6/2012. Abertura da Licitação: 15h do 
dia 28/6/2012. Informações complementares: Podem ser obtidas na Sanepar à Rua 
Engenheiros Rebouças, 1376 - Curitiba/PR, Fones (41)3330-3910/3330-3128 ou Fax 
(41)3330-3174/3330-3200, ou pelo site http://licitacao.sanepar.com.br/. 

Antonio Hallage - Diretor Administrativo
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11 3289-2738

BELA CINTRA

oja + 10 andares tipo + cobertura.
rea construída: 5.911m² aprox.
rea terreno: 796m²
estada: 14,5m
Ocupação:monousuário
elevadores sociais / Ar-cond. central

Sist. de prevenção e combate a incêndio
stacionamento para 40 automóveis

OPORTUNIDADE ÚNICA
NA REGIÃO

ALUGA-SE

MORUMBI

rea construída: 19 m² aprox.
rea terreno: 9.100m² aprox.
º vagas: 400 aprox.
orre A subsolos, térreo,mez. e 7 andares
orre B: subsolo, térreo,mez.e 4 andares.

LOCALIZAÇÃO
PRIVILEGIADA

ALUGA/VENDE

www.valentinacaran.com.br

Visite o nosso site:

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO 
SHOPPING PATIO HIGIENÓPOLIS

CNPJ/MF nº 03.507.519/0001-59

Rio Bravo Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Avenida Chedid Jafet, nº 222, 3º andar, Bloco B, Vila Olímpia, São Paulo – SP

CNPJ/MF nº 72.600.026/0001-81

COMUNICAÇÃO DE FATO RELEVANTE 
RIO BRAVO INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., sociedade 
limitada, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Avenida Chedid Jafet, n.º 222, Bloco B, 3º andar,
inscrita no CNPJ/MF sob n.º 72.600.026/0001-81 (“Rio Bravo”), devidamente autorizada pela Comissão de Valores 
Mobiliários (“CVM”) a exercer a atividade de administração de carteiras de títulos e valores mobiliários, conforme Ato 
Declaratório CVM nº 6.044, de 12 de julho de 2000, e integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários,
na qualidade de instituição administradora do FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SHOPPING PATIO 
HIGIENÓPOLIS, fundo de investimento imobiliário constituído sob a forma de condomínio fechado, inscrito no CNPJ/
MF sob o n.º 03.507.519/0001-59 (“Fundo”), comunica, nos termos da Instrução CVM nº 472, de 31 de outubro de 
2008, que, foi realizado processo de concorrência para escolha da nova administradora do Shopping Pátio Higienópolis 
(“Shopping”), tendo saído vencedora do processo a Companhia Administradora de Empreendimentos e Serviços S.A.,
empresa inteiramente controlada pela JHSF Participações S.A., estando atualmente em fase de discussão do contrato de 
administração e assinatura do mesmo. A Rio Bravo informa que está acompanhando atentamente todo o processo da 
nova contratação e transição de gestão da administração do Shopping de forma a resguardar o interesse do Fundo e seus 
cotistas.  Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

São Paulo, 25 de maio de 2012.
RIO BRAVO INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

LEILÃO DE JÓIAS E CANETAS

28 e 29 de Maio - 17h

11 - 3061-5921 - www.dedaloleiloes.com

Suzano Papel e Celulose S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado

CNPJ/MF nº 16.404.287/0001-55 - NIRE 29.3.0001633-1

FATO RELEVANTE
Nos termos do disposto no §4º do artigo 157 da Lei nº 6.404/76, na Instrução CVM nº 358/02, e no 
§1º artigo 7º da Instrução CVM nº 471/08, a SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A. (BM&FBOVESPA:
SUZB5) (“Sociedade”), em complemento ao Fato Relevante divulgado em 15 de maio de 2012, 
informa o seguinte:
Além da Suzano Holding S.A., acionista controladora da Sociedade, a IPFL Holding S.A., David Feffer 
e outros acionistas do grupo controlador da Sociedade também manifestaram à administração da 
Sociedade a sua intenção em subscrever (i) todas as Ações Ordinárias da Oferta Prioritária a que 
fazem jus, no âmbito da Oferta Prioritária, (ii) todas as Ações Preferenciais Classe A da Oferta 
Prioritária a que fazem jus, no âmbito da Oferta Prioritária, e (iii) todas as Ações Preferenciais Classe 
B da Oferta Prioritária a que fazem jus, no âmbito da Oferta Prioritária. Adicionalmente, a Suzano 
Holding S.A., manifestou à administração da Sociedade a sua intenção em subscrever (i) a totalidade 
das Sobras de Ações Ordinárias da Oferta Prioritária, no âmbito da Oferta Prioritária, e (ii) a totalidade 
das Sobras de Ações Preferenciais Classe B da Oferta Prioritária, no âmbito da Oferta Prioritária.
Salvo conforme definido neste Fato Relevante, os termos iniciados em letras maiúsculas terão o 
significado a eles atribuído na minuta do Prospecto Preliminar de Oferta Pública de Distribuição 
Primária de Ações Ordinárias, Ações Preferenciais Classe A e Ações Preferenciais Classe B de 
Emissão da Sociedade, que foi submetida à análise da ANBIMA e da CVM, e que está disponível nas 
páginas da internet da Sociedade (www.suzano.com.br/ri), da CVM (www.cvm.gov.br) e da 
BM&FBovespa (www.bmfbovespa.com.br). Os investidores interessados deverão ler o Prospecto 
Preliminar, em especial as seções “Fatores de Risco Relacionados à Oferta”, “Principais Fatores de 
Risco Relacionados à Companhia” e o Formulário de Referência, em especial as seções “Fatores de 
Risco” e “Riscos de Mercado”, antes de aceitar a Oferta. A Sociedade manterá o mercado informado 
sobre questões relacionadas à Oferta, quando aplicável, nos termos da legislação e normas vigentes.
A publicação deste Fato Relevante não constitui uma oferta de venda ou solicitação de uma oferta de 
compra de ações de emissão da Sociedade. As Ações não podem ser ofertadas para venda ou 
compra anteriormente ao registro da Oferta perante a CVM.
Este Fato Relevante tem caráter meramente informativo e não constitui uma oferta de valores 
mobiliários da Sociedade. Não será realizado nenhum registro da Oferta ou das Ações na Securities
& Exchange Commission dos Estados Unidos da América (“SEC”) ou em qualquer agência ou órgão 
regulador do mercado de capitais de qualquer outro país, exceto o Brasil. Exceto se registradas na 
SEC ou de acordo com uma isenção de registro do Securities Act de 1993 dos Estados Unidos da 
América, as Ações não podem ser ofertadas ou vendidas nos Estados Unidos da América ou a 
pessoas residentes ou domiciliadas nos Estados Unidos da América.

São Paulo, 24 de maio de 2012
Alberto Monteiro de Queiroz Netto 
Diretor de Relações com Investidores

Ministério da
Fazenda

Pregão Eletrônico 104/7066-2012
Esse Pregão será realizado por meio de sistema eletrônico, pela internet. Objeto: Registro 
de Preços para fornecimento de kits de sinalização “Caixa Aqui”, modelos 19.280 a 19.288, 
com entrega nos 06 almoxarifados Caixa. Data de Credenciamento para o Pregão: até às 
23h59, do dia 06/06/2012. Data e Horário do Recebimento das Propostas: até às 13h do 
dia 12/06/2012. Data e Horário do Recebimento dos Lances: das 15h às 15h30m, do dia 
12/06/2012. Edital e informações no sítio www.caixa.gov.br/pregaoeletronico, no item Editais. 
Contato: gilogbr18@caixa.gov.br.

AVISO DE LICITAÇÃO


