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E a vida eterna é esta: que te conheçam, a ti só, por único Deus 
verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste.”

João 17:3

“

IBGE prevê safra recorde de grãos em 2022.
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#MENSAGEMCEO
Alvaro Ghedin - ceo@agpr5.com

IBGE prevê safra recorde de grãos em 
2022

A primeira estimativa para a safra agrícola de 2022, 
divulgada nesta quinta-feira (11) pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), prevê a 
produção de 270,7 milhões de toneladas de grãos, 
cereais e leguminosas. De acordo com o instituto, 
se os dados do Levantamento Sistemático da 
Produção Agrícola (LSPA) forem confirmados, 
será um recorde da série histórica, iniciada em 
1975, com um aumento de 7,8% em relação às 
estimativas deste ano, o que representa 19,5 
milhões de toneladas a mais.

A expectativa do IBGE é que a produção seja puxada 
pelo milho, após uma queda grande na safra do 
grão deste ano, por causa do atraso do plantio da 
segunda safra e da falta de chuvas nos principais 
estados produtores. Para 2022, a previsão é de alta 
de 11,1% para a primeira safra, com 2,8 milhões de 
toneladas, e de 26,8% para a segunda safra, com 
16,2 milhões de toneladas.

Segundo o gerente da pesquisa, Carlos Barradas, 
além da previsão de normalidade climática 
para o próximo ano, a alta do dólar incentiva os 
produtores de commodities. “Outra razão para 
a perspectiva de recorde diz respeito à questão 
econômica. Apesar do aumento dos custos de 
produção, os preços das commodities agrícolas 
como milho, trigo e soja estão altos, ajudados pela 
valorização do dólar, fazendo o produtor aumentar 
o plantio e investir mais nessas lavouras”, explica.

O instituto prevê crescimento de 0,8% na produção 
de soja, com 1,1 milhão de toneladas a mais; de 
2,4% no algodão herbáceo em caroço, com 84,9 
mil toneladas, 12,8% no sorgo, com 302,4 mil 
toneladas; 6,9% no feijão primeira safra, com 80,9 
mil toneladas, e aumento de 9,8% no feijão segunda 

safra, com previsão de 101 mil toneladas. Por outro 
lado, a pesquisa estima quedas nas produções do 
arroz, de 3,9% ou 451,6 mil toneladas; do feijão 
terceira safra, de 0,9% ou 5,1 mil toneladas, e do 
trigo, de 10% ou 785,8 mil toneladas.

Safra de 2021
A pesquisa do IBGE aponta que a estimativa de 
outubro para a safra de 2021 é de 251,2 milhões 
de toneladas, o que representa 1,2% ou 3 
milhões de toneladas a menos do que a obtida 
em 2020, quando a produção de grãos, cereais e 
leguminosas no país chegou a 254,1 milhões. A 
área a ser colhida deve aumentar 4,6% este ano, 
alcançando 68,5 milhões de hectares. Somados, 
o arroz, o milho e a soja representam 92,5% da 
estimativa da produção do país e respondem por 
87,6% da área a ser colhida.

Na produção deste ano, o IBGE aponta aumento de 
10,3% para a soja e de 4,5% para o arroz em casca. 
Por outro lado, a previsão é de queda de 17,5% no 
algodão herbáceo e de 16% no milho, sendo 2,8% 
a menos na primeira safra e 20,6% de queda na 
segunda.

A produção de soja deve chegar a 134,1 milhões 
de toneladas e o milho 86,7 milhões de toneladas, 
sendo 25,9 milhões de toneladas na primeira safra 
e 60,9 milhões de toneladas na segunda safra. A 
produção do arroz foi estimada em 11,5 milhões 
de toneladas e a do algodão em caroço em 5,8 
milhões de toneladas.

https://amanha.com.br/categoria/agronegocio/ibge-
preve-safra-recorde-de-graos-em-2022

A alta da moeda norte-americana tem incentivado a produção
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#SALMOS
Estagiária Juliana Dereviani - juliana.fatima@agpr5.com

Seja o teu amor o meu consolo,
conforme a tua promessa ao teu servo.Alcance-me a tua misericórdia

para que eu tenha vida,porque a tua lei é o meu prazer.
Sejam humilhados os arrogantes,pois me prejudicaram sem motivo;

mas eu meditarei nos teus preceitos.Venham apoiar-me aqueles que te temem,
aqueles que entendem os teus estatutos.Seja o meu coração íntegro

para com os teus decretos,para que eu não seja humilhado.
Estou quase desfalecido,aguardando a tua salvação,

mas na tua palavra depositei a minha esperança.
Os meus olhos fraquejamde tanto esperar pela tua promessa,

e pergunto: “Quando me consolarás?”Embora eu seja como uma vasilha inútil,
não me esqueço dos teus decretos.Até quando o teu servo deverá esperar

para que castigues os meus perseguidores?
Cavaram uma armadilha contra mim os arrogantes, os que não seguem a tua lei.

Todos os teus mandamentosmerecem confiança;
ajuda-me, pois sou perseguido com mentiras.

Salmos 119: 77 - 86

#GESTÃODEPESSOAS
Fernanda Pulner Accordi - fernanda.pulner@agpr5.com

06/12
Julye Franceli do Amaral

01/11

Vitor Loch Mafei Rosa

Aniversariantes Dezembro 2021

06/12

08/12
Matheus Araldi

12/12
Michela Lotti

“Desejamos paz, amor, felicidade e saúde e 
que seus sonhos se realizem sempre!”

16/12
Leila Ribeiro Dias

17/12
José Ivanez da Silva Filho

01/11

Ariel Teixeira da Silva
18/12

20/12
Filipe Limas Simão

20/12
Gabriel Morona Coelho

17/12
  Giuseppe do Amaral Ghedin

21/12
Giovani Motta Serafim

01/11

Tuanny Gonçalves Serafim
22/12

25/12
Josiane Zilli Dagostin

30/12
Janilsa de Souza F. Silva
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AGPR5 nas mídias 

Acesse nosso Instagram: 
https://www.instagram.com/agpr5a5group/

Datas Comemorativas

#MARKE TINGEDESIGN
Julye Franceli do Amaral - julye.amaral@agpr5.com
Estagiária Manuella Florentino - manuella.silva@agpr5.com

09/12 - Dia Internacional contra a Corrupção

09/12 - Dia Internacional de Homenagem e 
Dignidade das Vítimas do Crime de Genocídio

10/12 - Dia da Declaração Universal dos Direitos 
Humanos

10/12 - Dia da Inclusão Social

Estagiária Juliana Fátima - juliana.fatima@agpr5.com

Automação e Software
Filipi Piucco - filipi.piucco@agpr5.com

Ariel Teixeira - ariel.teixeira@agpr5.com
Service
Maria Eduarda Faviano - maria.eduarda@agpr5.com

C003 - JBS Criciúma-SC
C029 - Frivasa Itajubá-MG
C034 - JBS Rolândia-PR
C057 - Granja Alvorada Angatuba-SP
C063 - Aurora Alimentos Cunha Porã-SC
C071 - Cotrijal Não-Me-Toque-RS
C073 - GT Foods Indianópolis-PR
C079 - BRF Brasil Foods Catanduvas-SC
C088 - BRF Videira-SC
C094 - Frísia Carambeí-PR
C107 - Correcta Ponta Porã-MS
C212 - CooperA1 Itapiranga-SC

C285 - 
Louis Dreyfus Paranaguá-PR
C295 - Timac Agro Rio Grande-RS
C297 - Timac Agro Candeias-BA
C298 - JBS Xanxerê-SC
C310 - ADORO São Carlos-SP
C317 - BRF Chapecó-SC
C326 - Copagri Cuiaba-MT
C327 - Itabom Itapui-SP
C330 - Agrominas Araguaína-TO

002-JBS Nuporanga-SP
003-JBS Criciúma-SC
007-Cooprata Prata-MG
010-Bunge Rondonópolis-MT
014-BRF Nova Mutum-MT
031-JBS Dourados-MS
034-JBS Rolândia-PR
043-Mantiqueira Primavera do Leste-MT
053A-Cargill Quatro Pontes-PR
054A-JBS Aves Morro Grande-SC
055-GT Foods Paranavaí-PR
060-Agrogen Guarapuava-PR
065-Frigorífico Nicolini Nova Araçá-RS
066-Vibra Sete Lagoas-MG
088-BRF Videira-SC

090-BRF Mineiros-GO
091-SCALA Sacramento-MG
094-Frísia Carambeí-PR
095-BRF Jataí-GO
107-Correcta Ponta Porã-MS
174-Nutrisoma Patrocínio-MG
264-Geraleite São Gotardo-MG
272-Nutribio Sinop-MT
279-Seara Bom Retiro-SC
298-JBS Xanxerê-SC
307-SoyaMill Rio Claro-SP
317-BRF Chapecó-SC
1010-Italcol Girón-CO

#PROJE TOSESER VICE

Projetos e Instalações/Obras Elétricas
Vanio Arend - vanio.arend@agpr5.com
Maurício de Souza Accordi - mauricio.accordi@agpr5.com

C003 - JBS Criciúma-SC
C034 - JBS Rolândia-PR
C061 - JBS Santo Inácio-PR
C080 - Cooper A1 Mondaí-SC
C091 - SCALA Sacramento-MG
C112 - JBS Brasilia-DF
C160 - BRF Uberlândia-MG
C285 - Louis Dreyfus Paranaguá-PR
C286 - Louis Dreyfus Rio Verde-GO
C310 - ADORO São Carlos-SP

C319 - Yerbalatina 
Colombo-PR
C323 - JBS Itaiópolis-SC
C326 - Copagri Cuiaba-MT
C327 - Itabom Itapui-SP
C330 - Agrominas Araguaína-TO
C331 - Frigobet Betim-MG
C332 - Lar Ceu Azul-PR
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Ariel Teixeira - ariel.teixeira@agpr5.com
Academy Service
Maria Eduarda Faviano - maria.eduarda@agpr5.com
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#DS
Fernanda Pulner Accordi - fernanda.pulner@agpr5.com

DS - Diálogo de Segurança


