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Agronegócios
Balança Abiec confirma a expectativa de que o valor os embarques poderá alcançar US$ 8 bilhões no ano que vem

Exportação de carne bovina em expansão
Luiz Henrique Mendes
De São Paulo
A Associação Brasileira da Indústria Exportadora de Carne
(Abiec) confirmou ontem, em
encontro de jornalistas, que as
exportações do segmento somaram US$ 6,037 bilhões entre janeiro e novembro deste ano, alta
de 12,9% ante o mesmo intervalo
de 2012. A expectativa da entidade é que as vendas continuem
em alta no próximo ano, alcançando o recorde US$ 8 bilhões.
Em volume, as vendas externas
de carne bovina alcançaram 1,362
milhão de toneladas de janeiro a
novembro deste ano, um aumento
de 18,9% sobre as 1,145 milhão de
toneladas registradas em igual período do ano passado. Do total exportado, 78% ou 1,071 milhão de
toneladas se referem às exporta-

ções de carne bovina in natura.
De acordo com a Abiec, Hong
Kong foi o principal destino das
exportações de carne bovina entre
janeiro e novembro. A cidade-Estado chinesa importou 330,2 mil toneladas, 66,4% mais que no mesmo intervalo de 2012. Em receita,
foram US$ 1,3 bilhão, alta de
79,63%. Apesar de oficialmente as
exportações terem como destino
Hong Kong, sabe-se que a maior
parte é direcionada à China.
Depois de Hong Kong, a Rússia foi
o segundo maior comprador da carne bovina brasileira entre janeiro e
novembro deste ano. O país importou 284,2 mil toneladas em carne
bovina, o equivalente a US$ 1,124
milhão. Em terceiro lugar na lista
dos importadores, vem a Venezuela,
que até novembro comprou 133,9
mil toneladas de carne bovina do
Brasil, gastando US$ 720,7 milhões.

ja também deve ajudar as vendas do
Brasil em 2014, segundo a Abiec.
Apesar das perspectivas otimistas, a resistência de alguns mercados
à entrada da carne bovina brasileira
preocupa a Abiec. Camardelli disse
que em 2014 os exportadores brasileiros vão discutir que postura será
adotada nas negociações com Japão,
Coreia do Sul e Taiwan. Esses países
não compram a carne bovina nacional sob a alegação de que o Brasil
não tem o status de livre de aftosa
sem vacinação. Os principais Esta-

O presidente da Abiec, Antonio
Camardelli , afirmou, no encontro,
que o câmbio é um dos fatores que
vai impulsionar as exportações brasileiras de carne bovina em 2014. Segundo ele, o câmbio deve ficar “no
mínimo, no atual patamar”. “Um
dólar alto ajuda a nossa competitividade”, acrescentou Camardelli. Para
2014, a Abiec estima que as exportações de carne bovina atingirão o recorde de US$ 8 bilhões. Além do
câmbio, a abertura de mercados como os Myanmar, Tailândia e Cambo-

dos brasileiros produtores de bovinos têm o status de livre da doença
com vacinação — apenas Santa Catarina é livre sem vacinação.
De acordo com Camardelli, a
alegação desses países contraria a
norma da Organização Mundial
de Comércio (OMC). “O Japão está
identificado como um país que faz
bloqueio com justificativa que não
tem conformidade técnica. Esse é
um dos temas que vamos submeter na primeira reunião do conselho da Abiec para ter um indicati-

vo se vamos sugerir ao governo
elevar o tom”, disse Camardelli.
A Indonésia é outro país que
também não compra a carne brasileira pelas mesmas razões. Semana
passada, porém, a descoberta de
que o governo da Austrália espionou o presidente indonésio fez com
que o país asiático cogitasse acelerar uma mudança legislativa para
autorizar as importações de carne
do Brasil e da Índia, mesmo se esses
países tiverem casos de febre aftosa
em alguma parte do território.

Este anúncio é de caráter exclusivamente informativo, não se tratando de oferta de venda de cotas

ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DE COTAS DA 1ª EMISSÃO DO

Minerva vê boa oferta de
animais no próximo ano
Frigoríficos
De São Paulo
Apesar de reconhecer que o ciclo da pecuária deverá se inverter e
ficar mais favorável aos pecuaristas no “médio prazo”, o gerente de
pesquisa da Minerva Foods, Fabiano Tito Rosa, afirmou ontem que a
produção recorde de bezerros observada neste ano vai “compensar”
o efeito negativo da retenção de
vacas para os frigoríficos do país.
“O efeito da produção recorde
de bezerros vai compensar retenção de matrizes que deve
acontecer no médio prazo”, afir-

mou Rosa, em apresentação a
analistas em São Paulo. De acordo com ele, 2013 foi um ano
aparentemente contraditório,
com abate de vacas recorde e
produção de bezerros recorde.
Isso só pode acontecer, afirmou
ele, devido à incorporação de
tecnologia da pecuária nacional.
Nesse contexto, os frigoríficos
brasileiros como a Minerva Foods
devem ter mais dois anos de boas
margens. Na última segunda-feira, em entrevista a jornalistas, o
CEO da Minerva, Fernando Galletti de Queiroz, já havia adiantado que tem boas perspectivas paras os próximos dois anos. (LHM)

DOMO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ/MF nº 17.374.696/0001-19
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, instituição ﬁnanceira constituída sob a forma de empresa pública integrante do sistema de distribuição de títulos e valores mobiliários, regendo-se pelo estatuto
aprovado pelo Decreto nº 7.973, de 28 de março de 2013, com sede em Brasília, Distrito Federal, com sede em Brasília, Distrito Federal, no Setor Bancário Sul, Quadra 4, Lotes 3 e 4, 21º andar,
Asa Sul, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.360.305/0001-04, por meio de sua Vice-Presidência de Finanças e Controladoria, situada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista nº 2.300,
12º andar, na qualidade de instituição líder da oferta pública de distribuição de cotas da primeira emissão do DOMO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII, fundo de investimento imobiliário
constituído sob a forma de condomínio fechado (“Coordenador Líder”, “Fundo”, “Oferta”, “Cotas” e “1ª Emissão”, respectivamente) e, ainda, por meio de sua Vice-Presidência de Gestão de Ativos de
Terceiros, situada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº 2.300, 11º andar, na qualidade de instituição administradora do Fundo, devidamente credenciada pela
Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) para o exercício da atividade de administração de carteiras de títulos e valores mobiliários, conforme Ato Declaratório CVM nº 3.241, de 04 de janeiro de 1995
(“Administrador”), comunica que foram colocadas, no âmbito da Oferta, um total de 175.000 (cento e setenta e cinco mil) Cotas de emissão do Fundo, todas nominativas e escriturais, com valor unitário
inicial de R$ 1.000,00 (um mil reais), perfazendo o montante total colocado de

R$ 175.000.000,00
(cento e setenta e cinco milhões de reais)

Código ISIN das Cotas nº BRDOMCCTF004
Código de negociação DOMC11
Registro da Oferta na CVM sob o nº CVM/SRE/RFI/2013/020, em 17 de julho de 2013
O FUNDO E A OFERTA: O Fundo foi constituído de acordo com a Lei nº 8.668, de 25 de junho de 1993, e posteriores alterações, a Instrução CVM nº 472, de 31 de outubro de 2008, conforme alterada,
e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, tendo sido o inteiro teor do seu regulamento (“Regulamento”), bem como a realização da 1ª Emissão e da Oferta, aprovados pelo Administrador por
meio do “Instrumento Particular de Constituição do Domo Fundo de Investimento Imobiliário - FII”, datado de 04 de janeiro de 2013, o qual foi registrado em 08 de janeiro de 2013, no 2º Oﬁcial de Registro
de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica de Brasília, Distrito Federal, sob o nº 1532976. O inteiro teor do Regulamento foi posteriormente alterado em 06 de março de 2013, por meio do Instrumento
Particular de Primeira Alteração do Regulamento do Domo Fundo de Investimento Imobiliário - FII, que se encontra registrado em 12 de março de 2013 perante o 2º Ofício de Registro de Títulos e Documentos
de Brasília, Distrito Federal, sob o nº 1595448. Posteriormente, o inteiro teor do Regulamento foi novamente alterado em (i) 21 de maio de 2013, por meio do Instrumento Particular de Segunda Alteração
do Regulamento do Domo Fundo de Investimento Imobiliário - FII, que se encontra registrado em 29 de maio de 2013 perante o 2º Ofício de Registro de Títulos e Documentos de Brasília, Distrito Federal,
sob o nº 1798757; e (ii) 01 de julho de2013, por meio do Instrumento Particular de Terceira Alteração do Regulamento do Domo Fundo de Investimento Imobiliário - FII, que se encontra registrado em
02 de julho de 2013 perante o 2º Ofício de Registro de Títulos e Documentos de Brasília, Distrito Federal, sob o nº 1838679.
As Cotas foram registradas para distribuição primária no mercado de bolsa administrado e operacionalizado pela BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (“BM&FBOVESPA”),
sendo a negociação e a integralização de Cotas liquidada pela BM&FBOVESPA, que será também responsável pela custódia das Cotas. As Cotas integralizadas serão admitidas à negociação secundária no
mercado de bolsa de valores administrado pela BM&FBOVESPA. A este respeito, recomendamos a leitura dos fatores de risco previstos nas páginas 41 e seguintes do prospecto da Oferta, em especial o
“Risco de baixa liquidez das Cotas do Fundo”.
A OFERTA NÃO É DESTINADA A INVESTIDORES QUE NECESSITEM DE LIQUIDEZ EM SEUS TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS. O FUNDO É CONSTITUÍDO SOB A FORMA DE CONDOMÍNIO FECHADO,
NÃO SENDO PERMITIDO O RESGATE DAS COTAS.
DADOS FINAIS DE COLOCAÇÃO DA OFERTA

valor.com.br

AS COTAS FORAM SUBSCRITAS POR

Agroenergia (1)
Moagem 2014/15 da
Raízen crescerá até 5%

Agroenergia (2)
Usinas da Guarani
recebem Bonsucro

Controlada pela Cosan e pela Shell,
a Raízen, maior produtora de
açúcar e etanol do país, deve elevar
entre 4% e 5% sua moagem de
cana em 2014/15. O incremento
deve significar o processamento de
cerca de 64 milhões de toneladas
no ciclo que vem.

A Guarani, empresa sucroalcooleira
controlada pela Tereos
Internacional, informou que duas
de suas usinas de cana receberam a
certificação Bonsucro, que atesta
que a produção atende aos prérequisitos de sustentabilidade
definidos pela certificadora.

valor.com.br/u/3370632

valor.com.br/u/3370636

O procurador da República Anselmo
Henrique Cordeiro Lopes solicitou
estudo técnico sobre os possíveis
impactos da liberação comercial de
transgênicos tolerantes ao
agrotóxico 2,4-D. Para discutir o
tema foi realizada ontem uma
audiência pública sobre o assunto.

valor.com.br/u/3370276

valor.com.br/u/3370618

Classiﬁcação dos subscritores das Cotas

01

Pessoas físicas

02

Demais instituições ﬁnanceiras

03

Demais pessoas jurídicas

04

Administradores ou acionistas controladores do Administrador e/ou dos participantes do consórcio de distribuição, (b) vinculada à
Oferta, ou (c) os respectivos cônjuges ou companheiros, ascendentes, descendentes e colaterais até o segundo grau de cada uma
das pessoas referidas nos itens (a) e (b) acima.

05

Outros (especiﬁcar)

Total
PARTES ENVOLVIDAS NA OFERTA

•

•

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
At.: Srs. João Paulo Vargas da Silveira, Dimitri Ojevan e Yoshio Marcos Hashimoto
Avenida Paulista, nº 2.300, 11º andar, CEP 01310-300, São Paulo - SP
Telefone: (11) 3555-6350 - Fax: (11) 3555-6378
E-mail: gedef@caixa.gov.br
Website: www.caixa.gov.br ¨ opção “Downloads” ¨ item “Aplicação Financeira” ¨ subitem
“DOMO FII”

•

Coordenador Líder
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
At.: Srs. Almir Rogério Gonçalvez e Alexandre Gomes Vidal
Avenida Paulista, nº 2.300, 12º andar, CEP 01310-300, São Paulo - SP
Telefone: (11) 3555-6216 - Fax: (11) 3555-9599
Website: www.caixa.gov.br ¨ opção “Downloads” ¨ item “Aplicação Financeira” ¨ subitem
“DOMO FII”

•

Gestor
CLARITAS ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.
At.: Sr. Mario Issa
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 50, 10º andar, CEP 04543-000, São Paulo - SP
Telefone: (11) 2131-4900 - Fax: (11) 2131-4930
E-mail: mario.issa@claritas.com.br
Website: www.claritas.com.br

Citros em SP
Transgênicos
Safra 2013/14 será de
MPF pede estudo
268,6 milhões de caixas sobre os impactos
O Estado de São Paulo deverá
produzir 268,6 milhões de caixas
de laranjas na safra 2013/14.
Desse volume, 215,3 milhões de
caixas serão destinadas à
moagem industrial no ano que
vem, segundo o terceiro
levantamento da Conab.

Nº

•

Quantidade de
Subscritores

Quantidade de
Cotas Subscritas

Valor da
Subscrição

1.167

50.191

50.191.000

1

37.286

37.286.000

1

43.750

43.750.000

206

6.073

6.073.000

8

37.700

37.700.000

1.383

175.000

175.000.000

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS (CVM)
Rio de Janeiro
Rua Sete de Setembro, nº 111, 2º, 3º, 5º, 6º (parte), 23º, 26º ao 34º andares, Centro, CEP 20050-901,
Rio de Janeiro - RJ
São Paulo
Rua Cincinato Braga, nº 340, 2º, 3º e 4º andares, Edifício Delta Plaza, Bela Vista, CEP 01333-010,
São Paulo - SP
Website: www.cvm.gov.br ¨ Fundos de Investimento ¨ Consulta Consolidada de Fundo

•

BM&FBOVESPA S.A. - BOLSA DE VALORES, MERCADORIAS E FUTUROS
Rua XV de Novembro, nº 275, CEP 01010-010, Centro, São Paulo - SP
Website: http://www.bmfbovespa.com.br/NoticiasHome/Prospectos.aspx?idioma=pt-br
INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Informações adicionais sobre a Oferta poderão ser obtidas com o Administrador e demais instituições
convidadas por estes para participar da Oferta, com a CVM e com a BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores,
Mercadorias e Futuros, nos endereços e telefones acima mencionados.
DATA DO ENCERRAMENTO DA OFERTA
O encerramento da Oferta ocorreu em 12 de dezembro de 2013.
O FUNDO NÃO CONTA COM GARANTIAS DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DO COORDENADOR
LÍDER, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS - FGC,
PARA REDUÇÃO OU ELIMINAÇÃO DOS RISCOS AOS QUAIS ESTÁ SUJEITO, E CONSEQUENTEMENTE,
AOS QUAIS OS COTISTAS DO FUNDO TAMBÉM PODERÃO ESTAR SUJEITOS.

Custodiante, Controlador e Escriturador
OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Avenida das Américas, nº 500, Bloco 13, Grupo 205, Barra da Tijuca, CEP 22640-100, Rio de Janeiro - RJ
Telefone: (21) 3514-0000
E-mail: estrutura@oliveiratrust.com.br
Website: http://www.oliveiratrust.com.br/

O REGISTRO DA OFERTA NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DA VERACIDADE
DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU EM JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DO FUNDO,
SUA VIABILIDADE, SUA ADMINISTRAÇÃO, SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA, BEM COMO
SOBRE A OFERTA E AS COTAS DISTRIBUÍDAS.
A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura.
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto do Fundo e do Regulamento ao aplicar seus recursos.
LEIA O PROSPECTO ANTES DE ACEITAR A OFERTA.

Administração e Coordenador Líder

Gestão

Auditoria Independente

Custódia, Tesouraria, Controladoria e Escrituração

Assessoria Legal

Instituições Contratadas

Corretora de Títulos Mobiliários

corretora de valores, desde 1953

corretora

