CASEMG assina parceria com empresa chinesa
Projeto de expansão vai levar a Companhia para Barreiras, na Bahia, na
região do Matopiba, a nova fronteira agrícola brasileira

Presidente Francisco Oseas assina o Protocolo de Intenções

Na data de aniversário de seus 59 anos, dia 6 de setembro, a Companhia de Armazéns e Silos do
Estado de Minas Gerais – CASEMG – estabeleceu parceria com empresa da província chinesa de
Chongqing, a Universo Verde Agronegócios Ltda. Esta parceria vai possibilitar a expansão da
Companhia para o Estado da Bahia, mais precisamente na cidade de Barreiras. O município
baiano está localizado na nova fronteira agrícola brasileira, na divisa dos estados do Mato
Grosso, Tocantins, Piauí e Bahia; região mais conhecida como Matopiba.
Esta parceria foi firmada através do Protocolo de Intenção de Negócios – Expansão da
CASEMG/Barreiras, assinado pelo Diretor-Presidente, Francisco Oséas Corrêa Valadares e pelo
Gerente-Geral da Universo Verde, Sr. Hu Xu. A reunião ocorreu na sede da Secretaria de
Planejamento da Bahia (SEPLAN), com a presença do Secretário João Felipe de Souza Leão,
também vice-governador; do deputado estadual baiano, Antônio Henrique Jr.; representando o
município de Barreiras, e dos dirigentes da Universo Verde no Brasil: Le Le, Ziyan Zheng e Liliane
Ribeiro.
O objetivo é o de viabilizar a implantação de Unidade Armazenadora da CASEMG e de mega
entreposto em área a ser cedida pela Prefeitura de Barreiras. O empreendimento está centrado
no armazenamento e transbordo de grãos com destinação para a China e outros países. O
armazém poderá ser utilizado para atividades auxiliares ou complementares, tais como negócios
na área de trading de grãos. Projeto está orçado em R$ 67 milhões dos quais a Universo Verde
Agronegócios vai investir 40% do total, ou cerca de R$ 27 milhões. Ao lado do novo armazém da
CASEMG, que terá capacidade estática de 200.000 toneladas e área de transbordo de grãos, será
erguido o entreposto comercial composto por escritório de Bolsa de Mercadorias, centro de
convivência com hotéis, restaurantes e lojas; oficina mecânica e posto de combustíveis e outros
equipamentos de suporte à área de logística.

Segundo o Presidente Francisco Oséas, “a Companhia vai desenvolver estudos para verificar o
sucesso desta parceria, que será encaminhado à Universo Verde por meio de Parecer Jurídico”.
Nenhuma das partes estará obrigada a concretizar o projeto de parceria caso os estudos
apontem por sua não-viabilidade, não constituindo este protocolo obrigação para as partes.

Hu Xu, da Universo Verde, assina a Parceria CASEMG-China

Vice-Governador da Bahia, João Felipe de Souza Leão, comemora a parceria que será muito positiva
para Barreiras/BA

