MINERVA S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 67.620.377/0001-14
NIRE 35.300.344.022
COMUNICADO AO MERCADO
A Minerva S.A. ("Minerva" ou "Companhia"), líder na América do Sul na
exportação de carne bovina, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que
nesta data, lançou em parceria com a empresa Niceplanet Geotecnologia, especialista
em análises geoespaciais, o SMGeo Prospec, aplicativo de apoio aos produtores
rurais, antecipando mais um de seus compromissos com a sustentabilidade,
que estava previsto inicialmente para dezembro deste ano, e, desta forma,
possibilitando

a

análise

socioambiental

para

toda

cadeia

produtiva

do

agronegócio.
Desenvolvido pela Niceplanet Geotecnologia, o novo app permite aos
produtores rurais, em todo o Brasil, realizar pesquisas geoespaciais detalhadas,
com acesso aos históricos e análises socioambientais das fazendas, utilizando
apenas o SICAR (Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural) ou dados dos
responsáveis declarados no SICAR. Desta forma, a Companhia passa a transferir a
mais alta tecnologia, utilizada em seus sistemas de análise e monitoramento, para
a palma da mão do produtor – a mesma tecnologia que garante à Minerva Foods a
expertise em rastreabilidade e, sucessivamente, os melhores resultados entre os
grandes players na avaliação do Ministério Público Federal, o principal e mais confiável
procedimento de verificação de terceira parte da cadeia agropecuária. A base de dados
permite checar a lista suja do trabalho escravo, listas de embargos ambientais, assim
como exibe os mapas com imagens de satélite e a conformidade das propriedades
rurais registradas no SICAR. A análise geográfica permite verificar a existência de
sobreposições com áreas embargadas, desmatamento, terras indígenas, unidades de
conservação, e territórios quilombolas.
A Companhia reitera seu compromisso de manter os acionistas e o mercado em
geral informados acerca do andamento deste e de qualquer outro assunto de interesse.
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