Perfil dos membros do Conselho de Administração e Presidência

Gilson Pinesso
Presidente CA

Sr. Gilson possui 30 anos de atuação no agronegócio, tendo gerido o Grupo Produzir por mais de 20 anos.
Atualmente é presidente e membro do Conselho de Administração e membro do Conselho Consultivo. Fundador e
tendo atuado como presidente e/ou conselheiro junto à COABRA, CCAB, Associação Mato-Grossense do Algodão (AMPA),
Instituto Mato-Grossense do Algodão (IMAmt), Associação Brasileira dos Produtores de Algodão (ABRAPA), Instituto Algodão
Social (IAS), Instituto Brasileiro do Algodão (IBA).

Sergio Bastos

Sr. Sergio é graduado em economia pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Possui 28 anos de experiência em
finanças e auditoria, inicialmente na Price (85/90). Sócio na Proplan Consultoria (97). Conselheiro do Conselho Regional de
Economia desde 2000, foi colaborador do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano de Campo Grande. Atualmente é
consultor de gerenciamento administrativo e financeiro do Programa de Desenvolvimento Sustentável e de Transportes do
Estado de Mato Grosso, e também desenvolve atividades de consultoria financeira para projeto financiado pelo Banco Mundial.

Edney Pinesso

O Sr. Edney atua há 24 anos como sócio administrador e gestor de uma empresa do setor de comércio varejista.
Ainda, o Sr. Edney é membro do Conselho de Administração do grupo Produzir há 4 anos.

Henrique Brunetta

O Sr. Henrique possui mais de 30 anos de experiência no segmento do agronegócio, tendo desempenhado atividades
nas áreas administrativa, financeira, operacional e de produção, junto às empresas: Sementes Brunetta, Sementes Kasper e
Grupo Produzir. Atualmente é membro do Conselho de Administração da Produzir.

José Alberto
Pinesso

Sr. José Alberto Pinesso é técnico em contabilidade, trabalha no Grupo Pinesso há 33 anos, atuou na produção agrícola (79/95)
e desde 96 é responsável pela produção de suínos.

Marcio A.
Portocarrero

Sr. Marcio possui mais de 36 anos de experiência no agronegócio. Sr. Marcio tem expressiva atuação como Secretário
Nacional do Desenvolvimento Agropecuário e Cooperativismo, diretamente ligado ao MAPA, e atuou como secretário em 4
secretarias junto ao Governo do MS. Já atuou em cargos de gestão em empresas privadas, cooperativas e instituição de
ensino. Atualmente é Diretor Executivo da ABRAPA.

Cleiton Luiz
Custódio

Sr. Cleiton tem 28 anos de experiência em empresas do agronegócio e é o atual Presidente da Produzir. Antes de se unir
à Produzir, atuou em diversos cargos do setor, como gestão de operações, real estate, controle, estruturação e relação com
investidores, junto às empresas MAEDA S/A e Vanguarda Agro S/A.
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