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Introdução
CibraCoin, uma maneira fácil de investir no
agronegócio brasileiro com a chancela de uma
das maiores e mais inovadoras empresas do setor.

CibraCoin é um utility token, que permite a aquisição de produtos reais, como é o caso dos 
fertilizantes, através da sua representação digital por meio de tokens, registrados na blockchain. 
Essa nova forma de negociar fertilizantes promete revolucionar o mercado, tornando mais 
dinâmicas as transações e fomentando um segmento comercialmente estratégico do Brasil.

Com profundo conhecimento da cadeia do agronegócio, a Cibra identificou a necessidade 
de o produtor agrícola ter maior flexibilidade na negociação de fertilizantes, bem como de se 
proteger das oscilações de preço do produto, influenciado por questões cambiais, logísticas, 
geopolíticas e de estoques globais. Foi pensando nisso que desenvolveu o CibraCoin.

O ativo digital da Cibra demarca uma ruptura com o antigo modelo de comercialização 
de fertilizantes, uma vez que, absorvendo a tecnologia blockchain na sua estrutura, permite 
ao mercado a negociação do produto, representado no ambiente virtual por intermédio de 
tokens, num sistema 24x7.

Todas as regras de emissão, utilização e precificação do CibraCoin estão disponíveis neste 
White Paper.
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Sobre o CibraCoin

O CibraCoin é o primeiro utility token do mundo vinculado a fertilizantes. Uma forma fácil 
e segura de adquirir um dos insumos mais importantes para a produção agrícola e participar 
de um segmento sólido e pujante.

Os ativos digitais vêm ganhando tração no mercado financeiro desde sua primeira 
transação, em 2019. Com a capitalização de mercado das moedas digitais na casa dos trilhões 
de dólares, essa classe de ativos continua sofrendo grande volatilidade, típica de um ativo sem 
fronteiras e sem interferências governamentais.

Por ser um utility token, CibraCoin é diferente de uma moeda digital e se releva como uma 
forma inovadora de comprar e vender fertilizantes, pois possibilita a aquisição de fertilizantes 
no preço de mercado em um momento de crescimento exponencial do agronegócio, que 
apresenta uma demanda latente por novas opções de mecanismos de proteção para os 
produtores agrícolas.

Um verdadeiro salto no setor.
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Fundada em 1994, a Cibra é uma sociedade anônima de capital 
fechado que tem por objetivo a produção, importação, formulação e 
distribuição de fertilizantes agrícolas. São quase 30 anos evoluindo junto 
com o agronegócio brasileiro, que fazem da Cibra um dos principais 
players do mercado e uma das maiores e mais inovadoras empresas de 
fertilizantes do Brasil.

Tendo como acionistas os grupos Omimex (EUA) e Anglo American 
(Reino Unido), possui entrega anual superior a 2 milhões de toneladas de 
fertilizantes e aproximadamente 1,5 bilhão de dólares em faturamento. 
Obteve nos últimos anos um crescimento médio de 32% no volume de 
vendas em milhões de toneladas, bem acima da média da indústria, 
com 5%.

Atualmente, opera em 13 unidades estrategicamente localizadas 
nos principais estados agroprodutores e tem um plano forte de 
expansão, com investimentos totais de R$ 1,5 bilhão até 2026.

Seu portfólio é completo e conta com Fertilizantes Diferenciados, 
que oferecem aos agricultores tecnologias embarcadas em seus 
grânulos para impulsionar ainda mais a produtividade e qualidade dos 
cultivos, além de Elementos e Misturas Simples, com todos os nutrientes 
necessários para uma adubação equilibrada.

Com alma de startup e inovação no DNA, foi a primeira empresa 
brasileira a ter um e-commerce de fertilizantes, o CibraStore, a contar 
com uma atendente virtual, a Cibele, e a lançar o primeiro utility token 
do mundo vinculado a fertilizantes, o CibraCoin.

Somando tudo isso a uma Governança Corporativa bem 
estruturada, Cultura Organizacional sólida e o propósito de ‘fertilizar 
parcerias para alimentar e transformar vidas’, a Cibra é hoje uma das 
maiores expoentes do agronegócio brasileiro.

Para saber mais, acesse www.cibra.com

A História da Cibra
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O Mercado de Fertilizantes

O Brasil é um dos mais importantes produtores agrícolas globais. Não apenas 
um grande exportador de grãos, mas também de carnes, suco de laranja, açúcar, 
entre outros produtos. Esta posição se deve aos avanços científicos, tecnológicos 
e de técnicas de manejo, beneficiados pelo clima propício, grande disponibilidade 
de solo, água potável e incidência solar abundante. Com aproximadamente 330 
milhões de hectares agriculturáveis, é também o 4º maior consumidor global de 
fertilizante, que depois da água é o insumo mais importante na produção agrícola.

O crescimento da população mundial e os avanços das economias 
emergentes multiplicam a demanda por alimento. À medida que as economias 
globais se desenvolvem, esta demanda por alimentos também aumenta em 
termos de sofisticação, puxando o aumento do consumo de carnes, que por 
sua vez tem como base a soja e milho como ração animal. Justamente por esses 
fatores, os fertilizantes são insumo fundamental na busca de um mundo mais 
sustentável e eficiente. De 1979 a 2019, segundo o Ministério da Agricultura, a 
produção brasileira cresceu 385%, enquanto a área plantada aumentou 33%, ou 
seja, a produtividade cresceu mais de 10 vezes. Esse aumento de produtividade 
naturalmente não se deu apenas devido ao consumo de fertilizantes, mas sem 
dúvida é um dos principais fatores.

Além disso, a indústria de fertilizantes no Brasil passou em sua última 
década por um processo de consolidação, com a aquisição de pequenas empresas 
regionais por grandes grupos, concentrando a maior parte de sua comercialização 
em players como a Cibra e aumentando as barreiras de entrada no setor.

Em 2021, pela primeira vez na história, o setor quebrou a barreira das 45 
milhões de toneladas entregues, registrando crescimento de 13% em relação ao 
ano anterior. 
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No cenário global, a tendência é que praticamente não existam projetos para aberturas 
de novas minas de fertilizantes, tornando a oferta limitada e, consequentemente, aumentando 
os preços dos produtos.

Em meio a esse cenário, trata-se de uma indústria com grande potencial de crescimento do 
consumo e com ciclos longos, o que favorece muito a utilização do CibraCoin, tanto como uma 
ferramenta de proteção por parte do produtor agrícola, como também uma boa estratégia de 
investimento. Abaixo temos um gráfico com os preços dos fertilizantes em dólares nos últimos 
8 (oito) anos, demonstrando a dinâmica de preço desse mercado:

Fonte: Argus
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Por que a Cibra é uma excelente escolha?

Cibra é uma empresa auditada, com quase 30 anos no  no mercado 
brasileiro. Com o objetivo de mitigar riscos, a fim de sustentar o crescimento 
do negócio e gerar valor, a Cibra possui uma Política de Gestão de Risco de 
Mercado voltado para commodities e câmbio. 

Através da mensuração e proteção diária das suas exposições, obedecendo os limites 
dispostos na sua Política, a Cibra tem conseguido uma maior estabilidade do resultado. 

A Cibra possui uma Política de Concessão de Crédito e Cobrança que 
contribui para a mitigação do risco de perdas na concessão de crédito junto 
aos seus clientes e fornecedores.

A Cibra está focada em realizar as atividades da companhia de forma 
sustentável, acompanhando de perto diversos fatores que contribuem 
para essa realidade, podendo-se citar: redução da poluição do ar e água, 
escassez de água, utilização de energia de fontes renováveis, gestão de 

resíduos, satisfação do cliente, diversidade e desenvolvimento dos colaboradores, iniciativas 
e programas de desenvolvimento social, pesquisa de satisfação, canal de denúncia e 
reclamação. Além de acompanhar, a Cibra busca melhorias contínuas para os processos, a 
fim de vivenciar na prática o que apresenta ao seu público. 

Gestão de Risco de Mercado

Gestão de Risco de Crédito

ESG (Environmental, Social and Governance)
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Produtos Comercializados
Fertilizantes minerais sólidos são 

substâncias que, ao serem aplicadas em 
solo, provêm os nutrientes essenciais 
necessários para o crescimento das plantas. 
Eles são aplicados na agricultura com o 
objetivo de garantir uma produção superior 
e são elementos mandatórios para garantir 
a competitividade e a homogeneidade das 
lavouras. Sem fertilizante não existe produção 
em larga escala.

A importância desse insumo para o 
agronegócio brasileiro é tamanha que, em 
2021, as entregas de fertilizantes atingiram 
o recorde de 45,8 milhões de toneladas, um 
aumento de 13% em relação a 2020. Um 
crescimento do setor que vem se mantendo 
estável nos últimos anos sempre oscilando 
entre 4% e 8% em relação ao ano anterior. 
Principalmente devido ao crescimento da 
produção de grãos e da demanda de alimentos 
mundialmente, gerando uma indiscutível 
relevância ao setor.

O Brasil é um dos maiores importadores 
de fertilizantes do mundo, o que torna 
complexa a dinâmica comercial devido não 
apenas à gestão da operacionalização, mas 
também devido ao câmbio, que é um fator 
relevante e que precisa ser gerenciado pelo 
produtor agrícola.

Esses produtos são extraídos de minas 
e transformados em misturas químicas, 
que buscam aumentar a concentração e 
os veículos de absorção para as plantas. 
Os principais elementos fertilizantes são o 
nitrogênio (N), fósforo (P) e o potássio (K). 
Sendo que existem produtos com diversas 
concentrações diferentes disponíveis no 
mercado.

Por uma questão de relevância 
mercadológica e para fornecer alternativas 
de aplicações individuais em cada elemento, 
será lançado um token diferente para cada 
um, representados por:
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MAP - FMAP - Fósforo

Ureia - FUREA - Nitrogênio

10

O MAP é uma das principais fontes de fósforo disponíveis no mercado. É um produto 
granulado que, em sua estrutura molecular, garante um fósforo totalmente solúvel 
em água e um nitrogênio em forma amoniacal, sendo dessa forma considerando 
um fertilizante universal que pode ser aplicado em qualquer tipo de cultura ou solo, 
sendo especialmente adequado para culturas com alta exigência de fósforo, tal 
como o milho.

O fósforo é um fertilizante absolutamente necessário na divisão e crescimento celular 
da planta, principalmente na fase de desenvolvimento radicular, comprimento da 
inflorescência, duração da floração, tamanho da folha e na maturação do fruto.

O Token FMAP será a representação digital do MAP 11-52-00 (11 pontos de nitrogênio 
e 52 pontos de fósforo).

A Ureia é o fertilizante nitrogenado com maior concentração do mercado, possuindo 
em sua composição a disponibilidade de 46 pontos de nitrogênio assimilável pelas 
plantas.

O nitrogênio tem como responsabilidade o crescimento e o desenvolvimento das 
raízes, caules e folhas. Seu ciclo de absorção ocorre no começo da vida da planta e 
o armazena em seus tecidos de crescimento. Seu uso ocorre principalmente para 
estimular a brotação e o enfolhamento das plantas. 

O Token FUREA será a representação digital do UREA 46-00-00 (46 pontos de 
nitrogênio).
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KCL - FKCL - Potássio

O Potássio tem papel fundamental na fotossíntese e produção de amido, na atividade 
das enzimas e na resistência da planta a doenças. Seu uso garante a qualidade dos 
frutos e das flores. Influencia ainda a regulação de água na célula, controlando as 
perdas de água das folhas através da transpiração. É o nutriente mais importante 
em termos de produção e qualidade de frutos. No entanto, o excesso desse nutriente 
pode causar desbalanço nos níveis de cálcio e magnésio, causando, ainda, queima 
nas margens e ápice das folhas velhas.

O Token FKCL será a representação digital do KCL 00-00-60 (60 pontos de potássio).
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O CibraCoin traz benefícios para o produtor agrícola 
e oferece ao mercado financeiro uma opção segura 
e prática de investimento no agronegócio:

Benefícios

1. Possibilidade de comercializar o criptoativo no mercado a qualquer momento, 24 horas por 
dia, ao longo de todo o ano.

2. Possibilidade de adquirir o fertilizante a preço presente com flexibilidade na definição de 
data futura para a retirada do produto.

3. Opção de proteção contra eventual aumento do preço do fertilizante, com custo menor e 
com maior facilidade de operação do que o hedge tradicional.

4. Risco de crédito reduzido, dado que a entrega física do produto está garantida por contrato 
pela Cibra.

5. Maior inclusão de pequenos produtores no mercado de fertilizantes, que muitas vezes não 
têm recursos para custosas operações de hedge, uma vez que é possível travar os preços 
dos fertilizantes em pequenos volumes na hora da aquisição do CibraCoin.

6. Alternativa de investimento no agronegócio com baixo custo e baixa complexidade.

7. Baixo risco de crédito, dada a garantia de entrega física do produto, por parte da Cibra, que 
é uma empresa auditada e que possui quase 30 anos no mercado brasileiro.

8. Oportunidade de participar de uma modalidade de investimento inovadora.

Não existe no mercado de fertilizantes um ativo que permita a comercialização  
de  forma digital e em pequenos volumes. O CibraCoin irá permitir a 
comercialização de fertilizantes em quilos, gerando uma solução de 
fracionamento inédita no mercado tanto para produtores agrícolas, traders, 
investidores e até produtores de fertilizantes. 

O token poderá tanto ser trocado por produto físico, como também liquidado de 
forma digital no mercado secundário, seguindo um preço justo que toma como 
base os valores praticados no mercado físico.
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Funcionamento do CibraCoin
A solução do CibraCoin possui dois mecanismos 
de controle e garantia para o investidor: o primeiro 
é referente ao número de ativos em circulação e o 
segundo em relação ao preço.

O número de ativos em circulação será 
limitado ao volume médio de entrega 
total da Cibra dos últimos 3 anos, sendo 
que este poderá ser extrapolado quando 
emitido tokens para um parceiro, que 
deverá oferecer um contrato ou garantia 
deste volume adicional e garanti-los nos 
mesmos termos assumidos pela Cibra. Os 
volumes de produção anuais da Cibra são 
auditados e podem ser acompanhados em 
https://www.cibra.com/informacoes-aos-
debenturistas/

Para a Cibra, a venda de CibraCoin é mais 
uma venda de fertilizante e, por isso, faz 
parte do nosso mapa de exposição às 
commodities e entra dentro da nossa 
Política de Gestão de Riscos. Isso também 
garante a sustentabilidade da companhia e 
do token.

A cotação do CibraCoin na emissão será 
realizada acompanhando o preço CFR do 
respectivo fertilizante posto no porto de 
Paranaguá (PNG). Caso esse preço não 
esteja disponível, será utilizada a Bolsa 
de Chicago (CBOT) ou a lista de preços da 

Cibra, a que tiver maior liquidez.

Do número de ativos 
em circulação Do preço
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Confiança e Liquidez

Confiança: a confiança tem um papel importante em um ativo digital, sendo que o 
emissor centralizado tem um impacto importante na operacionalização e manutenção 
da liquidez. O emissor do Token, a Cibra, possui dois grandes grupos como acionistas, 
o Omimex Group (grupo independente de empresas dos segmentos de energia 
e fertilizantes) e a Anglo American (empresa global de mineração diversificada 
no beneficiamento de metais). A Cibra garante que manterá as licenças e registros 
necessários para emitir e resgatar legalmente seu utility token. O compromisso com os 
clientes é de garantir a quantidade de tokens emitidas no máximo do volume médio de 
faturamento dos últimos 3 (três) anos, sendo que esses resultados são validados por 
empresas de auditoria idôneas no mercado. O único caso em que essa regra poderá ser 
suprimida é no caso de a Cibra emitir tokens para terceiros, sendo que esses deverão 
possuir uma garantia contratual entre as partes. Ao estabelecer este mecanismo de 
limite da emissão de moedas digitais em circulação, afasta-se o risco de liquidez do 
ativo, pois o total em circulação da moeda digital permanece dentro da capacidade 
de entrega do produto físico pelo emissor no prazo em que, comumente, produtores 
possam planejar insumos para a safra atual e futuras.

Liquidez: o CibraCoin será emitido na Blockchain BEP-20 da Binance, garantindo 
que o montante total em circulação de tokens será conhecido publicamente. A Cibra 
disponibilizará periodicamente um relatório gerencial com informações referentes à 
qualidade do negócio no site https://www.cibra.com/informacoes-aos-debenturistas/
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Como adquirir tokens
de CibraCoin

1. Exchanges: o CibraCoin será listado e estará disponível para compra e venda em 
Bolsas de Criptoativos denominadas Exchanges, com o objetivo de trazer liquidez, 
diversificação e melhores produtos para os clientes CibraCoin. O CibraCoin será listado 
em paridade com a moeda de curso legal nacional (Real), podendo ampliar futuramente 
para outras paridades.

2. Aplicativo do CibraCoin: os tokens poderão ser comprados e vendidos também por 
meio do aplicativo do CibraCoin, o qual permitirá que sejam realizadas trocas diretas 
como um meio de pagamento digital universal. Em desenvolvimento.

3. Plataformas Digitais da Cibra: os tokens poderão ser comprados e vendidos dentro 
das plataformas digitais da Cibra, sendo estas também as plataformas por meio das 
quais os tokens poderão ser trocados pelo produto físico. Em desenvolvimento.

4. Marketplaces Agro: o CibraCoin poderá estar presente em diversos marketplaces 
vinculados ao agronegócio, procurando sempre estar perto do produtor rural e suas 
necessidades, aproveitando das vantagens da blockchain em termos de mobilidade 
digital.
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Resgate Físico

• A retirada do produto físico seguirá de acordo com o 
documento “Troca de CibraCoin por Fertilizante”, disponível 
em nosso site https://www.cibra.com/cibracoin

• No preço do CibraCoin não estão inclusos os custos de 
resgate do produto físico (tais como operacionalização, frete, 
impostos, entre outros), sendo que esses serão calculados no 
momento da manifestação do interesse de resgate, com base 
na lista de preços vigente na Cibra.

• O frete do produto para retirada nas unidades da Cibra é de 
responsabilidade exclusiva do comprador (FOB).

Para a retirada 
do produto físico 
nas unidades da 
Cibra, o cliente 
deverá observar 
os seguintes 
critérios:
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Casos de Uso
Curto Prazo

Longo Prazo

Hedge de Volatilidade: traders e produtores frequentemente se protegem de movimentos 
de quedas investindo em ativos estáveis em momentos de grande volatilidade. Com o 
CibraCoin, eles podem realizar um hedge quase que instantemente sem as taxas e 
interferências dos bancos.

Pagamento de outros tipos de Ativos Digitais: a Cibra acredita que, a cada dia, mais e 
mais ativos irão passar para  Blockchain, incluindo tanto ativos tangíveis quanto títulos 
tradicionais. Versões digitalizadas de moedas fiduciárias servirão como método principal 
de compra e resgate desses ativos.

Compensação/Liquidação: o CibraCoin vai além das  limitações relacionadas ao sistema 
financeiro atual, permitindo negociações 24/7, 365 dias por ano.

Remessas Internacionais Instantâneas (Transferência de Dinheiro): capacidade de 
realizar transações financeiras instantâneas entre empresas de fertilizantes e traders, 
alternativamente ao sistema financeiro, evitando taxas e prazos bancários extensos. 

Comércio de Produtos: o CibraCoin poderá ser utilizado como uma ferramenta eficiente 
P2P (ponto a ponto) de transações da comercialização de fertilizantes e outros produtos 
agrícolas. Esta prática irá permitir à Cibra negociar mais facilmente com qualquer parte do 
mundo.

Ecossistema de Vendas Direta ao Produtor: a criação de uma moeda digital com acesso 
tanto a um mercado primário quanto a um mercado secundário permitirá que mineradores 
globais, através da Cibra, vendam suas posições diretamente ao produtor com maior 
eficiência, sem intermediários, acelerando a venda e a capitalização desse mercado.

Banco Sem Banco: o Brasil passa por um período financeiro instável e de inflação elevada, 
reduzindo a confiança no Real. O CibraCoin pode potencialmente fornecer uma reserva 
confiável de valor para players do setor e indivíduos.
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Roadmap
O CibraCoin será lançado em fases para garantir que o 
mercado comece a se ambientar com essa nova tecnologia.

1ª fase

2ª fase

3ª fase

Lançamento no FMAP, referenciado ao preço do MAP, como primeiro 
token digital apenas dentro do ecossistema da StonoEX, exchange 
parceira da Cibra, limitado a 1.000.000 tokens.

Lançamento do FCBR, um token baseado em um index composto 
vinculado à relação de troca entre fertilizantes e grãos. Ele abrirá 
principalmente o uso do CibraCoin como um meio de pagamento 
para ser utilizado nos mais diversos comércios relacionados ao 
ecossistema agrícola.

Lançamento de novos tokens, a FUREA, referenciada ao texto da 
ureia e o FKCL, referenciado ao preço de KCL. Nessa fase, serão 
iniciados os desenvolvimentos de duas novas funcionalidades para 
a comercialização do CibraCoin, a primeira será o aplicativo de 
compra/venda/troca direta da moeda, como uma carteira virtual. 

A CibraStore também será disponibilizada como canal de 
comercialização de CibraCoin e como canal de resgate dos tokens 
em produtos. O CibraCoin também começará a ser listado em outras 
exchanges.
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Emissão de Tokens
Definições Gerais

Nome da Moeda: CibraCoin

Produtos: MAP, KCL, Ureia, INDEX COMPOSTO

Símbolo: FMAP, FKCL, FUREA, FCBR

Volume Inicial de Emissão: 1.000.000 tokens de FMAP

Preço de Referência: CFR Brazil

Casas decimais: 3 dígitos

Paridade necessária: BRL/USD

Relação da Moeda: conversão do valor de CFR de toneladas para kgs

Rede: BEP-20 (Binance)

Produto Padrão: produto respeitando as qualidades físico-químicas definidas pelo 
MAPA (Ministério da Agricultura). Livre de impurezas. 

Volume Máximo de Emissão: média do volume comercializado pela Cibra e auditado 
nos últimos 3 anos
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AVISOS LEGAIS

O CibraCoin não é um título digital de valor mobiliário ou token de participação 
patrimonial, nem foi licenciado para o uso de serviço financeiro, ou perante qualquer 
autoridade monetária ou comissão. Trata-se de um token de utilidade, ou um ativo 
digital não financeiro. É caracterizado como um vale ou voucher, o que possibilita 
a troca pelos produtos da Cibra dos quais representa. Não constitui também uma 
oferta, distribuição, solicitação ou marketing de qualquer token de patrimônio. 
CibraCoin não oferece serviços nem atua como bolsa ou sistema de negociação 
alternativo ou agente de custódia. O CibraCoin não atende às exigências do Teste de 
Howey, portanto não se caracteriza em hipótese alguma como valor mobiliário, bem 
como não está sob a competência de Bancos Centrais.

Os investidores do CibraCoin devem ler todos os prospectos, principalmente 
o White Paper para poder investir no CibraCoin, bem como devem estar cientes dos 
riscos associados ao investimento em tecnologia blockchain, cujo único responsável 
pelos tokens é o próprio investidor que tem de cuidar e proteger suas senhas e 
chaves privadas. Senhas e chaves privadas de carteiras digitais no blockchain são 
irrecuperáveis em caso de perda. Os investidores são os seus únicos responsáveis, 
eximindo-se a Cibra e as pessoas envolvidas de quaisquer responsabilidades.

A Cibra tem a capacidade, a seu exclusivo e absoluto critério, de alterar as 
estratégias e os termos descritos neste white paper.

As oportunidades negociadas na plataforma da Foxbit não se enquadram no 
conceito de valores mobiliários, nos termos da Lei nº 6.385/76, e, portanto, não há 
realização de oferta pública de valores mobiliários ou contrato de investimento 
coletivo. A Foxbit não é uma instituição financeira e não realiza operações de crédito, 
investimentos ou quaisquer outras operações privativas de instituições financeiras. 
A aquisição dos produtos negociados na Plataforma da Foxbit (i) pode ou não se 
materializar como rentável ou lucrativa e (ii) envolve riscos. Embora exerça seus 
melhores esforços para que as informações veiculadas sejam completas e apuradas, 
a Foxbit não garante a apuração e completude dessas informações e recomenda 
que o Usuário conduza análise financeira, jurídica e contábil minuciosa, em especial 
quanto ao risco, prazo, condições de liquidez e retorno estimado das operações 
disponibilizadas na Plataforma Foxbit e a compatibilidade desses dados com o seu 
perfil de risco em investimentos antes de tomar qualquer decisão e ação em relação 
às oportunidades apresentadas. As informações contidas nesta plataforma são de 
caráter meramente informativo, não constituindo e nem devendo ser interpretadas 
como análise, solicitação de compra ou venda, oferta ou recomendação de qualquer 
ação em relação ao conteúdo exposto, sugestão de alocação ou adoção de estratégias 
de investimento por parte da Foxbit.



21

www.cibra.com/cibracoin

www.cibra.com              contato@cibracoin.com

© 2022 Cibrafértil Companhia Brasileira de Fertilizantes - Omimex Group  

Todos os direitos reservados


