
WEBINAR

BRAZIL 2022

INVITATION
You are invited to attend the:

Australian barley: Adding value to Brazil’s malting 
and brewing industries webinar
This webinar is hosted by the Australian Export Grains Innovation Centre (AEGIC), the Australian Trade and Investment Commission 
(Austrade) and the Department of Agriculture, Water and Environment (DAWE).

DATE  TUESDAY 8 FEBRUARY 2022
TIME 10.00 AM – 11.35 AM (RIO DE JANEIRO, BRAZIL (UTC-3))  

(TUESDAY 8 FEBRUARY 9.00 pm Perth time, WEDNESDAY 12 Midnight 
Sydney time)

VENUE ZOOM WEBINAR presentations and simultaneous interpretation in 
Portuguese/English

COST   FREE 

For more information about this webinar please contact:  

Mary Raynes, Barley Markets Manager, AEGIC   E: mary.raynes@aegic.org.au

REGISTER NOW

The Australian grains industry values our relationships with Brazil’s malting 
and brewing industry and will host an Australian malting barley for Brazil 
information exchange webinar. 

This webinar will provide:
• an overview and market insights of the Australian barley industry;

• insights into the quality assurance of the Australian grains industry; 

• details of the Australian malting barley accreditation program and how to add value when 
using Australian malting barley. 

An interactive Q&A panel session will involve representatives from both Brazil and Australia  
to discuss ensuring grain quality, reliability, and safety. 

Who should register 

Brazil malting and brewing industry representatives, grain traders, key importers of barley, malting specialists, 
brewing specialists, government and industry organisations, representatives of scientific organisations and 
universities.

mary.raynes@aegic.org.au
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_UkIAih5vTeabQnM1Vb5jNA


WEBINAR

BRASIL 2022

CONVITE
Você está convidado a participar:

Cevada australiana: agregando valor às indústrias 
de malte e cerveja no Brasil
O evento online é realizado pelo Centro Australiano de Inovação em Grãos de Exportação (AEGIC), pelo Departamento Australiano de 
Agricultura e Meio Ambiente (DAWE) no Chile e pela Comissão Australiana de Comércio e Investimento (Austrade) no Brasil.

DATA  TERÇA-FEIRA, 8 DE FEVEREIRO DE 2022
HORA 10H – 11H35 (HORÁRIO DE BRASÍLIA (UTC-3))  

21h – 22h35 (Perth, Austrália), 0h – 1h, quarta-feira, 9 de fevereiro de 
2022 (Sydney/Melbourne, Austrália)

LOCAL ZOOM WEBINAR apresentações e interpretação simultânea em 
português / inglês

CUSTO   EVENTO GRATUITO 

Para mais informações, entre em contato com:  

Mary Raynes, AEGIC   e-mail: mary.raynes@aegic.org.au

REGISTRAR AGORA

A indústria australiana de grãos valoriza sua relação com a indústria brasileira de 
maltagem, produção de cerveja e cevada e promoverá uma troca de informações 
sobre cevada para maltagem australiana para o Brasil. 

O webinar irá apresentar:
• Uma visão geral e percepções de mercado da indústria de cevada australiana;

• Insights sobre a garantia de qualidade da indústria de grãos australiana; 

• Detalhes do programa australiano de credenciamento de cevada para malte e como agregar 
valor quando usando cevada para malte australiana. 

Uma sessão de perguntas e respostas incluirá representantes do Brasil e da Austrália para 
discutir a garantia da qualidade, confiabilidade e segurança dos grãos. 

O evento é recomendado para 

Representantes da indústria brasileira de maltagem e produção de cerveja, comerciantes de grãos, principais 
importadores de cevada, especialistas em maltagem, especialistas em produção de cerveja, organizações 
governamentais da indústria, representantes de organizações científicas e universidades.

mary.raynes@aegic.org.au
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_UkIAih5vTeabQnM1Vb5jNA


PROGRAM
AUSTRALIAN BARLEY: ADDING VALUE TO BRAZIL’S 
MALTING AND BREWING INDUSTRIES

Time Activity Presenter

10.00 – 10.05 am Welcome and introduction
Richard Simonaitis,  
Chief Executive Officer, AEGIC 

10.05 – 10.10 am OFFICIAL OPENING Andrew Edge,  
Chargé d’Affaires – Australian Embassy in Brasília

10.10 – 10.25 am An overview of the Australian barley industry Mary Raynes,  
Barley Markets Manager, AEGIC

10.25 – 10.40 am Australian malting barley accreditation process  
— value adding for our customers

Dr Megan Sheehy,  
Executive Chair, Barley Australia

10.40 – 10.55 am Quality assurance of the Australian grains industry Pat O’Shannassy,  
Chief Executive Officer, Grain Trade Australia (GTA)

10.55 – 11.10am Meeting Brazil’s importing country requirements  
for barley and other grains

Ian Mortimer,  
Counsellor Agriculture, Australian Embassy, Chile

11.10 – 11.30am

Q&A PANEL SESSION**
This session will provide opportunity for panels 
member to discuss questions raised by the panel 
chair or by the webinar participants.

Tony Russell,  
Executive Manager, Grains Industry Market  
Access Forum (GIMAF)

11.30 – 11.35am THANK YOU AND CLOSE Andrew Edge,  
Chargé d’Affaires – Australian Embassy in Brasília

Tuesday 8 February 2022
10AM - 11.35AM (Rio de Janeiro, Brazil Time (UTC -3)) (Tuesday 8 FEBRUARY, 9pm Perth time, Wednesday 12Midnight 
Sydney time)

*  NB, the times below are in local Rio de Janeiro, Brazil time (UTC-3)

MC: Richard Simonaitis, Chief Executive Officer, Australian Export Grains Innovation Centre (AEGIC)

AEGIC is a not-for-profit research and development organisation that can help you optimise the value of Australian grain through 
technical training, information and in-market support.

Our experts work with you to identify the grain quality attributes you need to make the best possible products for your consumers. 
This information helps the Australian grains industry breed, classify, grow and supply grain that meets your needs.

** Please email any pre webinar questions for the panel session to:  

Mary Raynes, Barley Markets Manager, AEGIC   E: mary.raynes@aegic.org.au

WEBINAR

REGISTER NOW

BRAZIL 2022

mary.raynes@aegic.org.au
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_UkIAih5vTeabQnM1Vb5jNA


CONVITE
CEVADA AUSTRALIANA: AGREGANDO VALOR ÀS INDÚSTRIAS  
DE MALTE E CERVEJA NO BRASIL
Terça-feira, 8 de fevereiro de 2022
10h – 11h35 (Rio de Janeiro, Brasil (UTC-3)) 21h – 22h35 (Perth, Austrália), 0h – 1h, quarta-feira, 9 de fevereiro de 2022 
(Sydney/Melbourne, Austrália)

* Nota: Os horários a seguir correspondem a hora local de Brasília, (UTC-3)

MC: Richard Simonaitis, CEO, Centro Australiano de Inovação em Grãos de Exportação (AEGIC)

AEGIC é uma organização sem fins lucrativos de pesquisa e desenvolvimento que pode ajudá-lo a otimizar o valor dos grãos 
australianos por meio de treinamento técnico, informação e suporte no mercado.

Nossos especialistas trabalham com você para identificar os atributos de qualidade dos grãos de que você precisa para fazer os 
melhores produtos possível para seus consumidores. Esta informação ajuda a indústria de cereais australiana a produzir, classificar, 
cultivar e fornecer cereais que atendam às suas necessidades.

BRASIL 2022
WEBINAR

Para mais informações, entre em contato com:  

Mary Raynes, AEGIC   e-mail: mary.raynes@aegic.org.au

REGISTRAR AGORA

Horário Atividade Palestrante

10h Boas-vindas e apresentação
Richard Simonaitis,  
CEO, Centro Australiano de Inovação em Grãos de 
Exportação (AEGIC) 

10h05 – 10h10 ABERTURA OFICIAL 
Andrew Edge,  
Encarregado de Negócios na Embaixada  
da Austrália em Brasília

10h10 – 10h25 Visão geral da indústria de cevada australiana 
Mary Raynes,  
Gerente de Mercados de Cevada, Centro Australiano 
de Inovação em Grãos de Exportação (AEGIC)

10h25 – 10h40 Processo australiano de certificação da cevada para 
maltagem – agregação de valor para nossos clients

Dr Megan Sheehy,  
Presidente Executiva, Barley Australia (BA)

10h40 – 10h55 Garantia de qualidade da indústria australiana  
de grãos

Pat O’Shannassy,  
Diretor Executivo, Grain Trade Australia (GTA)

10h55 – 11h10 Cumprimento das exigências brasileiras de países 
importadores para a cevada e outros grãos

Ian Mortimer,  
Conselheiro de Agricultura, Embaixada da Austrália, 
Chile

11h10 – 11h30

PAINEL DE PERGUNTAS E RESPOSTAS**
Esta sessão permitirá que os membros do painel 
discutam questões levantadas pelo presidente do 
painel ou pelos participantes do webinar

Tony Russell,  
Diretor Geral, Fórum de Acesso ao Mercado da 
Indústria de Grãos (GIMAF)

11h30 – 11h35 AGRADECIMENTOS E ENCERRAMENTO
Andrew Edge,  
Encarregado de Negócios na Embaixada  
da Austrália em Brasília

mary.raynes@aegic.org.au
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_UkIAih5vTeabQnM1Vb5jNA
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Andrew Edge 
CHARGÉ D’AFFAIRES AT THE AUSTRALIAN 
EMBASSY IN BRASÍLIA  

Mr Edge leads the Embassy’s work in 
Brazil across a range of sectors and 
interests including agriculture, education, 
mining and energy, research, and science 
and technology.

Mr Edge is a career diplomat with the Department of Foreign 
Affairs and Trade (DFAT) with over 19 years’ experience.  He 
has been posted twice to South Africa and most recently 
served in Canberra as head of DFAT’s Environment Unit.
He is a trained lawyer and accountant, and before joining DFAT 
worked as an employment lawyer, a local government adviser 
in Papua New Guinea and administrator at an indigenous 
community in Western Australia.

Ian Mortimer 
COUNSELLOR AGRICULTURE – SOUTHERN 
AMERICA  

Mr Mortimer is a career senior public 
servant with over 28 years in the 
Australian Government, with the 
Department of Agriculture, Water and the 
Environment and the Australian Pesticides 

and Veterinary Medicines Authority. 
He served as Counsellor Agriculture to the Australian High 
Commission in New Delhi from 2009 to 2012.
Prior to commencing as Counsellor Agriculture (Southern 
America) Mr Mortimer was Director for Indonesia, Middle East, 
North Africa and South Asia. 
Mr Mortimer has held numerous senior positions in the 
Department of Agriculture, Water and the Environment, 
covering agri-food and free trade agreements, biosecurity 
policy, emergency response and in a number of bilateral 
sections responsible for managing relations with the Americas, 
South Asia and South East Asia.
Prior to joining the Australian Government, Mr Mortimer 
worked at the Australian National University in the School of 
Biochemistry.
Mr Mortimer holds tertiary qualification in Applied Science, 
Biology.

Mary Raynes
BARLEY MARKETS MANAGER, AUSTRALIAN 
EXPORT GRAINS INNOVATION CENTRE (AEGIC)  

Ms Mary Raynes is responsible for AEGIC’s 
barley market insights program. The 
program aims to identify the barley quality 
attributes preferred by customers of 
Australian barley. The information gathered 

from the program assists the Australian grains industry to breed, 
grow and supply grain that meets the quality requirements of 
consumers.

Mary has extensive whole-of-supply chain experience for cereals 
and pulse crops across the Australian dryland grain production 
industry and their suitability for export markets.  Her wealth of 
knowledge and understanding of the Australian grains industry 
from production to customer requirements has been built 
from working for Grain Trade Australia, Pulse Australia and the 
Victorian Government. Mary is a fellow of the Australian Rural 
Leadership Foundation.

Through collaborations with Australian barley industry 
stakeholders, Mary contributes to improving malting barley 
demand to Asia and African countries.

E:  mary.raynes@aegic.org.au

Dr Megan Sheehy
EXECUTIVE CHAIRPERSON (CEO), BARLEY 
AUSTRALIA (BA)  

Dr Megan Sheehy is the Executive 
Chairperson (CEO) for Barley Australia 
(BA). Megan is responsible for the ongoing 
functions, operations, promotion, and 
development of Barley Australia (BA) 

as the peak industry body for the barley industry in Australia. 
Megan recently completed 6 years on the Board of Management 
for the Institute of Brewing and Distilling (IBD) Asia Pacific 
Section, holding the positions of Chair, and Immediate past Chair 
over the last 3 years. 

Dr Sheehy holds a Ph.D. degree from the University of New South 
Wales and has held various operational and technical roles at 
Lion and Joe White Maltings over her career prior to joining 
Barley Australia.

Megan has also been closely involved with the planning and 
management of the Internationally renowned Australian Barley 
Technical Symposium (ABTS) for the past two and upcoming 
symposia, holding the role of Symposia Secretary for the 2017 
Hobart Symposium and serving as a member of the organising 
committee for the recent 2019 and the upcoming 2022 Symposia.

E:  Megan.Sheehy@barleyaustralia.com.au

REGISTER NOW
For more information about this webinar please contact:  

Mary Raynes, Barley Markets Manager, AEGIC   E: mary.raynes@aegic.org.au

BRAZIL 2022

mary.raynes@aegic.org.au
Megan.Sheehy@barleyaustralia.com.au
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_UkIAih5vTeabQnM1Vb5jNA
mary.raynes@aegic.org.au


BRAZIL 2022

SPEAKER  
BIOGRAPHIES

WEBINAR

Pat O’Shannassy
CHIEF EXECUTIVE OFFICER, GRAIN TRADE 
AUSTRALIA (GTA)  

Mr Pat O’Shannassy is currently the Chief 
Executive Officer of Grain Trade Australia, 
a leading trade organisation in the 
Australian grains industry.
Pat has vast industry experience, having 

spent more than 20 years in the grains industry in Australia 
and USA. He has diverse experience across the entire value 
chain, with roles in management, grain origination, trading, 
trade policy and business strategy gained from working 
for trade houses, financial institutions as well as customer 
service and information focused businesses.
He has previously been a director of Grain Trade Australia 
and also a past director of the Australian Grain Exporters 
Association (AGEA) and a member of the Commodity Markets 
Council (USA).
Pat holds a bachelor’s degree in Agriculture from University of 
Melbourne, Australia and a Post-Graduate Diploma in Applied 
Finance and Investment.

E:  Pat.OShannassy@graintrade.org.au

Tony Russell
EXECUTIVE MANAGER, GRAINS INDUSTRY 
MARKET ACCESS FORUM (GIMAF)  

Mr Tony Russell has led the Grains 
Industry Market Access Forum (GIMAF) 
since 2011. GIMAF prioritises and 
manages issues on behalf of the grains/
fodder/seeds industries to maximise 

market access outcomes.
Tony has a wealth of experience in the grains industry 
including agricultural development projects in the Middle East 
and Asia and numerous roles with the Australian Wheat Board 
in market and product development as well as international 
marketing and trading. He is a former director of the National 
Agricultural Commodities Association (now known as Grain 
Trade Australia) and the president of the Grains Industry 
Association of Victoria.
Tony holds a bachelor’s degree in Agricultural Science from 
LaTrobe University and a Graduate Diploma in Agribusiness 
from Monash University.

E:  administration@gimaf.com.au

Richard Simonaitis
CHIEF EXECUTIVE OFFICER, AUSTRALIAN EXPORT 
GRAINS INNOVATION CENTRE (AEGIC)  

Richard Simonaitis has broad experience 
in export-focused commodities industries, 
having worked in logistics and product 
quality roles in the iron ore industry and 
in senior management roles in the grain 

industry across logistics, operations and marketing and trading.

With the CBH Group, Richard led the national Accumulations 
Team for five years, buying about half the Australian export 
wheat crop annually.

He has a strong understanding of grain growers, the grains 
industry across Australia and of the markets Australian grain is 
sold into. Richard also has international experience developing a 
number of grain infrastructure projects in Indonesia. 

Richard is a fellow of the Australian Rural Leadership 
Foundation, a Member of the Australian Institute of Company 
Directors and has a Graduate Certificate in Business with 
the University of Western Australia. He is on the Grain Trade 
Australia Trade and Market Access Committee, the Wheat Quality 
Australia Wheat Classification Council and is part of the Grains 
Industry Market Access Forum.

E:  richard.simonaitis@aegic.org.au

For more information about this webinar please contact:  

Mary Raynes, Barley Markets Manager, AEGIC   E: mary.raynes@aegic.org.au

REGISTER NOW

Pat.OShannassy@graintrade.org.au
administration@gimaf.com.au
richard.simonaitis@aegic.org.au
mary.raynes@aegic.org.au
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_UkIAih5vTeabQnM1Vb5jNA
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Andrew Edge 
ENCARREGADO DE NEGÓCIOS NA EMBAIXADA  
DA AUSTRÁLIA EM BRASÍLIA  

Andrew é o Encarregado de Negócios 
na Embaixada da Austrália em Brasília, 
liderando o trabalho da Embaixada no 
Brasil em diversos setores e interesses, 
incluindo agricultura, educação, mineração 

e energia, pesquisa e ciência e tecnologia.
Andrew é diplomata de carreira do Departamento de Relações 
Exteriores e Comércio (DFAT), com mais de 19 anos de 
experiência.  Ele teve dois postos diplomáticos na África do 
Sul e mais recentemente serviu em Camberra como chefe da 
Unidade de Meio Ambiente do DFAT.
Andrew é advogado e contador formado e, antes de ingressar 
no DFAT, trabalhou como advogado trabalhista, conselheiro do 
governo local em Papua-Nova Guiné e administrador em uma 
comunidade indígena na Austrália Ocidental.

Ian Mortimer 
CONSELHEIRO DE AGRICULTURA – AMÉRICA DO SUL  

O Sr. Mortimer é um funcionário público 
de carreira sênior com mais de 28 anos 
no governo australiano, inclusive no 
Departamento de Agricultura, Água e Meio 
Ambiente e na Autoridade Australiana de 
Pesticidas e Medicamentos Veterinários.

Ele serviu como Conselheiro Agrícola para o Alto Comissariado 
Australiano em Nova Deli de 2009 a 2012.
Antes de começar como Conselheiro de Agricultura (América do 
Sul), Sr. Mortimer foi Diretor na Indonésia, no Oriente Médio, no 
Norte da África e no Sul da Ásia. O Sr. Mortimer ocupou vários 
altos cargos no Departamento de Agricultura,
Água e Meio Ambiente, abrangendo acordos agroalimentares 
e de livre comércio, política de biossegurança e resposta a 
emergências, e em várias seções bilaterais responsáveis pela 
gestão das relações com as Américas, o Sul da Ásia e o Sudeste 
Asiático.
Antes de se juntar ao governo australiano, Sr. Mortimer 
trabalhou na Universidade Nacional Australiana na Escola de 
Bioquímica.
Sr. Mortimer possui qualificação terciária em Ciências Aplicadas, 
Biologia. 

Mary Raynes
GERENTE DE MERCADOS DE CEVADA, CENTRO 
AUSTRALIANO DE INOVAÇÃO EM GRÃOS DE 
EXPORTAÇÃO (AEGIC)  

Mary Raynes é responsável pelo programa 
de insights do mercado de cevada do AEGIC. 
O programa visa identificar os atributos de 
qualidade da cevada preferidos pelos clientes 
de cevada australiana. As informações 

coletadas do programa auxiliam a indústria australiana de grãos a 
produzir, crescer e fornecer grãos que atendam aos requisitos de 
qualidade dos consumidores.
Mary tem ampla experiência em toda a cadeia de abastecimento 
para cultivo de cereais e leguminosas em toda a indústria de 
produção australiana de grãos em terra firme e sua adequação 
para os mercados de exportação.
Seu vasto conhecimento e compreensão da indústria australiana 
de grãos, da produção às exigências do cliente, foi adquirido 
ao trabalhar para a Grain Trade Australia, a Pulse Australia 
e o Governo de Victoria. Mary é membro da Australian Rural 
Leadership Foundation.

E-mail:  mary.raynes@aegic.org.au

Dr Megan Sheehy
PRESIDENTE EXECUTIVA (CEO), BARLEY AUSTRALIA 
(BA)  
Dr. Megan Sheehy é Presidente Executiva (CEO) 
da Barley Australia (BA). Megan é responsável 
pelas funções, operações, promoção e 
desenvolvimento contínuos da Barley Australia 
(BA), órgão principal da indústria de cevada na 
Austrália.
Megan completou recentemente 6 anos no 
Conselho de Administração da Seção Ásia-

Pacífico do Instituto de Produção de Cerveja e Destilação (IBD), 
ocupando os cargos de Presidente e Presidente Imediata ao longo 
dos últimos 3 anos.
Dr. Sheehy é Ph.D. pela Universidade de New South Wales e 
desempenhou várias funções operacionais e técnicas na Lion e na 
Joe White Maltings ao longo de sua carreira antes de ser admitida na 
Barley Australia.
Megan também tem estado intimamente envolvida no planejamento 
e na gestão do internacionalmente renomado Simpósio Técnico 
Australiano de Cevada (ABTS) nos dois últimos e nos próximos 
simpósios, exercendo o papel de Secretária de Simpósios no Simpósio 
Hobart 2017 e servindo como membro do comitê organizador para os 
simpósios de 2019 e os próximos simpósios de 2022.

E-mail:  Megan.Sheehy@barleyaustralia.com.au

BRASIL 2022

Para mais informações, entre em contato com:  

Mary Raynes, AEGIC   e-mail: mary.raynes@aegic.org.au
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Pat O’Shannassy
DIRETOR EXECUTIVO, GRAIN TRADE AUSTRALIA 
(GTA)  

Sr. Pat O’Shannassy atualmente é o Diretor 
Executivo do Grain Trade Australia, uma 
organização comercial líder na indústria 
australiana de grãos.
Pat tem vasta experiência na indústria, 

com mais de 20 anos na indústria de grãos na Austrália e 
nos EUA. Ele tem experiência diversificada em toda a cadeia 
de valor, com funções na administração, originação de grãos, 
comércio, política comercial e estratégia de negócios, adquirida 
ao trabalhar para casas comerciais, instituições financeiras, 
bem como negócios focados em atendimento ao cliente e 
informação.
Ele já foi Diretor da Grain Trade Australia e também ex-diretor 
da Associação Australiana de Exportadores de Grãos (AGEA) e 
membro do Conselho de Mercados de Commodities (EUA).
Pat é bacharel em Agricultura pela Universidade de Melbourne, 
na Austrália, e possui um diploma de pós-graduação em 
finanças aplicadas e investimentos.

E-mail:  Pat.OShannassy@graintrade.org.au

Tony Russell
GERENTE EXECUTIVO, FÓRUM DE ACESSO AO 
MERCADO DA INDÚSTRIA DE GRÃOS (GIMAF)  

Sr. Tony Russell tem liderado o Fórum de 
Acesso ao Mercado da Indústria de Grãos 
(GIMAF) desde 2011. O GIMAF prioriza 
e gerencia questões em nome das 
indústrias de grãos/forragens/sementes 

para maximizar os resultados de acesso ao mercado.
Tony tem uma rica experiência na indústria de grãos, 
incluindo projetos de desenvolvimento agrícola no Oriente 
Médio e na Ásia e numerosos papéis com o Conselho 
Australiano de Trigo no desenvolvimento de mercado e 
produtos, bem como no marketing e comércio internacional. 
Ele é ex-diretor da Associação Nacional de Commodities 
Agrícolas (agora conhecida como Grain Trade Australia) e 
presidente da Associação da Indústria de Grãos de Victoria.
Tony é bacharel em Ciências Agrícolas pela Universidade de 
LaTrobe e graduado em Agronegócios pela Universidade de 
Monash.

E-mail:  administration@gimaf.com.au

Richard Simonaitis
DIRETOR EXECUTIVO, CENTRO AUSTRALIANO DE 
INOVAÇÃO EM GRÃOS DE EXPORTAÇÃO (AEGIC)  

Richard Simonaitis tem uma vasta 
experiência em indústrias de commodities 
voltadas para a exportação, tendo 
trabalhado em funções de logística e 
qualidade de produtos na indústria de 
minério de ferro e em cargos de gerência 

sênior na indústria de grãos nas áreas de logística, operações e 
marketing e comércio.
No Grupo CBH, Richard liderou a equipe nacional de 
acumulações por cinco anos, comprando anualmente cerca de 
metade da colheita australiana de trigo para exportações.
Ele tem grande conhecimento dos produtores de grãos, da 
indústria de grãos em toda a Austrália e dos mercados nos 
quais os grãos australianos são vendidos. Richard também tem 
experiência internacional no desenvolvimento de uma série de 
projetos de infraestrutura de grãos na Indonésia.
Richard é membro da Australian Rural Leadership Foundation, 
membro do Instituto Australiano de Diretores de Empresas e 
é graduado em Administração na Universidade da Austrália 
Ocidental. Ele é membro do Comitê de Comércio e Acesso ao 
Mercado de Grãos da Austrália, do Conselho de Classificação e 
Qualidade do Trigo da Austrália e faz parte do Fórum de Acesso 
ao Mercado da Indústria de Grãos.

E-mail:  richard.simonaitis@aegic.org.au

Para mais informações, entre em contato com:  

Mary Raynes, AEGIC   e-mail: mary.raynes@aegic.org.au
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