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RGE Sul Distribuidora de Energia S.A.
CNPJ: 02.016.440/0001-62

AtençãoAtualizaçãonoPadrãodeEntrada

A RGE comunica aos consumidores, fabricantes, distribuidores, comerciantes de materiais e equipamentos
padronizados, técnicos em instalações elétricas e demais interessados que: 1. Encontra-se publicada na
página (http://www.rge-rs.com.br/) a nova versão da norma FORNECIMENTO EMTENSÃO SECUNDÁRIA
DE DISTRIBUIÇÃO; 2. Estão sendo descontinuados alguns padrões de postes e caixas de medidores os
quais encontram-se discriminados na respectiva norma; 3. O prazo final para os fabricantes é de
31/12/2020; 4. O prazo final para a comercialização dos itens descontinuados é de 31/03/2021. 5.Também
informa que foi criado o Padrão de Entrada para Atendimento de Clientes de Baixa Tensão em Áreas de
Uso Comum.

PREGÃO ELETRÔNICO

OBJETO: Registro de preços para contratação de licenças de uso do software cisco webex®

suite, na modalidade enterprise agreement, e de equipamentos (end-points) para comunicação

telepresencial, na modalidade as-a-service.

ABERTURA: 30/09/2020, às 09h EDITAL: 9243/2020 PROCESSO: 20/1300-0004669-5

A Subsecretaria da Administração Central de Licitações – CELIC localiza-se na Av. Borges de

Medeiros, n° 1501, 2° andar – Porto Alegre – RS. Os dados necessários das referidas licitações

e Atas de Registro de Preços estão disponíveis nos sites www.celic.rs.gov.br e/ou

www.compras.rs.gov.br.

Amilton Santos Calovi

Subsecretário CELIC/SEPLAG

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E GESTÃO

COTAÇÕES

BOVINO GORDO EM PÉ/KG

Semana de 14/Set/2020 a 18/Set/2020

Boi Vaca

Mínimo R$ 7,00 R$ 6,00

Médio (*) R$ 7,20 R$ 6,21

Máximo R$ 7,80 RS 6,65

SOJA GRÃO — BOLSA DE CHICAGO

US$ BUSHELL
17/Set/20

Nov/20
Jan/21
Mar/21
Mai/21

Jul/21

Ago/21
Set/20

Variação

+0,17¼s

+0,16s

+0,09½s

+0,04¾s

+0,04¼s

+0,03½s

+0,03¾s

Fechamento

10,28½
10,31¼
10,23¾
10,19
10,19¾
10,13
9,90¼

(*)Média ponderada obtida entre as praças consultadas
Fonte: Emater

C
om a oferta de soja prati-
camente esgotada –
mais de 90% da safra ga-
úcha 2019/2020 já foi

vendida – os preços da saca da
oleaginosa no Rio Grande do
Sul mantêm a tendência de alta
e não tem sido rara a constata-
ção de que, mais uma vez, bate-
ram seu recorde nominal. Aten-
to à evolução da cotação, o pro-
fessor da Faculdade de Econo-
mia da Universidade Federal de
Santa Maria (UFSM) e analista
do mercado de grãos, Nilson
Costa, observou que a saca de
60 quilos chegou a R$ 132,00 na
quarta-feira e a R$ 143,00 on-
tem, no Porto de Rio Grande.

Em 16 de janeiro deste ano,
aponta o Cepea/Esalq/USP, a sa-
ca de soja foi cotada em R$

87,00 no Porto de Paranaguá
(PR). Na quarta-feira desta se-
mana, no mesmo terminal, esta-
va em R$ 138,00, com uma valo-
rização de R$ 51,00 em nove me-
ses.

“Além da escassez de oferta
observada no mercado interno,
que se prepara para o plantio
da próxima safra, o preço está
sendo influenciado também pela
valorização do bushel na Bolsa
de Chicago”, analisa Costa. Na
última semana, pela primeira
vez em mais de um ano (desde o
início dos desentendimentos co-
merciais entre Estados Unidos e
China), o preço do bushel ultra-
passou os 10 dólares.

“Tudo isso se reflete no valor
da saca no mercado interno, in-
clusive com o pagamento de um

prêmio consolidado de 1,70 dó-
lar por bushel há mais de um
mês em Rio Grande”, comenta o
professor.

O presidente da Aprosoja, Dé-
cio Teixeira, aponta que o valor
de balcão da soja também está
aquecido. Segundo ele, a maio-
ria das cerealistas gaúchas pa-
gou entre R$ 132,00 e R$ 133,00
pela saca de soja ontem porque
a oferta está baixa.

Embora não haja dados conso-
lidados sobre a venda antecipa-
da da safra 2020/2021, há sinais
que esta modalidade de negócios
está aquecida. O economista che-
fe da Farsul, Antônio Da Luz, re-
vela que sondagens junto aos
produtores “apontam para um
volume elevado de travamentos,
inclusive para a safra 2022”.

RURAL

Em nota divulgada ontem, a
Federação da Agricultura do Rio
Grande do Sul (Farsul) afirmou
que está disposta a ajudar a cons-
truir um entendimento para que
se alcance uma reforma tributá-
ria mais moderna, nem que para
isto se aumentem os “sacrifícios
para a estrutura administrativa
estadual”. Em vez de ser oposi-
ção aos projetos dos governo esta-
dual e federal, a entidade diz pre-
ferir propor, debater e, se neces-
sário, combater os pontos que
precisam ser melhorados.

“Trabalhamos incansavelmen-
te e praticamente limpamos a
pauta daquilo que diretamente
atingia o produtor rural”, disse o
presidente da entidade, Gedeão
Pereira, referindo-se ao projeto
estadual. O texto da entidade afir-
ma que a proposta inicial do go-
verno do Estado para alteração
do sistema tributário era “desas-
trosa para os produtores”.

Farsulmanifesta
apoioàdiscussão

REFORMA TRIBUTÁRIA

Pequenadisponibilidade
mantémasojaemalta
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A Federação Brasileira das As-
sociações de Criadores de Ani-
mais de Raça (Febrac) divulgou o
calendário oficial de provas e jul-
gamentos das 18 raças que esta-
rão na Expointer Digital 2020, de
26 de setembro a 4 de outubro.
Os ovinos (230 animais de nove
raças) estarão em avaliação de
28 de setembro a 1° de outubro.
Já os bovinos de corte (26 exem-
plares de quatro raças) e de lei-
te (74 fêmeas de uma raça) se-
rão analisados pelos juízes no
dia 2 de outubro. As provas dos
equinos (687 animais de três ra-
ças) começam um dia antes da
feira, em 25 de setembro, e vão
até 4 de outubro. A final do
Freio de Ouro será disputada em
27 de setembro.

Neste ano, o tradicional Desfi-
le dos Campeões será substituído
pelo Desfile Oficial da Expointer
2020, no sábado (3 de outubro) à
tarde. Há animais que participa-
rão apenas para representar a ra-
ça, como Charolês e Devon, sem
passar por julgamentos.

O presidente da Febrac, Leo-
nardo Lamachia, afirma que a
grade foi dividida pensando no pú-
blico que vai ver a Expointer de
casa, pela Internet, já que o par-
que não receberá visitantes.

As misteriosas embalagens de
sementes encaminhadas sem te-
rem sido solicitadas, como se fos-
sem um brinde, chegaram tam-
bém ao Rio Grande do Sul depois
de diversas ocorrências em julho,
nos Estados Unidos e Canadá,
além de uma nesta semana, em
Santa Catarina. A Superintendên-
cia do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento (Mapa)
no Estado foi notificada do primei-
ro caso ontem.

A orientação no Brasil é que
quando alguém receber essas se-

mentes, que na maioria dos casos
vêm de países asiáticos, trate de
encaminhá-las a uma unidade do
Mapa, da Secretaria Estadual da
Agricultura ou da Emater. O ma-
terial será enviado ao Laborató-
rio Federal de Defesa Agropecuá-
ria de Goiás para análise. “Quere-
mos que a semente circule o me-
nos possível, pois não sabemos
seus impactos”, explica o chefe
do Serviço de Fiscalização de In-
sumos Agrícolas e Sanidade Vege-
tal da Superintendência no Esta-
do, Mauro Ruggiro.

Nesta semana, preço da saca passou dos R$ 140,00 em portos do Brasil
e cotação do bushel superou os 10 dólares na Bolsa de Chicago
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