
10 | TERÇA-FEIRA,27 de novembro de 2018 CORREIO DO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA BOA VISTA / RS

AVISO DE CANCELAMENTO
O Prefeito Municipal de Santana da Boa Vista-RS torna público CANCELAMENTO Edital PREGÃO PRESENCIAL – 066/2018
– Contratação de empresa para realizar serviço de monitoramento e implantação da licença única, referente a remediação de
área degradada por Resíduos Sólidos Urbano. Maiores informações pelo site www.portaldecompraspublicas.com.br,
www.santanadaboavista.rs.gov.br ou através do email: sboavista.licita@farrapo.com.br e no setor de licitações no horário das 8
às 14 horas, ou pelo fone (53) 3258-1350, ramal 236. SALA DE LICITAÇÕES, em 26 de Novembro de 2018.

Arilton de Oliveira Freitas
Prefeito Municipal

A PROCERGS torna pública a nova data de abertura do Pregão Eletrônico nº 71/2018 para contratação

de serviços de motoristas. Maiores informações em http://www.procergs.rs.gov.br. Serão recebidas

propostas até 18/12/2018 às 10h.

Porto Alegre, 26 de novembro de 2018.

Fabiana Pithan - Pregoeira

AVISO DE NOVA DATA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 71/2018

Secretaria da Fazenda

SOJA GRÃO — BOLSA DE CHICAGO
US$ BUSHELL

26/Nov/18

Jan/19
Mar/19
Mai/19
Jul/19
Ago/19
Set/19
Nov/19

Variação

-0,18¾l

-0,18½l

-0,18¼l

-0,17½l

-0,07½l

-0,16¾l

-0,15¼l

Fechamento

8,62¼
8,76¼
8,89¾
9,02¾
9,07½
9,09¼
9,15½

COTAÇÕES*

BOVINO GORDO EM PÉ/KG

Semana de 19/Nov/2018 a 23/Nov/2018
Boi Vaca

Mínimo R$ 4,30 R$ 3,50
Médio (*) R$ 4,74 R$ 4,01
Máximo R$ 5,00 R$ 4,50

(*) Média ponderada obtida entre as praças consultadas

Fonte: Emater

SOJA

Saca da oleaginosa está cotada em cerca de R$ 80,00 no Porto de Rio Grande

RURAL

As exportações brasileiras de
carne suína alcançaram um volu-
me de 63 mil toneladas em outu-
bro, o que representa um acrésci-
mo de 8,1% em relação ao mesmo
mês de 2017. O levantamento foi
divulgado ontem pela Associação
Brasileira de Proteína Animal (AB-
PA). Em receita, o desempenho fi-
cou 20,1% menor, com 108,1 mi-
lhões de dólares. Hong Kong ain-
da é o principal mercado, mas foi
a China quem apresentou maior
crescimento no mês passado, com
alta de 243%. A expectativa é de
que os próximos levantamentos
sejam impactados pela recente
reabertura do mercado russo.

O Ministério da Agricultura
(Mapa) inaugura no dia 7 de de-
zembro, em Campinas (SP), o pri-
meiro laboratório da América do
Sul de alta segurança para diag-
nóstico de doenças aviárias. A uni-
dade vai ampliar a capacidade de
diagnóstico do Lanagro, localiza-
do na mesma estrutura. O projeto
foi focado na identificação de doen-
ças de aves, mas concebido para
ser multipropósito, podendo ser
utilizado para diagnóstico de ou-
tras doenças dos animais, confor-
me a necessidade. No local será
executado o circuito completo de
isolamento e definição do grau de
multiplicação de microrganismos.

Porto Alegre recebe hoje e ama-
nhã o Colmeia Viva Diálogos, even-
to que busca aprofundar a discus-
são entre agricultores e criadores
de abelhas, de modo a encontrar
soluções para uma convivência en-
tre os segmentos. O evento se ini-
cia às 8h30min, no Hotel Deville.
Entre os temas do primeiro dia es-
tão a relação entre agricultura e
apicultura e a complementaridade
entre os defensivos e a poliniza-
ção realizada pelas abelhas.

Mercado futuroemritmo lento
Queda recente no prêmio de exportação, acentuada em outubro, desestimula negócios no Estado

A
comercialização da soja
no mercado futuro ocor-
re em ritmo lento no Rio
Grande do Sul. Um dos

principais fatores é a queda dos
prêmios para exportação, acen-
tuada desde meados de outubro.
O valor, que era de 2,5 dólares
por bushel, caiu para 1,23 dólar
nos últimos dias. “As vendas es-
tão muito devagar e a queda nos
prêmios é especulativa. Os negó-
cios no mercado futuro estão pa-
rados”, afirma o presidente da
Aprosoja/RS, Luis Fernando
Fucks. Neste cenário, é pequeno
o número de produtores que tra-
varam preços para a próxima sa-
fra, a maioria limitando-se aos
contratos de troca por insumos.

Em Rio Grande, o preço da sa-
ca estava cotado entre R$ 80,00
e R$ 83,00, conforme a região de
proveniência − preços semelhan-
tes aos registrados no Porto de

Paranaguá (PR). O professor da
Faculdade de Economia da
UFSM/Campus Palmeira das Mis-
sões Nilson Luiz Costa explica
que o impasse entre China e
EUA − desde abril o país asiáti-
co taxa em 25% as importações
do grão norte-americano − é o
principal responsável pela queda
na commodity em Chicago, como
consequência do grande volume
disponível do grão no mundo. Os
preços poderão cair mais, afirma
o professor, se houver acordo en-
tre Donald Trump e Xi Jinping,
que têm encontro marcado na Ar-
gentina no próximo dia 30, du-
rante a reunião do G-20. “A incer-
teza sobre uma trégua entre Chi-
na e EUA é que tem regido o
mercado. Se não houver acordo,
a soja brasileira vai sair ganhan-
do”, analisa Costa.

O 1° vice-presidente da Farsul,
Elmar Konrad, acredita que as

chances de o produtor travar pre-
ços já passaram e que há grande
probabilidade de que, na comer-
cialização da safra 2018/2019, os
preços fiquem entre R$ 65,00 e
R$ 70,00. “Com a estabilização da

taxa de câmbio em 2019, talvez
abaixo dos R$ 3,80, e com safras
grandes nos EUA, Argentina e
Brasil, o cenário deve ser de pre-
ços menores. Quem não travou,
perdeu”, afirma o dirigente.
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