
10 | TERÇA-FEIRA,7 de maio de 2019 CORREIO DO POVO

Leilão Eletrônico nº 1010400/001/2019

MERCADORIAS: veículos, caminhões e utilitários usados.

RECEPÇÃO DAS PROPOSTAS: do dia 20/05/2019 às 8h até o dia 03/06/2019 às 18h.

ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 04/06/2019 às 9 horas.

ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA PARA LANCES: 04/06/2019 às 14 horas.

LOCAL: www.receita.economia.gov.br: e-CAC - opção “Sistema de Leilão Eletrônico”.

CLIENTELA: Pessoas Físicas e Jurídicas.

EDITAL E INFORMAÇÕES: Delegacia da Receita Federal do Brasil em Passo

Fundo, Rua Paissandu nº 753, bairro Centro, Passo Fundo - RS, no sítio

www.receita.economia.gov.br, ou pelos telefones (54) 3316-9632 ou (54) 3316-9702.

Assina: Gerônimo Luiz Sartori - Presidente da Comissão de Licitação.

DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM PASSO FUNDO

AVISO DE LICITAÇÃO

SECRETARIA ESPECIAL DA

RECEITA FEDERAL DO BRASIL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL

DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

DA 10ª REGIÃO FISCAL

MINISTÉRIO DA
ECONOMIA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
6ª Vara Cível do Foro Central - Comarca de Porto Alegre. Prazo de: 20 (vinte) dias. Natureza:
Notificação. Processo: 001/1.17.0067178-3 (CNJ:. 0095908-32.2017.8.21.0001). Autor: Fundação
CEEE de Seguridade Social – ELETROCEEE. Réu: Sucessaão de Felippe Mello Monteiro.Objeto:
Notificação da sucessão de Felippe Mello Monteiro, CPF 003424320-84, na pessoa da herdeira
GISLAINE MARQUES MONTEIRO, CPF 930410040-20, sobre o PROTESTO INTERRUPTIVO DE
PRESCRIÇÃO a ser proposto pela parte autora em face da parte ré, a saber: - Em cumprimento ao
contrato mantido entre as partes, a requerente pretende propor AÇÃO DE COBRANÇA POR
REPETIÇÃO DE INDÉBITO em face da parte requerida, por conta de decisão judicial proferida em
processo trabalhista, na qual FELIPPEMELLOMONTEIRO obteve a troca de categoria funcional de
CLTparaEx-Autárquico. Considerando que quem recebeu pagamento indevido,mesmoque de boa-
fé, deve restituí-lo e que ainda não foi possível ao autor propor a referida ação, serve o PROTESTO
ora notificado para evitar o transcurso do prazo prescricional da causa, interrompendo-o. Porto
Alegre, 09 de abril de 2019. SERVIDOR:RafaelMunareto Ferreira. JUIZ: FabianaZaffari Lacerda.

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PRESENCIAL E ONLINE
Ana Claudia Carolina Campos Frazão, Leiloeira Oficial, JUCESP nº 836, escritório na Rua da Mooca, 3.547, Mooca, São Paulo/SP,
FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiver, que levará a PÚBLICO LEILÃO de modo
PRESENCIAL E ON-LINE, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, autorizada pelo Credor Fiduciário BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A -CNPJ n° 90.400.888/0001-42, nos termos do instrumento particular com força de escritura pública de
30/05/2011, cujo Fiduciante é JANE ILMABATTANOLI LIMA, CPF/MF nº 762.151.210-53, em PRIMEIRO LEILÃO (data/horário
acima), com lancemínimo igual ou superior a R$451.500,00 (Quatrocentos eCinquenta eUmMil eQuinhentosReais - nos termos
do art. 24, §único da Lei 9514/97), o imóvel constituído pelo “Apartamento nº 54, com área construída útil de 100,18m² e a área total
de 117,64m², do Edifício Elizabeth, situado na Rua Garibaldi, nº 943 – Independência – Porto Alegre/RS, melhor descrito na
matrícula nº 62.270 do Cartório de Registro de Imóveis da 1ª Zona da Comarca de PortoAlegre/RS. Imóvel ocupado. Venda
emcaráter “ad corpus” enoestadodeconservaçãoemquese encontra. Caso não haja licitante emprimeiro leilão, fica desde já
designado oSEGUNDOLEILÃO (data/horário acima), com lancemínimo igual ou superior aR$ 140.000,00 (Cento eQuarentaMil
Reais). O leilão presencial ocorrerá no escritório da Leiloeira. Os interessados em participar do leilão de modo on-line,
deverão se cadastrar no site www.FrazaoLeiloes.com.br, encaminhar a documentação necessária para liberação do cadastro
24 horas do início do leilão. Forma de pagamento e demais condições de venda, VEJAA INTEGRADESTEEDITALNOSITE:
www.FrazaoLeiloes.com.br. Informações pelo tel. 11-3550-4066 (4762_03Rm).

1º LEILÃO: 23 de maio de 2019 às 14h30min *. 2º LEILÃO: 04 de junho de 2019 às 14h30min *. (horário de Brasília)

Edital de Convocação

No uso das atribuições legais e estatutárias, CONVOCO TODOS OS ASSOCIADOS DO

SINDICATO E TODOS OS ENGENHEIROS EMPREGADOS da seguinte Fundação do

Estado: FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO RIO GRANDE DO SUL - FZB para

participarem da ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA que será realizada no dia 13

de maio de 2019, às 13h em primeira convocação e às 14h em segunda e última

chamada, a ser realizada no Rua Dr. Salvador França, 1427 /Auditório - Jardim Botânico,

nesta Capital, para examinar, discutir e deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

1) examinar, discutir e deliberar sobre a proposta apresentada pelo Governo Estadual

para o Acordo Coletivo de Trabalho 2018/2019; 2) em caso de malogro das negociações,

autorizar o recurso à arbitragem e/ou ao ajuizamento de dissídio coletivo; 3) conceder ou

não poderes ao Presidente do Sindicato para desenvolver as negociações e determinar

os passos e procedimentos seguintes, podendo inclusive, em qualquer momento,

estudar, apresentar e aceitar propostas de conciliação, firmando acordo, judicial ou

extrajudicial. Porto Alegre, 07 de maio de 2019. Alexandre Mendes Wollmann -

Diretor-Presidente

CONCORRÊNCIA

OBJETO: Concessão dos serviços de Estação Rodoviária de 3ª Categoria na localidade de

Taquara/RS.

ABERTURA: 27/06/2019, às 14h EDITAL: 0019/2019 PROCESSO: 18/0435- 0031892-3.

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

AAssociação dos Delegados de Polícia do Estado do Rio Grande do Sul - ASDEP-RS, em conformidade com

os artigos 32, incisos I e II, e 68 do Estatuto Social, convoca seus associados efetivos paraAssembleia-Geral

Ordinária, a ser realizada no dia 26 (vinte e seis) de julho do corrente ano, sexta-feira, às 9h em primeira

convocação e às 9h30min. em segunda e última, na sede da Entidade, à Rua Visconde de Inhaúma nº 56,

nesta Capital, com a seguinte ORDEM DO DIA: 1) Apreciação do Relatório de Atividades, Prestação de

Contas da Diretoria e Parecer do Conselho Fiscal; 2) Eleição da Diretoria, do Conselho Deliberativo, do

Conselho de Ética e do Conselho Fiscal para o biênio 2019/2021; 3) Assuntos Gerais.

Torna público, ainda, para conhecimento do quadro social, nos termos do artigo 79 do Estatuto da

ASDEP-RS, que o prazo para registro de chapas concorrentes à eleição iniciará às 8h e 30 minutos do dia

15/05/2019, com encerramento às 18 horas do dia 14/06/2019 (horário normal de expediente), na sede

administrativa da Entidade, na Rua Visconde de Inhaúma nº 56, nesta Capital, CEP 90.160-060. Informa

finalmente que, havendo a inscrição de mais de uma chapa, os votos por correspondência deverão ser

remetidos para a sede administrativa da ASDEP-RS, no endereço acima referido, na forma estatutária.

Porto Alegre, 06 de maio de 2019. Cleiton Silvestre Munhoz de Freitas - Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIAGERALORDINÁRIA

Associação dos Delegados de Polícia

do Estado do Rio Grande do Sul - ASDEP

BOVINO GORDO EM PÉ/KG

Semana de 29/Abr/2019 a 03/Mai/2019

Boi Vaca

Mínimo R$ 4,90 R$ 4,10

Médio (*) R$ 5,18 R$ 4,50

Máximo R$ 5,60 R$ 4,95

(*) Média ponderada obtida entre as praças consultadas

Fonte: Emater

COTAÇÕES*
SOJA GRÃO — BOLSA DE CHICAGO

US$ BUSHELL

6/Mai/19

Mai/19
Jul/19
Ago/19
Set/19
Nov/19
Jan/20
Mar/20

Variação

-0,12t

-0,12t

-0,12¼t

-0,11¾t

-0,11¼t

-0,10¼t

-0,09t

Fechamento

8,17½
8,30¼
8,36½
8,42¼
8,53
8,64¾
8,74½

SOJA

EUA e China deixam
omercado nervoso

O
anúncio do presidente
dos Estados Unidos, Do-
nald Trump, de que po-
de elevar de 10% para

25% a taxação sobre 200 bilhões
de dólares em produtos importa-
dos da China, a partir da próxi-
ma sexta-feira, provocou nova
queda na cotação da soja na Bol-
sa de Chicago, ontem. Foi o séti-
mo dia consecutivo de baixa, com
o bushel fechando a 8,17 dólares,
12 centavos de dólar a menos
que na sexta-feira passada.

O comunicado de Trump não
chegou a trazer alterações no mo-
vimento de comercialização da

oleaginosa no Rio Grande do Sul.
No Porto de Rio Grande, a saca
de soja manteve o valor de R$ 74
da semana passada e o prêmio fi-
cou próximo a 25 centavos de dó-
lar por bushel. Segundo o profes-
sor de Economia da Universida-
de Federal de Santa Maria
(UFSM), Nilson Costa, o momen-

to é delicado para o sojicultor. “O
mercado está nervoso. Se houver
um rompimento entre e China e
Estados Unidos, o que se espera
é que o país asiático volte a com-
prar a soja brasileira”, diz. Costa
ressalta, entretanto, que é difícil
afirmar quando haverá melhores
preços diante da gripe suína afri-
cana, que dizimou plantéis chine-
ses e diminuiu o consumo do
grão naquele país, e questões in-
ternas como a variação cambial
influenciada por diversos outros
fatores da economia brasileira.

O diretor executivo da Fecoa-
gro, Sérgio Feltraco, também con-
sidera que o momento é bastante
difícil para o produtor. “Ao mes-
mo tempo em que ele deve estar
atento ao efeito da guerra comer-
cial de China e Estados Unidos
sobre o nosso mercado, para ter
preços melhores, já começa a so-
frer pressão para vender e pagar
aquilo que investiu”, analisa.

Burocracia, baixa competitivida-
de, falta de políticas de incentivo e
atraso no repasse de recursos são
algumas das dificuldades enumera-
das pelos representantes das ca-
deias contempladas pelas Frentes
Parlamentares da Erva-Mate, da
Fruticultura e Vitivinicultura, da Sil-
vicultura e da Defesa do Milho, ins-
taladas ontem na Assembleia Legis-
lativa. O deputado Elton Weber, pre-
sidente das frentes, prometeu priori-
zar a busca de soluções para as
questões apresentadas. “Pelo que vi-
mos hoje, temos muito trabalho”, co-
mentou.

Consultor do Fundesa, o ex-se-
cretário da Agricultura Odacir Klein
falou pelo setor da proteína animal,
consumidor de milho. Segundo ele,
é preciso incentivo o aumento da
produção do grão e buscar recursos
para armazenagem, seguro e irriga-
ção, já que o déficit hoje é de 1,5 mi-
lhão de toneladas.

Uma instrução normativa (I.N.)
conjunta, publicada pelo Ministé-
rio da Agricultura e Anvisa, am-
pliou prazos para implementação
da rastreabilidade em algumas ca-
deias produtivas de alimentos, em
resposta a um pleito da Fetag.
Exigências como o caderno de
campo, registros de insumos agrí-
colas, recomendação técnica ou re-
ceituário agronômico e identifica-
ção do lote podem ser atendidas
até agosto de 2020, um ano depois
da previsão que estava em vigor.

Segundo o primeiro vice-presi-
dente da Fetag, Nestor Bonfanti, a
entidade não é contrária à imple-

mentação das normas, mas busca
um prazo maior para a adequa-
ção. “Para o consumidor e para o
supermercado é uma certeza da
origem daquele produto, mas por
outro lado, para quem produz, de-
pendendo da cultura, vai haver di-
ficuldades de implementação”, ob-
serva.

Alguns pontos ainda desper-
tam dúvidas entre os agricultores
familiares, que são os principais
produtores de muitos dos alimen-
tos citados na normativa. Um
exemplo, citado por Bonfanti, é o
caso de culturas em que a colhei-
ta não se limita a um período só.

A discussão sobre a evolução
do status sanitário do Rio Grande
do Sul será acompanhada de per-
to por um grupo de entidades, que
estiveram reunidas ontem na Co-
missão de Pecuária de Corte da
Farsul. Segundo o coordenador da
comissão, Carlos Simm, a inten-
ção é juntar todos os atores da ca-
deia para debater avanços de for-
ma conjunta. Estão previstos, in-
clusive, encontros no interior do
Estado. O debate ganha força no
momento em que o Rio Grande do
Sul pleiteia auditoria do Ministério
da Agricultura para retirar a vaci-
nação contra a febre aftosa.

As ações do Grupo de Trabalho
(GT) Proteína Animal, composto
por diversos órgãos, foram apre-
sentadas pelo coordenador técnico
do grupo e assessor da diretoria
do BRDE, Paulo Roberto da Silva
na reunião de ontem. A conclusão
é de que os problemas enfrenta-
dos pelo setor se repetem há déca-
das, como por exemplo, a questão
da infraestrutura. “Temos que par-
tir para sanar as dificuldades que
os diagnósticos levantaram”, ob-
servou. A discussão ganha impor-
tância, segundo ele, num momento
de alta demanda no mercado inter-
nacional por carne de qualidade.

RURAL

Ameaça de elevação
das tarifas americanas
reduziu cotação do
grão e ampliou dúvida
sobre a hora da venda

MARCOMENDES / DIVULGAÇÃO / CP

Preçoda oleaginosa recuahá sete dias

ASSEMBLEIA

Legislativo tem
novas frentes

Exigências ganhamprazo
RASTREABILIDADE

Grupoacompanha status
PECUÁRIA
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