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CONCORRÊNCIA

OBJETO: Execução de serviços remanescentes na rodovia ERS706, trecho Pedro Osório –

Entr. BRS-293, segmento do Km 0 ao Km 3+000.

ABERTURA: 08/01/2021, às 14h EDITAL: 0001/2021 PROCESSO: 20/0435-0010292-1

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.

Marina Fassini Dacroce

Subsecretária CELIC/SEPLAG

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E GESTÃO

COTAÇÕES

BOVINO GORDO EM PÉ/KG

Semana de 30/Nov/2020 a 04/Dez/2020

Boi Vaca

Mínimo R$ 8,00 R$ 7,00

Médio (*) R$ 8,52 R$ 7,70

Máximo R$ 9,00 R$ 8,25

SOJA GRÃO — BOLSA DE CHICAGO

US$ BUSHELL
07/Dez/20

Jan/21
Mar/21
Mai/21
Jul/21
Ago/21
Set/21

Nov/21

Variação

-0,04½t

-0,02½t

-0,00½t

+0,00¾s

+0,01s

+0,03s

+0,05½s

Fechamento

11,58½
11,62½
11,63¼
11,61½
11,41¾
10,87½
10,43¾

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

Vendademáquinas sobe
quase30%emnovembro

A
s vendas de máquinas
agrícolas no mercado
interno registraram al-
ta de 29,5% no mês de

novembro, na comparação com
o mesmo mês de 2019, mas caí-
ram 5,8% em relação a outubro
de 2020. Os números foram di-
vulgados ontem pela Associa-
ção Nacional dos Fabricantes
de Veículos Automotores (Anfa-
vea). Segundo o levantamento,
foram vendidas em novembro
4.267 unidades. A vice-presiden-
te da entidade, Ana Helena An-
drade, ressaltou que o recuo
em relação a outubro não sur-
preende, pois se encaixa na sa-
zonalidade do setor. “Novem-
bro é um mês característico da
diminuição das vendas de trato-
res e do aumento do comércio
de colheitadeiras”, esclareceu
Ana, ao reforçar que este com-
portamento não representa re-
vés econômico.

Apesar disso, o desempenho
registrado em novembro foi o
melhor para o mês desde 2018.

No mesmo mês, em 2019, foram
comercializadas 3.925 unida-
des. No acumulado do ano, a al-
ta é de 3,8%. A associação ava-
lia que o resultado anual refle-
te o bom momento das commo-

dities, que alcançaram em
2020 preços históricos.

Quanto às exportações, o
mês teve um discreto avanço,

de 0,9%, passando de 797 uni-
dades em outubro para 804 em
novembro. Em relação ao mes-
mo período do ano passado, o
recuo foi de 27,8%.

Já a produção seguiu em no-
vembro a trajetória de recupe-
ração de 2020, aumentando
2,4% em relação a outubro, de
4.853 para 4.971 unidades.

Em relação ao mês de outubro, porém, houve queda de 5,8%, o que
é atribuído à sazonalidade do setor, segundo dirigente da Anfavea

Indústria avalia que momento é favorecido pela cotação das commodities

ALINA SOUZA / CP MEMÓRIA

RURAL
Editor assistente: Danton Júnior rural@correiodopovo.com.br

O Conselho da Administração
da Companhia Nacional de Abas-
tecimento (Conab) elegeu José
Samuel de Miranda Melo Júnior
como novo presidente da institui-
ção. Guilherme Soria Bastos, no
cargo desde fevereiro, foi exone-
rado. A posse está prevista para

hoje, em cerimônia virtual. Melo
Júnior é doutor em Administra-
ção, mestre em Economia com
ênfase em Comércio Exterior e
Relações Internacionais e já
atuou como presidente do Insti-
tuto de Metrologia e Qualidade
Industrial do Maranhão.

Conselhoelegenovopresidente
CONAB

O prefeito eleito de Porto
Alegre, Sebastião Melo, prome-
te dar atenção à zona rural da
Capital. Entre as prioridades
estão o cerceamento a invasões
e o fomento ao turismo na re-
gião. “Vamos fazer o máximo
para monitorar as áreas e evi-
tar as invasões, para o que es-
peramos contar com a ajuda
dos produtores, pois é mais
fácil impedir do que tirar as
pessoas depois de elas se insta-
larem”, afirma.

Segundo ele, a prefeitura vai
destacar um servidor qualifica-
do para tratar dos assuntos do
setor, entre os quais a reabilita-
ção de festas tradicionais. “Um

pavilhão construído na Vila No-
va para sediar a festa está em
uso pela comunidade para ou-
tros fins, o que é justo, já que
as festas não acontecem o ano
todo”, observou. O prefeito elei-
to afirmou, no entanto, que é in-
justo que os agricultores não
possam mais usufruir da estru-
tura e oferecer seus produtos
aos consumidores.

O incremento ao turismo ru-
ral, garante Melo, é outra ação
prevista. “Queremos capacitar
os produtores para atraírem os
turistas e quebrar o monopólio
da Carris como empresa presta-
dora de transporte para os Ca-
minhos Rurais”, antecipa.

Meloprometeatençãoaosetor
ZONA RURAL

Entidades ambientalistas en-
viaram ontem um documento
ao governador Eduardo Leite
solicitando a retirada do regi-
me de urgência do Projeto de
Lei 260/2020, que propõe libe-
rar no Estado o uso de agrotóxi-
cos sem registro em seus paí-
ses de origem - o que já ocorre
no resto do Brasil. No texto,
também reivindicam uma au-
diência com Leite e a Comissão
das Entidades em Mobilização
Contra o PL 260 para organiza-
rem “um amplo debate com a
sociedade” sobre o assunto. As
ações foram definidas ontem,
em reunião virtual. O PL é de-
fendido por entidades represen-
tativas dos produtores rurais.

Entidadesquerem
debate sobrePL

AGROTÓXICOS

O índice de roubo de cargas
de tabaco teve redução de 85%
neste ano no Rio Grande do
Sul. Representantes da Comis-
são de Segurança do Sindicato
Interestadual da Indústria do
Tabaco (Sinditabaco) apresen-
taram a situação comparativa-
mente aos anos anteriores. En-
quanto em 2019, foram 26 even-
tos e 11 recuperações, na safra
de 2020 houve o registro de ape-
nas nove roubos, sendo quatro
deles recuperados, o que repre-
senta uma redução de 65% das
ocorrências nos três estados do
Sul. No Rio Grande do Sul, o
índice é ainda mais alto: 85%,

com apenas dois eventos e am-
bas as cargas recuperadas.

O presidente do Sinditabaco,
Iro Schünke, destacou que a
participação dos órgãos de se-
gurança foi fundamental para o
resultado. “A gestão desses in-
dicadores e a parceria para a
prevenção de ocorrências é al-
go que pretendemos manter pa-
ra a safra 2021”, disse. Para o
próximo ano, o grupo sugeriu a
utilização de aplicativos que
permitam à empresa acompa-
nhar o transportador em tempo
real e o repasse de informa-
ções para equipes de outras re-
giões estratégicas para o setor.

Roubodecargadiminuiem2020
TABACO


