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COTAÇÕES
SOJA GRÃO — BOLSA DE CHICAGO
US$ BUSHELL
18/Nov/21
Jan/22
Mar/22
Mai/22
Jul/22
Ago/22
Set/22
Nov/22

Variação
-0,11¾t
-0,11¾t
-0,10¾t
-0,10¾t
-0,11¼t
-0,13t
-0,14t

Fechamento
12,65¼
12,76½
12,85¾
12,91½
12,85¼
12,63
12,48¾

BOVINO GORDO EM PÉ/KG

R$ 10,50
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Semana de 15/Nov/2021 a 19/Nov/2021
Boi
Vaca
Mínimo
R$ 8,00
R$ 7,00
Médio (*)
R$ 9,83
R$ 8,90
Máximo

O câmbio favorável e a quebra
de safra nos Estados Unidos,
afirma, deverão favorecer as exportações na virada do ano. Segundo o agricultor, o governo do
México deve prorrogar a isenção de tarifa de importação para o arroz em casca do Brasil.
Anunciada em abril e válida até
31 de dezembro, a medida foi limitada à cota de 75 mil toneladas do grão, e a expectativa é
que esse limite seja ampliado para até 250 mil toneladas.
Os produtores também prospectam negócios com a indústria de proteína animal, que vem
optando pelo uso do farelo de arroz como substituto do milho na
composição das rações, segundo
o coordenador da Comissão do
Arroz da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul), Francisco Schardong. Um
levantamento da entidade sinaliza que, para cobrir as despesas
da safra atual, o produtor terá
de negociar a saca a R$ 76,32.
Diante do cenário de preços baixos e custos baixos, a recomendação da Farsul é que no próximo ciclo os produtores invistam
na rotação de culturas com o arroz, especialmente a soja. “Esta
é uma safra que acendeu a luz
amarela”, destaca Schardong.
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a reta final da semeadura do arroz, o descompasso entre os preços do grão e os custos da lavoura aumenta a preocupação dos produtores com a
comercialização da safra. O valor da saca caiu na quarta-feira
para R$ 64,49, o menor patamar
em termos nominais desde julho
de 2020, de acordo com o Cepea,
da Esalq/USP. No mês, a queda
das cotações é de 5,58%. Entidades do setor veem na retomada
das exportações a alternativa
para equilibrar as contas.
“Se tomarmos por base (os
valores) desde a entressafra passada, o preço ao produtor já
caiu mais de 30%”, afirma o presidente da Federação das Associações de Arrozeiros do Rio
Grande do Sul (Federarroz), Alexandre Velho. Em outubro do
ano passado, a cotação da saca
chegou a R$ 106,34, marca recorde. A perda fica mais nítida
quando os preços são confrontados com estimativas de custo para a produção da saca. Na safra
2020/2021, esse gasto foi calculado pelo Instituto Rio Grandense
do Arroz (Irga) em R$ 72,73.
Para Velho, os preços atuais
tornam o grão brasileiro competitivo no mercado internacional.
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A fiscalização agropecuária
do Rio Grande do Sul vai contar
com o uso de drones a partir de
dezembro, com implementação
mais generalizada em 2022. De
acordo com Francisco Nunes Lopes, chefe do Departamento de
Controle e Informações Sanitárias da Secretaria da Agricultura, os equipamentos vão auxiliar no processo de fiscalização,
possibilitando a visualização inclusive em áreas de difícil acesso. Os servidores realizaram um
curso financiado pelo Fundo de
Desenvolvimento e Defesa Sanitária Animal (Fundesa). Os drones vão atuar nas fronteiras
com Argentina e Uruguai e na
divisa com Santa Catarina. “É
uma ferramenta moderna, que
está sendo muito usada, e o sistema de defesa sanitária está recebendo as alternativas possíveis para desempenhar suas funções de forma mais rápida e eficiente”, resume o presidente do
Fundesa, Rogério Kerber.

Preço preocupa
arrozeiro gaúcho
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Fiscalização vai
contar com drone
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DEFESA AGROPECUÁRIA

rural@correiodopovo.com.br

R$ 9,50

(*)Média ponderada obtida entre as praças consultadas
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

2.

Deliberação quanto à forma de contratação dos médicos no Município;
Assuntos gerais;

Do

3.

Exposição sobre formas de contratação (tipos de contrato de trabalho);

cu

1.
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O Simers – Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, no exercício das prerrogativas
estatutárias atinentes, convoca todos os MÉDICOS QUE TRABALHAM EM ALEGRETE – RS
para participar de ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a qual se realizará no dia 23
de novembro de 2021, às 19h30min em primeira convocação e às 20h, em segunda e
última convocação, com qualquer quórum, na Associação Médica de Alegrete, situada à
Rua Vasco Alves, nº 248, no centro da cidade de Alegrete-RS, com a seguinte ORDEM DO
DIA:

Porto Alegre, 19 de novembro de 2021.

Dr. Marcelo Marsillac Matias
Presidente do Simers

Dr. Danilo Soares
Diretor da Região
Fronteira Oeste
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EMPRESA JORNALISTICA CALDAS JUNIOR LTDA
Responsável: SIDNEY DA SILVA COSTA
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