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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 Substituta CELIC/SEPLAG

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E GESTÃO

BOVINO GORDO EM PÉ/KG

Semana de 30/Set/2019 a 04/Out/2019

Boi Vaca

Mínimo R$ 4,80 R$ 4,10

Médio (*) R$ 5,14 R$ 4,43

Máximo R$ 5,60 R$ 4,90

(*) Média ponderada obtida entre as praças consultadas

Fonte: Emater

SOJA GRÃO — BOLSA DE CHICAGO
US$ BUSHELL

08/Out/19
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COTAÇÕES*

A
exportação de trigo tem
andado em ritmo lento
em 2019. No ano passa-
do, o Rio Grande do Sul

embarcou 600 mil toneladas do ce-
real durante a safra. Neste ano,
até o momento, é praticamente
inexistente o fechamento de con-
tratos no mercado futuro, confor-
me o presidente da Federação das
Cooperativas Agropecuárias do
Estado (Fecoagro/RS), Paulo Pi-
res. O dirigente observa que o tri-
go ainda disponível está cotado a
cerca de R$ 50 reais a saca de 60
quilos no mercado interno. “Não
têm surgido contratos futuros com
preços melhores que este”, compa-
ra, explicando que, diante disso, o
produtor prefere aguardar.

Pires ressalva, porém, que a
partir dos próximos dias, quando
começa a se intensificar a colhei-
ta no Rio Grande do Sul, a cota-
ção no mercado interno tende a
cair com o aumento de oferta.
“Vamos colher cerca de 2,2 mi-
lhões de toneladas neste ano. A
pau e corda os moinhos irão com-
prar 1,1 milhão de toneladas. Va-
mos ter de encaminhar mais 1,1
milhão de toneladas para a expor-
tação. Sendo assim, essa lentidão
preocupa”, admite.

O coordenador da Câmara Se-
torial do Trigo na Secretaria da
Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento, Altair André Hommer-
ding, também vê o mercado inter-

no em compasso de espera. Se-
gundo ele, os moinhos estão
aguardando a colheita para confe-
rir a qualidade do cereal gaúcho.
“Em média, os moinhos conso-
mem 1,5 milhão de toneladas no
Estado, mas dependendo da quali-
dade esta média é maior ou me-
nor”, lembra. Hommerding ressal-
ta, porém, que a possibilidade de
frustração na safra de trigo do Pa-
raná – com perdas estimadas em
até 18% – pode favorecer a comer-
cialização do trigo gaúcho no de-
senrolar da colheita.

A Cooperativa Tritícola Mista
Campo Novo (Cotricampo) espera
que a qualidade do trigo gaúcho
de 2019 seja a melhor dos últimos
anos em razão do clima, que favo-
receu a cultura. A Cotricampo
tem moinho próprio, beneficiando
cerca de 60% do trigo que recebe.

Colheita das lavouras está próxima

Trigoexportado
emritmo lento

ALFREDO DO NASCIMENTO JUNIOR / CP MEMÓRIA

RURAL

Tradicional berço de genética
bovina, Dom Pedrito sedia a 86ª

Exposição Agropecuária (Farm
Show) de 10 a 27 de outubro. A
programação conta com cinco
leilões de bovinos, que irão ofer-
tar 300 touros e 250 ventres das
raças Angus, Braford e Here-
ford, e dois remates de cavalos
Crioulos. A expectativa é supe-
rar o faturamento registrado no
ano passado, que foi de R$ 5,4
milhões. A exposição inclui ain-
da eventos técnicos, julgamentos
e apresentações artísticas.

Segundo o presidente do Sin-
dicato Rural de Dom Pedrito, Jo-
sé Roberto Pires Weber, a proje-
ção é otimista, apesar das dificul-
dades que a agropecuária tem
enfrentado. Entre os principais
obstáculos, ele cita os prejuízos

que o excesso de chuvas e, poste-
riormente, a estiagem, provoca-
ram nas lavouras de arroz e so-
ja. Lembra ainda que o arroz en-
frenta problemas na comerciali-
zação e preços defasados.

Por outro lado, Weber afirma
que os remates já realizados nes-
ta primavera “têm andado bem”.
Um dos fatores positivos, obser-
va, é a exportação de terneiros
vivos, mesmo que os preços do
quilo tenham recuado de R$ 6,50
para R$ 6,20 nos últimos dois
anos. “Se não houvesse (a expor-
tação), os preços (na pecuária)
estariam mais defasados”, acre-
dita. Também há a expectativa
de venda de animais para o Pa-
raná, que no próximo dia 31
fecha a divisa para animais vaci-
nados contra a febre aftosa.

Uma ação conjunta do Mi-
nistério Público Estadual com
a Secretaria da Agricultura, Pe-
cuária e Desenvolvimento Ru-
ral (Seapdr) e o Ibama detec-
tou o uso de agrotóxicos venci-
dos e contrabandeados em la-
vouras de arroz da região Cen-
tral do Estado. Também foi en-
contrado o hidróxido de fenti-
na, que tem uso proibido em
tais cultivos. As equipes coleta-
ram amostras de água, solo, se-
mentes e até de animais mor-
tos. O Ibama lavrou nove autos
de infração, emitiu três termos
de embargo e fez três apreen-
sões. A Seapdr emitiu dois au-
tos de apreensão e depósito e
três de infração.

A Associação Gaúcha de Avi-
cultura e o Programa Ovos RS
lançaram nesta semana, em re-
des sociais, uma série de vídeos
de refeições e sobremesas à ba-
se de ovos gravados nas cidades
portuguesas de Lisboa, Sintra,
Coimbra, Aveiro, Porto, Lousã e
Viseu, com receitas típicas de ca-
da local. A iniciativa integra as
ações pelo Dia Mundial do Ovo,
a ser comemorado nesta sexta-
feira (11). Cada gaúcho conso-
me, em média, 253 ovos por ano.

Encontroespera
120mil pessoas

HORTIGRANJEIROS

Editor: Elder Ogliari
Editor assistente: Danton Júnior rural@correiodopovo.com.br

FarmShowoferta 550 bovinos
PECUÁRIA

Açãoencontra
produtoproibido

AGROTÓXICOS

Sériepromove
consumodeovos

AVICULTURA

Começa hoje, em Santa Rosa,
a 33ª edição do Encontro Esta-
dual de Hortigranjeiros. A feira
tem foco na agricultura familiar
e busca aproximar agricultores
e indústria, além de levar inova-
ção e transformação ao campo.
Dos 500 expositores, 75 são agro-
indústrias de Santa Rosa e cida-
des do Estado e Santa Catarina.
O evento segue até domingo no
Parque Municipal de Exposições
de Santa Rosa e espera 120 mil
visitantes.


