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Asexportaçõesbrasileirasde
carnesperderamoritmoace-
leradodomêspassado.OBra-
silestáexportando,emmédia,
20,2 mil toneladas de carne
bovina, suínaedefrangopor
diaútilnestemês,umvolume
13% inferior aode outubro.
Quando comparados os

números deste mês com os
de novembro do ano passa-
do, a queda é de 15,5%. As
vendas se referem apenas
às carnes “in natura”.
As empresas ligadas àpro-

dução e à exportação estão
avaliando comcuidados es-
sesnúmeros.Esperavamvo-
lumes maiores, principal-
mente devido aos novos fri-
goríficos liberados para ex-
portar para a China.
Oschinesesaindamantêm

uma demanda acelerada, e
foram liberadas cinco novas
unidadesexportadorasrecen-
tementeparaopaís,segundo
umrepresentante do setor.
Segundo ele, ainda há um

ânimo nas empresas expor-
tadoras, e essaquedanasex-
portações deste mês pode-
ria ser apenas um atraso na

NuNca aNtes OBrasil colo-
cou 110,2 milhões de tone-
ladas de milho e de soja no
mercadoexternonesteano,
um volume nunca atingido
antes. Em 2018, quando as
exportações de soja atingi-
ramvolumerecorde,ototal
havia sido de 98,5milhões.

NuNcaaNtes 2 Houve uma
compensaçãoentreosdois
produtosnesteano.Em2018,
as vendas externas de soja
haviamatingido79milhões
de toneladas,masasdemi-
lho haviam ficado em ape-
nas 19 milhões, de acordo
comos dados da Secex.

Milho coMpeNsa Até no-
vembro, as exportações de
soja são 10milhõesde tone-
ladas inferiores às de igual
períodode2018. Jáasvendas
externasdemilhosomaram
41milhões,superandoem22
milhões as dos 11 primeiros
meses de 2018. Os dados de
novembro são estimados.

plaNtio MatoGrosso,prin-
cipalprodutordesoja, jáse-
meou 99%da área que será
destinadaaoproduto.Para-
náeMatoGrossodoSultam-
bémestãoprestesaterminar
o plantio, que já soma 79%
nopaís, segundoaAgRural.Granja no PR; em relação a novembro de 2018, exportação cai 15,5% Adriano Vizoni - 8.mar.18/Folhapress

Exportações de carnes perdem fôlego
e recuam 13% em relação a outubro

vaivémdas commodities Mauro Zafalon
mauro.zafalon@uol.com.br

O agronegócio terminará o ano com receitas de exporta-
ções inferiores às do ano passado. Em alguns casos, co-
moodomilho,opaísatéelevouovolumeexportado,mas
os preços médios das commodities recuaram. Uma das
poucas exceçõesocorreucomascarnes, que, devidoàde-
mandachinesa, têmvalores superiores aosdeháumano.
Entreos 12principaisprodutosdoagronegóciona lista

deexportaçõesdestemês, apenas4 têmalta, emcompa-
ração a novembro de 2018. A soja, carro-chefe do setor,
está sendo comercializada a US$ 367 por tonelada, 7%
menos.A celulose, que foi um importante itemnapauta
de exportaçõesnoanopassado, está comquedade 24%.
Mesmomilho e algodão, que ajudarama impulsionar as
receitas deste ano devido ao volumemaior de exporta-
ção, têm queda de preço de 7% e 2%, respectivamente,
de acordo com dados da Secex.

emquedaportadoresbrasileirosman-
têm um novo patamar nas
exportações de carne bovi-
na. Pelo 17° mês consecuti-
vo, vão comercializar mais
de 100 mil toneladas dessa
proteína no exterior.
Pelos números aponta-

dos até agora pela Secex, as
receitas dos exportadores
brasileiros recuam para
US$ 1,07 bilhão neste mês,
20%menosdoqueoUS$ 1,35
bilhão de outubro. Os da-
dos se referem às carnes
bovina, suína e de frango.
Só a bovina deverá render
US$ 588milhões nestemês.

apuração dos números.
Comosdadoscoletadosaté

agora pela Secex (Secretaria
deComércio Exterior), a ex-
portaçãodecarne suínavol-
taria a ficar abaixo de 50mil
toneladasnestemês, soman-
do 44mil. Nomesmo perío-
do,adefrangocairiapara240
mil, e a bovina, para 120mil.
A principal retração nas

vendas externas deste mês

ocorre com a carne bovina,
que deverá ter redução de
25%em relação a outubro.
Semantidoesseritmo,opa-

ís colocaráapenas 120mil to-
neladas de carne bovina “in
natura”nomercadoexterno,
bemabaixodas160mildeou-
tubro. Parte dessa quedapo-
de ser atribuída ao número
menordediasemnovembro.
Apesar desse recuo, os ex-

AVISO DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 07/2019
O Estado de Goiás, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde-SES, nos termos do Despacho Governamental nº
500/2019, torna público, para conhecimento dos interessados,que está disponível no sítio eletrônico http://www.saude.go.gov.
br/, conforme cronograma abaixo, o instrumento de CHAMAMENTO PÚBLICO nº 07/2019, autos nº 201900010038461, tipo
melhor técnica,destinado à seleção de organização social para celebração de Contrato de Gestão objetivando o gerenciamento,
a operacionalização e a execução das ações e serviços de saúde, em regime de 12 horas/dia, na Policlínica Regional -
Unidade Quirinópolis, localizada à área institucional nº 01, limitada pela Rua 03, Rua 05, Rua 04 e Rua 01, localizada no Bairro
Residencial Atenas, CEP 75.860-000, Quirinópolis – Goiás, por um período de 48 (quarenta e oito) meses, contados a partir
da publicação de seu resumo na imprensa oficial, podendo ser prorrogado sempre que houver interesse das partes, estando
o Edital regido pela Lei Estadual nº 15.503/2005 e suas alterações, Resolução Normativa nº 013/2017 do Tribunal de Contas
do Estado de Goiás e suas alterações, e subsidiariamente à Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações. As sessões públicas
relativas ao presente Chamamento Público serão realizadas na Secretaria de Estado da Saúde de Goiás – SES/GO, situada na
Rua SC-1 nº 299, Parque Santa Cruz, Goiânia – Goiás.

Eventos Data
Prazo máximo para Pedidos de Esclarecimento e Impugnação ao Edital 05 de dezembro de 2019
Divulgação da Nota de Esclarecimento 13 de dezembro de 2019
Entrega dos Envelopes às 09:00 horas do dia 02 de janeiro de 2020

Goiânia/GO, 21 de novembro de 2019
ISMAEL ALEXANDRINO

Secretaria de Estado da Saúde de Goiás
Comissão Interna de Chamamento Público

Contato: (62) 3201-3726 - E-mail: rafaela.camargo@goias.gov.br

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONSULTA PÚBLICA Nº 18/SME/2019
PROCESSO ELETRÔNICO Nº 6016.2017/0037309-2 - Registro de preços para
aquisição de mobiliário escolar: Conjunto refeitório CEI, Conjunto refeitório EMEI,
Conjunto refeitório EMEF e Conjunto sala de leitura EMEF.
A Secretaria Municipal de Educação está realizando a Consulta Pública nº 18/
SME/2019, em atendimento ao Decreto Municipal nº 48.042 de 26 de Dezembro de
2006, para colher subsídios que poderão ser utilizados na elaboração do Edital de
PREGÃO ELETRÔNICO - Registro de preços para aquisição de mobiliário escolar:
Conjunto refeitório CEI, Conjunto refeitório EMEI, Conjunto refeitório EMEF e
Conjunto sala de leitura EMEF.
Com esta Consulta Pública a Secretaria Municipal de Educação, além de garantir
maior transparência a todo o processo licitatório, aprofunda a qualidade desse
processo.
A minuta do edital estará disponível para exame e eventuais sugestões até às 16h
do dia 03/12/2019, no site e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br, e na COAD/
DILIC - Núcleo de Licitação e Contratos - Rua Dr. Diogo de Faria, 1247 - sala 316
- Vila Clementino.
As eventuais sugestões poderão ser encaminhadas através do e-mail
smecoadpregao@sme.prefeitura.sp.gov.br, por fax (11) 3396-0512 ou protocoladas
no endereço supra, dentro do prazo e horário estipulados.

AVISO DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 05/2019
O Estado de Goiás, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde-SES, nos termos do Despacho Governamental
nº 501/2019, torna público, para conhecimento dos interessados, que está disponível no sítio eletrônico
http://www.saude.go.gov.br/, conforme cronograma abaixo, o instrumento de CHAMAMENTO PÚBLICO nº 05/2019, autos
nº 201900010039280, tipo melhor técnica, destinado à seleção de organização social para celebração de Contrato de
Gestão objetivando o gerenciamento, a operacionalização e a execução das ações e serviços de saúde, em regime de
12 horas/dia, na Policlínica Regional – Unidade Posse, localizada à Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, na confrontação
com terras da Prefeitura Municipal de Posse, setor Buenos Aires, Posse - Goiás, CEP: 73900-000, por um período de 48
(quarenta e oito) meses, contados a partir da publicação de seu resumo na imprensa oficial, podendo ser prorrogado
sempre que houver interesse das partes, estando o Edital regido pela Lei Estadual nº 15.503/2005 e suas alterações,
Resolução Normativa nº 013/2017 do Tribunal de Contas do Estado de Goiás e suas alterações, e subsidiariamente à Lei
Federal nº 8.666/1993 e suas alterações. As sessões públicas relativas ao presente Chamamento Público serão realizadas
na Secretaria de Estado da Saúde de Goiás - SES/GO, situada na Rua SC-1 nº 299, Parque Santa Cruz, Goiânia – Goiás.

Eventos Data
Prazo máximo para Pedidos de Esclarecimento e Impugnação ao Edital 03 de dezembro de 2019
Divulgação da Nota de Esclarecimento 11 de dezembro de 2019
Entrega dos Envelopes às 09:00 horas do dia 27 de dezembro de 2019

Goiânia/GO, 21 de novembro de 2019
ISMAEL ALEXANDRINO

Secretaria de Estado da Saúde de Goiás
Comissão Interna de Chamamento Público

Contato: (62) 3201-3726 - E-mail: rafaela.camargo@goias.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÕES

O Município de Araras torna público para conhecimento dos interessados que se encontrão abertas
no Departamento de Compras da Secretaria Municipal de Administração as seguintes licitações:
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 080/2017-OBJETO: Aquisição de kit de livros e mapotecas de Ciências
e Geografia para as salas de leitura das escolas da Rede Municipal de Ensino de Araras, Educação
Infantil e Ensino Fundamental para atender alunos da Rede Municipal da Secretaria Municipal de
Educação.RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até as 08:00 horas do dia 05 de dezembro de 2019
INICIO DA DISPUTA DE PREÇOS: às 08:30 horas do dia 05 de dezembro de 2019.
TEMPO DE DISPUTA: 02 minutos, acrescido do tempo aleatório que pode variar de 00h00min:01
(um segundo) à 00:30:00(trinta minutos), determinado pelo sistema.A pasta contendo o edital e
anexos estará a disposição para leitura e retirada no site www.araras.sp.gov.br, no site www.
licitaçoes-e.com.br ou no Departamento de Compras, situado a Rua Pedro Álvares Cabral, nº
83, Centro, em dias úteis no horário das 9:00 as 16:00 horas.Todas as informações poderão
ser obtidas no órgão supra ou telefone (19) 3547.3107 ou e-mail compras@araras.sp.gov.br
TOMADA DE PREÇO Nº 009/2019- Contratação de empresa especializada para reforma do antigo
Centro de Zoonoses para implantação do CRAS, destinado a Secretaria Municipal de Assistência
Social.ENCERRAMENTO: às 14:00 horas do dia 18 de dezembro de 2019.A pasta contendo o edital
e demais anexos, estará à disposição dos interessados para retirada e consulta no Departamento
de Compras, Rua Pedro Alvares Cabral, nº 81, Centro, no horário das 9:00 às 16:00.A pasta também
poderá ser obtida no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de Araras, endereço www.araras.
sp.gov/licitacao.Todos os esclarecimentos poderão ser obtidos no Departamento de Compras, pelo
telefone 19.3547.3107 ou pelo e-mail: compras@araras.sp.gov.br.

Araras,25 de novembro de 2019
MARCOS ANTONIO FEREZINI

Secretário Municipal de Administração

AVISO DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 06/2019
O Estado de Goiás, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde-SES, nos termos do Despacho Governamental nº
502/2019, torna público, para conhecimento dos interessados,que está disponível no sítio eletrônico http://www.saude.go.gov.
br/, conforme cronograma abaixo, o instrumento de CHAMAMENTO PÚBLICO nº 06/2019, autos nº 201900010038452, tipo
melhor técnica,destinado à seleção de organização social para celebração de Contrato de Gestão objetivando o gerenciamento,
a operacionalização e a execução das ações e serviços de saúde, em regime de 12 horas/dia, na Policlínica Regional – Unidade
Goianésia, localizada à Avenida Ulisses Guimarães esquina com Avenida Contorno, Bairro Esperança, s/nº, Goianésia – GO,
CEP: 76.383-637, contados a partir da publicação de seu resumo na imprensa oficial, podendo ser prorrogado sempre que
houver interesse das partes, estando o Edital regido pela Lei Estadual nº 15.503/2005 e suas alterações, Resolução Normativa
nº 013/2017 do Tribunal de Contas do Estado de Goiás e suas alterações, e subsidiariamente à Lei Federal nº 8.666/1993 e
suas alterações. As sessões públicas relativas ao presente Chamamento Público serão realizadas na Secretaria de Estado da
Saúde de Goiás SES/GO, situada na Rua SC-1 nº 299, Parque Santa Cruz, Goiânia – Goiás.

Eventos Data
Prazo máximo para Pedidos de Esclarecimento e Impugnação ao Edital 04 de dezembro de 2019
Divulgação da Nota de Esclarecimento 12 de dezembro de 2019
Entrega dos Envelopes às 09:00 horas do dia 30 de dezembro de 2019

Goiânia/GO, 21 de novembro de 2019
ISMAEL ALEXANDRINO

Secretaria de Estado da Saúde de Goiás
Comissão Interna de Chamamento Público

Contato: (62) 3201-3726 - E-mail: rafaela.camargo@goias.gov.br

SÃO PAULO O setor de frigorí-
fico teve forte valorizaçãona
Bolsanestasegunda-feira(25),
com alta de mais de 9% das
ações da JBS, na contramão
do Ibovespa, que caiu 0,2%.
Oviéspositivoé frutodaal-

ta no preço da carne e da ex-
pectativade reduçãoou isen-
ção de impostos chineses de
importação. Em evento com
investidores nesta segunda,
executivos do frigorífico Mi-
nerva comentaramque o go-
verno negocia uma eventual
redução ou eliminação da ta-
xade 24%queaChina impõe
acarnesdaAméricadoSul.
“NaChina,asestataisestão

sendoisentasdessesimpostos
deimportação.Istodáaopor-
tunidadeúnicaparaAmérica
do Sul ser mais competitiva.
NovaZelândiaeAustráliatêm
imposto zero. Seremosmais
competitivos neste momen-
to, já que eles estão preocu-

pados com inflação alimen-
tar”, disse o fundador e pre-
sidente da Minerva, Fernan-
dodeQueiroz.
O diretor de relações ins-

titucionais da empresa, Jo-
ãoSampaio,comentouquea
revisãonas tarifaschinesasé
umapauta do governode Ja-
ir Bolsonaro.
“MarcosTroyjo [secretário

deComércioExterior doMi-
nistério da Economia] já es-
tá tratandodessetema. Já foi
pauta do Brasil e já foi pauta
do Mercosul. Recentemen-
te, com a visita de Bolsona-
ro àChina, oministroErnes-
toAraújo [ministrodasRela-
ções Exteriores] já teve uma
conversa nesse sentido. En-
tão achoquepode avançar.”
As declarações animaram

investidores, e as ações da
Minerva saltaram9,6%,para
R$ 6,35. A JBS avançou 9,6%,
paraR$27,84.AMarfrigsubiu

5,33%, para R$ 11,26, e a BRF,
6%, paraR$ 36,11.
Em 2019, a JBS é a terceira

empresaquemaissevaloriza
noIbovespa,comaltaacumu-
lada de 140%, atrás de BTG e
Qualicorp. AMarfrig vem lo-
goatrás, comaquartamaior
alta no ano, de 106%.
O setor vive uma expressi-

va altanospreços comapes-
te suína na China e aumen-
to das importações chinesas
e russas. Segundo a Secreta-
riadeComércioExterior(Se-
cex),asexportaçõesbrasilei-
ras de carne suína rendem
31%mais por tonelada neste
anodoque em igual período
de 2018. Com a demanda, 25
novos estabelecimentos pa-
ra exportações de carnes ao
mercado chinês foramapro-
vados emsetembro.
Na sexta-feira (22), o pre-

çodaarrobadoboi gordono
estado de São Paulo atingiu

R$ 228,80, novo recorde his-
tórico, deacordocomo indi-
cadorEsalq/B3.
Comomomento favorável

ao setor, a Minerva também
anunciounoeventodestase-
gunda que planeja realizar a
ofertapública inicial (IPO,na
siglaeminglês)desuasubsidi-
áriaAthenaFoodsemabrilde
2020,apesardasturbulências
políticas na Argentina, onde
adivisãoobtémcercade30%
de suas vendas líquidas.
AJBStambémtrabalhacom

umaofertadeaçõesqueper-
tencemaoBNDES(BancoNa-
cional de Desenvolvimento
Econômico e Social), que já
contratou bancos para coor-
denarema transação.
Obancodeverávendercer-

ca de metade de sua partici-
paçãonaJBSatéofimdoano,
emoperaçãoquepodelevan-
tarR$7,8bilhões. JúliaMoura
Com a reuters

Açãode frigoríficosdispara
comexpectativa sobreChina
executivos do setor debatem redução de taxa sobre carnes; JbS sobe 9,6%

Trigo comagrotóxico
irregular é armazenado
em silos públicos no Sul
-Katna Baran e Paula Sperb

CURITIBA e PORTO ALeGRe Cer-
cade2.850 toneladasdetri-
go contaminado com agro-
tóxicoproibidoemetapasde
produção e acima dos limi-
tespermitidosforamencon-
tradasemdoisarmazénspú-
blicos,umemPontaGrossa
(PR)eoutroemMarau(RS).
OprimeirosiloédaConab

(daCompanhiaNacionalde
Abastecimento), e o segun-
do,deumaempresagaúcha
queprestaserviçosàestatal.
A companhia comprou o

trigo contaminado via lei-
lão, em janeiro de 2018. Em
umadasmediçõesencontra-
dasnosilodeMarau,aquan-
tidadedeglifosatochegoua
5,206mg/kg,cemvezesalém
do limite de 0,05mg/kg.
Em Ponta Grossa foi en-

contrado 1,1 mg/kg de fos-
feto de alumínio no início
do monitoramento, sendo
queo tolerável é 0,1mg/kg.
A descoberta ocorreu du-

ranteestudodaEmbrapaso-
breperdasnoarmazenamen-

to.Otrigoédasafrade2017e
provémdePatoBranco(PR).
Mesmocomadiminuição

na concentração dos agro-
tóxicos comapassagemdo
tempo,oestudoapontaque,
até a última fase de moni-
toramento, as quantidades
de glifosato e fosfeto conti-
nuavamacimadaspermiti-
das pelas regras brasileiras.
Paraacoordenadoradoes-

tudo,CasianeTibola,noca-
sodaconcentraçãodeglifo-
sato, deve ter havido a apli-
caçãodoprodutonaprodu-
çãona fasede “dessecação”
do trigo, o que éproibido.
Os responsáveis pela pro-

dução do trigo não serão
multados. O Ministério da
Agricultura afirmou que a
coleta da Embrapa teve ob-
jetivo de monitoramento e
pesquisa, e não de ação fis-
cal.Seairregularidadetives-
se sido descoberta durante
fiscalização, a multa seria
de R$ 5.000, mais 400% do
valorcomercialdoproduto.
AConabafirmaqueprovi-

denciounovas análises.

agrofolha

JBS S/A, CNPJ 02.916.265/0221-39 e I.E 142.799.300.110, estabelecida na Rua Emília Marengo, N° 320 – Vila Regente
Feijo, em São Paulo/SP, Comunica, para todos os fins legais, a perda/extravio de ECF, MP-4000 TH FI, 01.00.02, Série
BE091310100011331147 na data de 22/01/2018 cujo fato também foi lavrado no B.O n° (terei o n° do B.O 2983/2019)


