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EDITALDECONVOCAÇÃO

Porto Alegre, 10 de dezembro de 2021

JULIO CESAR JESIEN - Presidente Sindisaúde-RS

O Sindicato dos Profissionais de Enfermagem, Técnicos, Duchistas, Massagistas

e Empregados em Hospitais e Casas de Saúde no Estado do Rio Grande do Sul

(Sindisaúde-RS), por seu presidente, nos termos do Ar�go 21, alínea “a” do estatuto

vigente, convoca todos os associados para Assembleia Geral Extraordinária que ocorre-

rá no dia 20 de dezembro de 2021, em primeira convocação às 13h30min e em

segunda e úl�ma convocação às 14h, no auditório da sede social da en�dade, situada

à Rua Vicente da Fontoura, nº 2280, Bairro Santa Cecília, Porto Alegre, RS, para

deliberar sobre a seguinte ordem do dia: proposta de reforma e alteração do Estatuto

do Sindisaúde-RS. A proposta a ser apresentada na assembleia geral está disponível no

site do Sindisaúde-RS, www.sindisaude.org.br. Na assembleia, serão observados todos

os protocolos de distanciamento social, uso de máscara e álcool-gel.

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Filiado à CUT e à Feessers

COTAÇÕES

BOVINO GORDO EM PÉ/KG

Semana de 06/Dez/2021 a 10/Dez/2021

Boi Vaca

Mínimo R$ 10,00 R$ 9,00

Médio (*) R$ 10,85 R$ 9,83

Máximo R$ 11,50 R$ 10,50

SOJA GRÃO — BOLSA DE CHICAGO

US$ BUSHELL

09/Dez/21

Jan/22

Mar/22

Mai/22

Jul/22

Ago/22

Set/22

Nov/22

Variação

+0,03½s

+0,03½s

+0,02¾s

+0,02¼s

+0,02¼s

+0,03s

+0,03¾s

Fechamento

12,64½

12,72¼

12,78¾

12,84¾

12,78

12,58¾

12,47¾

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

Farsulvê cenário incertopara2022

Estimativas foram apresentadas durante coletiva na sede da federação

O Rio Grande do Sul deverá
chegar a uma produção total de
39,914 milhões de toneladas de
grãos na safra 2021/2022, um
avanço de 9,2% sobre o ciclo an-
terior, de acordo com o 3° Levan-
tamento da Safra de Grãos
2021/22, divulgado ontem pela
Companhia Nacional de Abaste-
cimento (Conab). O número cor-
responde à soma das culturas
de soja, trigo, arroz, feijão e mi-
lho e supera o anunciado pela
estatal no mês passado em sua
segunda estimativa, que foi de
39,7 milhões de toneladas. Po-
rém, o levantamento não consi-
dera as perdas previstas para o
milho em razão da estiagem.

Para a soja, é projetada a co-
lheita de 21,223 milhões de tone-
ladas, o que indica um aumento
de 2,1% em comparação com a
safra passada. Para o milho, o
levantamento prevê um resulta-
do 35,3% superior nesta safra,
com 5,94 milhões de toneladas.
A colheita do arroz deve atingir
8,085 milhões de toneladas (a-
vanço de 2,3%), e a primeira e a
segunda safra de feijão devem
totalizar, respectivamente, 62,3
mil toneladas e 26,5 mil tonela-
das (expansão de 8,9% e 4,1%).
No caso do trigo, o resultado es-
timado é de 3,56 milhões de to-
neladas, com um avanço de
57,6% sobre a safra 2020.

Para a safra nacional, com o
clima favorável na maioria das
regiões produtoras do país, a Co-
nab projeta 291,1 milhões de to-
neladas na temporada 2021/22.
Caso a previsão se confirme, o
volume colhido será 15,1% supe-
rior ao do ciclo anterior. Soja e
milho são os principais produtos
que puxam o bom resultado. Pa-
ra a oleaginosa, espera-se uma
colheita de 142,8 milhões de to-
neladas, desempenho que man-
tém o país como o maior produ-
tor mundial. No caso do milho, a
expectativa de crescimento é de
34,6% na produção total, com
um volume previsto de 117,2 mi-
lhões de toneladas.

O deputado Heitor Schuch
(PSB/RS), presidente da Fren-
te Parlamentar da Agricultu-
ra Familiar, encaminhou ao
Ministério da Agricultura um
pedido de revisão do zonea-
mento agrícola da soja no
Rio Grande do Sul por conta
da estiagem. A explicação do
deputado é que, aguardando
a volta das chuvas, muitos
agricultores vão plantar em
datas posteriores ao encerra-
mento do zoneamento atual,
o que pode impedi-los de utili-
zar o Proagro, seguro agríco-
la direcionado aos beneficiá-
rios do Pronaf.

“Os prognósticos indicam
chuvas apenas na segunda
quinzena de janeiro, em ra-
zão do enfraquecimento do
La Niña, quando o plantio po-
derá então ser realizado e, se
mesmo assim a estiagem vol-
tar, poderão acessar o segu-
ro no caso de o Proagro ser
estendido”, explica Schuch.

RURAL

Entidade projeta aumento na produção agrícola, mas custos e clima devem impactar o setor

U
m cenário de incertezas
se desenha para o agro-
negócio gaúcho no ano
que vem, com expectati-

va de uma safra de grãos seme-
lhante à de 2020/2021, mas que
poderá ser impactada por fatores
como clima – o Rio Grande do
Sul já apresenta indicativos de es-
tiagem –, custos altos, redução
das margens de lucratividade e
possibilidade de escassez de insu-
mos, como defensivos e fertilizan-
tes. Ontem, na apresentação do
Relatório Econômico 2021 e Pers-
pectivas 2022 da Federação da
Agricultura do Rio Grande do Sul
(Farsul), a Assessoria Econômi-
ca da entidade projetou um au-
mento de 1,8% na produção de
grãos do Estado para o ciclo
2021/2022, com um volume de
38,3 milhões de toneladas.

A área plantada deve crescer
em 3,2%, com destaque especial-
mente para as culturas de inver-
no (aveia, centeio, trigo e tritica-
le), ficando em 9,77 milhões de
hectares. O volume de grãos esti-

mado para 2022 poderá gerar um
Valor Bruto de Produção para o
Estado de R$ 77,11 bilhões, con-
tra R$ 73,56 bilhões de 2021,
quando a colheita foi de 37,6 mi-
lhões de toneladas. O Produto In-
terno Bruto (PIB) do agronegócio
no Estado deve fechar 2021 com
avanço de 1,3% sobre o ano ante-

rior e o de 2022 está com cresci-
mento projetado em 1,8%. As esti-
mativas da Farsul ainda não con-
sideram as possíveis perdas no
milho que já estão sendo aponta-
das em algumas regiões do Esta-
do em que a chuva tem sido insu-
ficiente, por ainda não estarem
disponíveis nos dados oficiais.

Segundo o economista-chefe
da Farsul, Antônio da Luz, nos úl-
timos 12 meses o Índice de Infla-
ção dos Custos de Produção
(IICP) subiu 41,1%, enquanto o
Índice de Inflação dos Preços Re-
cebidos (IIPR) evoluiu 0,60%. Da
Luz afirma que é preciso enxer-
gar que o aumento dos custos fo-
ram generalizados em toda eco-
nomia e que se deve abandonar o
conceito de “inflação dos alimen-
tos” e atribuir isso à produção
primária. “O que há é inflação,
onde os alimentos também foram
impactados”, resumiu.

O presidente da Farsul, Ge-
deão Pereira, foi enfático ao di-
zer que uma das suas bandeiras
para os próximos três anos de
gestão será a resolução de entra-
ves ambientais, em especial para
o aumento da irrigação. “Há difi-
culdade de reservação de água”,
aponta, lembrando a situação
dos produtores da Metade Sul,
onde uma liminar obtida pelo Mi-
nistério Público Federal tem im-
pedido os licenciamentos.

GERSON RAUGUST / DIVULGAÇÃO / CP

n Ainda impossibilitado de ex-
portar para a China, o Brasil
passou a embarcar mais carne
bovina para os Estados Uni-
dos, apontam dados da Secre-
taria de Comércio Exterior
compilados pelo Cepea, da
Esalq/USP. O país exportou
17,29 mil toneladas de carne
bovina para os EUA em no-
vembro. O país norte-america-
no tornou-se o principal desti-
no das exportações brasileiras.

n Ladislau Lancsarics Junior,
pecuarista de São Paulo, foi
reeleito presidente da Associa-
ção Brasileira de Brangus
(ABB). Ele afirmou que vai con-
tinuar a capacitação do corpo
técnico e as avaliações técni-
co-científicas dos bovinos de
corte, feitas em parceria com a
Ufrgs e com a Embrapa. O cria-
dor reelegeu-se concorrendo
em chapa única.

direto ao ponto

EUApassa a sermaior
comprador de carne

Criadores de Brangus
reelegemLancsarics

Conabprojeta39,9milhõesde toneladas
SAFRA 2021/2022

Deputadopede
prorrogação

ZONEAMENTO

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