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Nosmesesdejulhode2010,de
2015ede2020, comumasaca
de arroz, comprava-se 1,3 de
milho.Nesteano,énecessário
1,3sacadearrozparaacompra
deumademilho.Asituaçãoes-
tábematípica, emrelaçãoao
padrão histórico desses dois
cereais, e traz consequências
paraobolsodoconsumidor.
Com preços inferiores ao

domilho,oarrozpassouaser
uma opção para a produção
de ração, que está com uma
demandamuito fortedevido
às exportações deproteínas.
Essa concorrência das in-

dústrias de ração pelo arroz,
embora em quantidade pe-

quena,émaisumcomponente
paraamanutençãodospreços
aquecidosparaoconsumidor.
Apósquedasemmaio,junho

ejulho,asacadocerealvoltoua
subireestáentreR$80aR$85
noSul,dependendodaregião
de produção, de acordo com
VlamirBrandalizze,daBranda-
lizzeConsulting, deCuritiba.
Não falta arroz no merca-

do interno,umavezqueaco-
lheitafoiboa,masolimitepa-
raas importações,devidoao
dólar, está alto, afirma ele.
AtéoarrozdoParaguai,que

normalmente abastece São
PauloeMinasGerais,estácom
preçossuperioresaosdocere-

aldoRioGrandedoSul.Cota-
do entreUS$ 300 eUS$ 330, o
arrozimportadodoMercosul,
tradicionalfornecedoraoBra-
sil,ficamuitocaro,segundoele.
Não haverá disparada de

preços, como ocorreu em
2020,quandoopacotedecin-
co quilos chegou a até R$ 40,
masoarrozvoltaráasubirnas
gôndolas,afirmaBrandalizze.
Dólar,geadaeatéaindústria

deraçãoajudamamanteres-
sapressãonospreçosdosali-
mentos para o consumidor.
O trigo, comperspectiva re-

cordedeprodução,poderáper-
derqualidadeemalgumasdas
áreas afetadas pela geada. É

maisumcerealquedeverá ter
comodestinoaração.Ademan-
da interna vai dar suporte aos
preços,principalmenteporque
a tonelada do produto impor-
tadochegaaomercadointerno
porumvalorpróximoaR$1.600,
acimadodoprodutonacional.
Ofeijão,tambémprejudica-

dopelageada,nãodará folga
aobolsodoconsumidor,ese-
ránegociadoentreR$6eR$8
porquilo.Haveráumvaziode
ofertanaroçapelospróximos
doismeses,afirmaoanalista.
O alívio que era esperado

nospreçosdosalimentosnão
veio,eboapartedelesseman-
témemaltanestemês.Emre-
laçãoaagostodoanopassado,
asaltassãobemmaisacentu-
adas, superando, em alguns
casos, comoodo café, 80%.
E as notícias que vieram

nesta segunda-feira (16) do

Usda(DepartamentodeAgri-
culturadosEstadosUnidos)
não são animadoras.
Os EUA, umdos principais

concorrentes do Brasil nas
exportaçõesdoagronegócio,
nãotêmumasituaçãoclimá-
ticaconfortávelnasafradeste
ano.Muitocalorepoucachu-
vacomplicamocenáriopara
aproduçãodesojaedemilho.
Diminuiuopercentualdas

lavourasemestadobomeex-
celente, tanto no milho co-
mona soja, segundooUsda.
No caso domilho, 62%das

lavourasestãoemboaeexce-
lente condições, um percen-
tualpiordoqueodasemana
passada, e bem inferior aos
69%deháumano.Asituação
domilho já estápraticamen-
tedefinida,comoUsdaredu-
zindo em 10,5milhões de to-
neladasaestimativainicialde

produção, para 375milhões.
No caso da soja, o cenário é

aindapior: apenas57%das la-
vourasestãoemcondiçõesboa
e excelente. Em igual período
doanopassado,eram72%.Ao
contrário do milho, porém,
partedaáreadasojaaindapo-
demelhorar,desdequevenha
chuva,oqueépoucoprevisível.
Ascondiçõesclimáticasdes-

favoráveisnosEstadosUnidos
animam os preços no Brasil,
umavezqueosmercadossão
interdependentes.Comisso,
omercadoexternovai conti-
nuar com preços elevados, e
osbrasileiros,pagandomais.
Atémesmoprodutoscomo

oaçúcar,emqueopaísé líder
mundial,ospreçosacumulam
altade7%nestemês.Ademan-
daexternaéforte,epartedas
lavourasdecana-de-açúcarfoi
afetadapelasrecentesgeadas.

Indústria da ração compramais arroz,
e consumidor deve sentir alta de preço
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Crise climáticadeixao cafémais amargo
Brasil se volta para grãos robusta e conilon, mais resistentes ao calor e sem a doçura do arábica, e molda paladar mundial

AGROFOLHA
-Maytaal Angel, Marcelo
Teixeira e Roberto Samora

londres,novayorkesãopaulo |
reuters Lídermundialemca-
fé,oBrasilestásevoltandopa-
ragrãosdavariedadecanéfora
(robustaeconilon),maisfortes,
amargoseresistentesaocalor
doqueodelicadoarábica, em
umsinaldecomoasmudanças
climáticas estão afetando os
mercadosglobais—emoldan-
donossossaborespreferidos.
O Brasil é omaior fornece-

dordearábicadomundo,mas
suaproduçãosemantevepra-
ticamenteestávelnosúltimos
cinco anos. Enquanto isso, a
produçãoderobusta/conilon
—mais barato, geralmente
cultivado em altitudes mais
baixas e visto como inferior
em qualidade— aumentou e
está atraindo cada vez mais
compradores internacionais,
deacordocomnovosdados.
Aexpansãodesafiaodomí-

niodelongadatadoVietnãno
caférobusta,aomesmotem-
po que pressiona “players”
menores, cada vezmais con-
centrandoaproduçãoemme-
nos regiões e deixando a va-
riedade mais suscetível a pi-
cosdepreçosemcasodecon-
dições climáticas extremas.
Ela também promete alte-

rargradualmenteosabordo
cafénomundonospróximos
anos,àmedidaqueumaquan-
tidademaiordavariedadero-
busta,mais forteecarregada
decafeína,amplamenteutili-
zadanaproduçãodecafé ins-
tantâneo, invadeos “blends”
mais caros, atualmente do-
minados pelo arábica.
Sejaqual for seugosto,En-

rique Alves, pesquisador da
Embrapa, afirma que pode
ser graças ao robusta que
“nunca falte na nossa mesa
o café de cada dia”, à medi-
da que o planeta esquenta.
“Éconsensoqueasplantasde

café canéfora sãomuitomais
robustas e produtivas do que
as de café arábica. Para níveis
equivalentesdetecnologia,os
cafésdaespéciecanéforapro-
duzempraticamenteodobro.”
As duas variedades domi-

nantes são contrastantes.
O arábica, que representa

cerca de 60% do café mun-
dial, é geralmente mais do-
ce,commaisvariaçõesdesa-
bor, e pode valermais que o
dobro do café robusta.
Jáorobustapodesermenos

refinado, mas oferece rendi-
mentosmuitomais elevados
emaisresistênciaaoaumento
dastemperaturas.Eleestáse
tornandoumaopçãocadavez
maisatraenteparaosagricul-
tores do Brasil, país que pro-
duz 40%do café domundo.
“No futuro próximo, o

mundo usará muito robus-
tabrasileiro”, afirmouCarlos
Santana, chefede tradingno
Brasil da Eisa Interagricola
—unidadedaEcom,umadas
maiores tradingsdecommo-
dities agrícolas domundo.
Ele acrescentouque as tor-

refadorasdetodoomundoes-
tãoexperimentandocadavez
mais adicionarmais robusta
brasileiro, conhecido como
conilon, aos seus “blends”
decafémoídoe instantâneo.
“Estáganhandoterrenono

‘blend’mundial.”
O Brasil aumentou sua pro-

dução de robusta em 20%nas
últimas três temporadas, para
20,2milhõesdesacasde60kg,

segundodadosdoDepartamen-
todeAgriculturadosEUA(Usda,
nasiglaeminglês).Aprodução
doVietnã,enquantoisso,recu-
ou5%,para28milhõesdesacas.
AposiçãodopaísdoSudes-

teAsiáticocomomaiorexpor-
tador global de robusta está
garantida por enquanto, já
que embarcou 23,6 milhões
desacasnatemporadapassa-
da, ante4,9milhõesde sacas
doBrasil,segundomaiorpro-
dutor de robusta domundo.
Noentanto,ascoisasestão

mudando para o Brasil no
front internacional.Amaior
partedesuasafraderobusta
é tradicionalmenteutilizada
paraoforteconsumodomés-

tico, de mais de 13 milhões
de sacas por ano, mas o pa-
ís agora acumulou um bom
excedente para exportação.
Até este ano, muitos grãos

brasileiros iam parar em ar-
mazéns certificados pela
ICE Futures Europe, o últi-
mo recurso no mercado pa-
ra excedentes de café sem
compradoresinternacionais.
DadosdoConselhodosEx-

portadores de Café do Brasil
(Cecafé) mostram que, em
2018,2019e2020,de20%a50%
das exportações de conilon
do Brasil foram para Holan-
da,BélgicaeReinoUnido,on-
deestãoquasetodososesto-
quesdecaférobustadaBolsa.

Em contrapartida, no acu-
mulado deste ano até maio,
apenas2%foramenviadospa-
ra esses locais.México e Áfri-
cadoSulestãoentreospaíses
que importarammuito mais
robusta brasileiro, destina-
do a torrefadoras que trans-
formam os grãos verdes em
“blends”decaféparaovarejo.
Todo dia uma nova torre-

fadora diz que vai optar pe-
loconilon, segundoumope-
rador sênior domercado de
café de uma trading multi-
nacional com sede na Suíça.
OdomíniodoVietnãnoca-

férobustatemsebaseadoem
rendimentos médios muito
mais altos que os de rivais,

decercade2,5 toneladaspor
hectare.AÍndia,porexemplo,
tem uma produtividade mé-
diade1,1toneladaporhectare.
Mas,comoBrasiltendotra-

balhadoporduasdécadaspa-
ramelhoraraqualidade,osa-
bor e a resiliência de seu co-
nilone,aomesmotempo,au-
mentarosníveisdeprodutivi-
dadeematé300%,opaísestá
competindoagressivamente.
OBrasil temagoraumren-

dimentomédiosimilaraodo
Vietnã, eprodutores acredi-
tam que há potencial para
mais crescimento.
Luiz Carlos Bastianello,

produtor de conilon no Es-
pírito Santo, disse à Reuters
quefazendasmodernaseme-
canizadasnoestadoalcança-
ramrendimentosrecordesde
até 12 toneladasporhectare.
Ele acrescentou que há di-

versas variedades de robus-
ta/conilonnoBrasil, todases-
pecialmentecriadasparaau-
mentararesiliênciagenética
eeficiência,sendoparticular-
menteadequadaspararesistir
ao climaquente e seco.
Alves, da Embrapa, refor-

ça que, após o aumento da
produtividade, o foco está
passando para a qualidade.
Em relação à produção de

arábica, os agricultores bra-
sileiros estão cada vez mais
limitados por condições cli-
máticas extremas, como as
recentesgeadasquedevasta-
ramcercade 11%dasáreasde
cultivo da variedadenopaís.
Nosúltimosquatroanos, a

produção de arábica no Bra-
sil, que tem um ciclo bienal,
cresceu apenas 6% nas duas
safras “de baixa”, enquanto
se manteve estável nos dois
anos“dealta”,segundooUsda.

Trabalhadores rurais na colheita de café robusta emSão Gabriel da Palha (ES); torrefadoras
pelomundo adicionam cada vezmais aos ‘blends’ o grão brasileiro José Roberto Gomes - 2.mai.18/Reuters

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAÍBA
AVISO DE LICITAÇÃO

Chamada Pública n.º 004/2021 – Proc. Adm. n.º 625/2021
Objeto: O objeto da presente Chamada Pública para aquisição de gêneros
alimentícios (SUCOS), da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar
Rural, destinado ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação
Escolar/PNAE, durante o período de 12 meses em atendimento ao Município
deSantana deParnaíba.Os interessados deverão apresentar a documentação
para habilitação no período de 18/08/2021 à 06/09/2021, no setor de licitações
da Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba - SP, sito à Avenida Marechal
Mascarenhas de Morais, 1283 – Votuparim – Santana de Parnaíba – SP -
CEP: 06501-125 - telefone (11) 4622-7514. Do Edital: O edital completo
poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 17/08/21 por meio do site
www.santanadeparnaiba.sp.gov.br, na aba serviços para sua empresa.

Santana de Parnaíba, 16 de agosto de 2021.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS
DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. - IPT

C.N.P.J. 60.633.674/0001-55
Cotação - Processo IPT Nº DL005772021 - R49769.2021

Objeto: Ferramentas e Instrumentos Diversos.
Cotação - Processo IPT Nº DL005782021 - R50407.2021

Objeto: Ferramentas e Instrumentos Diversos.
Data Final para apresentação de proposta: 19.08.21 até as 17:00h.
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através dos telefones/e-mail:
(11) 3767-4487 - msumi@ipt.br - Departamento de Compras.

PRO•BRASILIA•FIANT•EXIM
IA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

A Prefeitura de Guarulhos, por meio do Departamento de
Licitações e Contratos - DLC torna público os seguintes

atos: REPROGRAMAÇÃO DE CERTAME: CP 11/21 - DLC PA 34317/20
menor preço global visando Contratação de empresa especializada
para canalização do Rio Baquirivu entre as estacas 285 a 413, parque
linear contínuo e infraestrutura urbana do programa de macrodrenagem
e controle de cheias do Rio Baquirivu-Guaçu - Lote 01. Abertura:
24/09/21 9h. CP 12/21 - DLC PA 34322/20 menor preço global visando
Contratação de empresa para a execução de obras de canalização entre
as estacas 413 a 710 - Parque linear contínuo, canalização do cocho
velho e infraestrutura urbana do programa de macrodrenagem e controle
de cheias do Rio Baquirivu-Guaçu - Lote 2 Abertura: 22/09/21 9h. CP
13/21 - DLC PA 34323/20 menor preço global visando Contratação de
empresa para execução de obras de canalização do Rio Baquirivu entre
as estacas 710 e 1004 + 19,14 - Parque Linear Continuo e infraestrutura
urbana do programa de macrodrenagem e controle de cheias do Rio
Baquirivu-Guaçu - Lote 03 Abertura: 21/09/21 9h.Os editais poderão ser
obtidos no site www.guarulhos.sp.gov.br no link: Licitações Agendadas.

Oi informa que está mudando a tecnologia do seu serviço de telefonia fixa baseado em cobre em diversas
regiões da PB. Nesses locais, o serviço de telefonia fixa passará a ser prestado através da tecnologia sem fio
conhecida como WLL (Wireless Local Loop). Os clientes de Pequenas Empresas devem solicitar a migração da
tecnologia de cobre do telefone fixo para a tecnologia sem fio (WLL) ligando 08000310800 e a essa migração
será realizada gratuitamente. O número da linha telefônica do cliente será mantido e no ato da migração não
haverá nenhuma alteração do valor cobrado atualmente pelo serviço de telefonia fixa do cliente. Os clientes que
não solicitarem a migração do seu telefone fixo para a tecnologia sem fio (WLL) no prazo de 30 dias, ou seja, até
16/09/2021 (30 dias após a publicação do comunicado), terão a cobrança do serviço suspensa e o seu serviço
bloqueado e, após 60 dias, será realizado seu cancelamento. A Oi esclarece que essa mudança de tecnologia
está sendo realizada devido à insustentabilidade dos serviços prestados em regime público da telefonia fixa e ao
desequilíbrio de custos resultante para os serviços baseados na tecnologia de cobre. Nesse cenário,
os clientes de internet (Velox) que usam tecnologia ADSL (cobre) nessas mesmas localidades terão
este serviço descontinuado em até 60 dias, conforme previsto no contrato de adesão do serviço.
Para mais informações ligue 08000310800.

Comunicado oi aos clientes

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE GOIÁS
COMISSÃO INTERNA DE CONTRATOS DE GESTÃO EM SERVIÇOS DE SAÚDE

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2021
O ESTADO DE GOIÁS, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde - SES, nos termos do Despacho Governamental nº
511/2021, torna público, para conhecimento dos interessados que está disponível no sítio eletrônico www.saude.go.gov.br, o
instrumento de CHAMAMENTO PÚBLICO nº 02/2021, 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 FORMOSA, localizado nas Quadras 04, 05 e
09 – Loteamento Santa Bárbara - Formosa - GO , por 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 presente
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, atendendo ao seguinte
cronograma proposto:
EVENTOS DATA
Prazo máximo para Pedidos de Esclarecimento e Impugnação ao Edital 08/09/2021
Divulgação da Nota de Esclarecimento 15 de setembro de 2021
Entrega dos Envelopes às 09:00 horas do dia 24 de setembro de 2021.

Goiânia/GO, 16 de agosto de 2021
Secretaria de Estado da Saúde de Goiás

Comissão Interna de Chamamento Público
E-mail:

comissaochamamentogoias@gmail.com

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA n° 1/2021
TIPO: MENOR PREÇO
PROCESSO SEI Nº 20.22.0001.0021384.2021-95
DATA E HORÁRIO DA LICITAÇÃO: 20/09/2021, às 14h
OBJETO: Contratação de pessoa jurídica, especializada na área de construção civil,
para execução de obras e serviços visando à construção do prédio-sede do Ministério
Público do Estado do Rio de Janeiro em Teresópolis, RJ.
LOCAL DA LICITAÇÃO: Edifício do Ministério Público, situado na Av. Marechal
Câmara, nº 350, 10º andar, Centro, Rio de Janeiro - RJ.
OBSERVAÇÃO: As interessadas em participar da presente licitação deverão obter o
Edital e seusAnexos no período compreendido entre os dias 19/08/2021 e 17/09/2021,
no Portal da Transparência do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro,
http://transparencia.mprj.mp.br/licitacoes-contratos-e-convenios/licitacoes.

AV I S O

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

DIRETORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS


