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Enfim o Brasil deverá ter
uma safra de soja acima dos
100 milhões de toneladas.
Um volume também espera-
donas safrasanteriores,mas
que não se confirmou.
O ponto de partida favorá-

vel deste ano é o plantio. As
máquinas avançam rapida-
mentesobreasáreasdestina-
das à oleaginosa, e o clima
aponta condições bem mais
favoráveis do que as de 2015.
No ano passado, devido à

seca, o plantio foi retardado
em várias regiões, adiando a
colheita e dificultando até a
safrinha demilho.
Um cenário favorável nes-

te ano é o do norte do Para-
ná, Estado que tem a segun-
damaior produção do país.
Os produtores semearam

com o solo úmido e não fal-
taramchuvasapósoplantio.
Comclima favorável, o vo-

lume da safra de soja de
2016/17poderá ficarpertodos
105milhões de toneladas.
A AgRural estima 100 mi-

lhões, enquanto a Safras &
Mercados prevê 103,5 mi-
lhões. O Usda (Departamen-
todeAgriculturadosEUA)es-
tima 102 milhões, enquanto
a Conab (Companhia Nacio-
nal deAbastecimento) prevê
até104milhõesde toneladas.
Asafracomeçoubem,con-

tinuaboa, comapenas sinais
de alerta nos Estados do Sul,
principalmente Rio Grande
do Sul e Santa Catarina, on-
deháatrasosnoplantio, ava-
liaDanieleSiqueira, analista
da AgRural.

Área semeada
A agência estima que 53%

da área que será destinada à
soja no país já tenha sido se-
meada. Mato Grosso do Sul e
Mato Grosso lideram, com
percentuaissuperioresa80%.
EmMato Grosso, líder na-

cional em produção, apenas
a região nordeste do Estado

Tratores semeiam soja em Sertaneja, no norte do Paraná; clima favorável no país poderá elevar a produtividade
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Aperspectivadeumasafra
recorde movimenta o setor
rural embuscademáquinas.
Nos quatro primeiros meses
deste segundo semestre, as
vendas acumuladas do setor
superamasde todooprimei-
ro semestre do ano.
Dadosdivulgadosnestase-

gunda-feira (7) pela Anfavea
(associaçãodosetor) indicam
que as vendas de julho a ou-
tubro somaram 18,1 mil má-
quinas, 14%mais do que em
igual período de 2015.
Esse volume supera as 17

mil unidades doprimeiro se-
mestre,quandoasvendasha-
viamrecuado31%emrelação

às de janeiro a junho do ano
passado.
Dificilmente o setor terá

um cenário positivo de ven-
das neste ano, ante igual pe-
ríodo de 2015, devido à forte
quedadas vendasnoprimei-
ro semestre.
Masexecutivosdosetores-

timamumaquedadeapenas
5%,bem longedasprevisões
baixistas do início do ano.
As vendas de tratores so-

maram29,9mil unidadesaté
outubro, 12% menos do que
as de igual período do ano
passado. Jáasdecolheitadei-
ras somaram3.259, omesmo
número das de 2015.

Clima favorece o plantio de
soja, e safra pode ser recorde

Preocupa� Os produto-
res de Mato Grosso temem
queomilhoquedeveria ser
exportado—eacabou fican-
do no mercado interno de-
vido aos preços mais favo-
ráveis aqui do que no exte-
rior—vaiderrubarospreços
agora na entrada da safra.

Sa�fra� na�ciona�l� Os pre-
ços melhoraram, e os pro-
dutores optaram por plan-
tar mais milho no verão. O
aumentodeárea foide 12%.
Já a evoluçãonoperíodode
inverno será de 11%.

Vol�ume el�eva�do O re-
sultado é que a soma das
safras de verão e de inver-
no poderá render 94,7 mi-
lhões de toneladas, segun-
do a consultoria Horizon.

Venda de máquina agrícola
cresce no segundo semestre

Fimdesa�fra�Acolheita
demilhoatingiu,emmédia,
91%nosEstadosUnidos. Il-
linois e Missouri lideram,
com 99% da área já colhi-
da. A colheita de soja che-
gou a 94%, segundo dados
do Usda (Departamento de
Agricultura dos EUA).

Soja�AHorizonprevêque
a área de soja suba 1,3%na
safra 2016/17 no Brasil, so-
mando33,6milhõesdehec-
tares. Confirmada a área, a
produção subirá para 103,7
milhões de toneladas.

Preços As exportações
de açúcar refinado estão
sendo feitas a valores 54%
superiores aos de há um
ano. As do açúcar bruto, a
30%mais.

temritmolento.Asmáquinas
avançaramsobreapenas33%
da área destinada à soja.
No restodoEstado,oplan-

tio está sendo tranquilo, ape-
nas comproblemaspontuais
em algumas áreas.
Um dos sinais desse cená-

rio favorável é o aumento de
produtividadeesperadapara
o Estado. Daniel Latorraca,
superintende do Imea (Insti-
tuto Mato-Grossense de Eco-
nomiaAgropecuária),dizque
a estimativa do órgão é de 53
sacasporhectarenasafraque
estásendosemeada,bemaci-
ma das 49,7 da anterior.
Com estimativa de plantio

de9,4milhõesdehectares, o
Estado poderá colher 30 mi-
lhões de toneladas.
O desempenho do plantio

vaibem,masháumapreocu-
pação,segundoLatorraca.“A
comercialização da nova sa-
fra está muito lenta.”
Preços da soja na Bolsa de

Chicago e valor do dólar em
patamares inferiores aos do
ano passado frearam as ven-
das antecipadas.
Latorraca diz que apenas

30%da safra já foi comercia-
lizada. Com isso, dificilmen-
te o setor vai chegar aos 50%
decomercializaçãoaté janei-
ro do próximo ano.
A concentração da venda

apósa safrapreocupa.Opre-
ço pode não ser favorável.
Pior ainda. Não é só o Brasil
que tem perspectivas de sa-
fra histórica. Omundo deve-
rácolherovolumerecordede
335 milhões de toneladas no
período de 2016/17.
Os dados de colheita dos

EUA, lídermundial, poderão
surpreender na atualização
destasemana,chegandoa119
milhões de toneladas, acre-
ditam alguns analistas.
Aproduçãoargentinaestá

prevista em57milhõesde to-
neladas; e a paraguaia, em
9,2 milhões.

Fundação Zerbini
CNPJ: 50.644.053/0001-13

Aviso de Suspensão de Processo
A Fundação Zerbini torna público a SUSPENSÃO do processo abaixo para a Unidade do Instituto
do Coração – InCor-HCFMUSP, a saber: Processo: 1159-1161-1162/16 - PP 07/16 para Aquisição
de Ventiladores Mecânicos, onde em momento oportuno será divulgado nova data. Este aviso
poderá ser obtido na íntegra no site: www.zerbini.org.br. São Paulo, 07 de Novembro de 2016.

Valmir Oliveira e Rafael Miranda.

AVISO DE REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA
A Logum Logística S.A. torna público que requereu da Companhia
Ambiental do Estado de São Paulo - CETESB a Licença de Instalação para
oProjeto LogumTrecho EVLSuzano-Guarulhos referente à dutovia para
o transporte de etanol anidro e hidratado, com 24,62 km de extensão,
diâmetro 16 polegadas em faixa de servidão de 20 metros de largura,
incluindo cabos defibra ótica para transferência de dados, interceptando
os munícipios de Suzano, Mogi das Cruzes, Itaquaquecetuba e
Guarulhos, todos no Estado de São Paulo (SP).

Sindicato da Indústria de Artefatos de Metais Não Ferrosos
no Estado de São Paulo – CNPJ: 62.566.922/0001-18

ASSEMBLÉIA GERAL – EDITAL: Ficam convocadas todas as em-
presas representadas pelo Sindicato da Indústria de Artefatos de
Metais Não Ferrosos no Estado de São Paulo, associadas ou não,
para a Assembléia Geral a ser realizada em sua sede social, sita à
Rua Padre Raposo, 39 - 7º andar, cj. 703 - Mooca - São Paulo - SP
no dia 17 de Novembro de 2016, às 09:00 horas em primeira, ou
às 09:30 horas, em segunda convocação, destinada a atender aos
fins especificados nos arts. 612 e 859 da CLT e tendo em vista as
reivindicações salariais dos trabalhadores metalúrgicos vinculados à
Federação dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas
e de Material Elétrico do Estado de São Paulo (Força Sindical), Sindi-
catos dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de
Material Elétrico de Itatiba e Região,Sindicato dos Trabalhadores nas
Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Birigui e
Região, Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Me-
cânicas e de Material Elétrico de Jaguariúna e Região,e também, as
categorias diferenciadas e as dos profissionais liberais, bem como a
discussão e votação da cláusula da contribuição assistencial patronal
e discussão e votação de outorga de poderes Diretoria do Sindicato
para denunciar, perante a autoridade competente, as Convenções
Coletivas de Trabalho e Acordos Coletivos que estejam sendo des-
cumpridos ou desrespeitados pelos Sindicatos dos Trabalhadores que
são seus signatários. Para a instauração de instância ou celebração
de acordo observar-se-á na 1ª ou 2ª convocação, o quorum legal. São
Paulo, 08 de Novembro de 2016. Arcangelo Nigro Neto – Presidente

A SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA
– CENTRO DE TECNOLOGIA E INCLUSÃO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
VISUAL, convida as empresas interessadas em participar da Tomada de Preços nº SE

82/2016 para a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção
preventiva e corretiva envolvendo serviços predial civil, hidráulico, elétrica, e mobiliário. O Edital
estará à disposição dos interessados somente no dia 11/11/2016, das 9h às 16h, no Hospital
de Transplantes “Dr. Euryclides de Jesus Zerbini”, na Av. Brigadeiro Luís Antônio nº 2.651, 2º
andar - Gestão de Contratos, Tel.: (11) 3170.6123.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
RETIFICAÇÃO DATA E HORÁRIO

PREGÃO ELETRÔNICO
REGISTRO DE PREÇOS Nº 199/2016.

Objeto: Medicamentos Ação Civil Pública –
Fibrose Cística.
Publicado no “Folha de São Paulo” em
3/11/2016 – Página A22.
Onde se lê: Abertura da Sessão: dia 23 de
novembro de 2016, às 10h.
Leia-se: Abertura da Sessão: dia 25 de
novembro de 2016, às 9h30.
Pregoeira: Raquel Aparecida Batista Rodrigues.
Edital disponível no site:
www.compras.mg.gov.br.
Mais informações pelo telefone:
(31) 3916-8941.
Belo Horizonte, 7 de novembro de 2016.
Diretoria de Compras – NCMAJ - 130

HM 10 Empreendimento Imobiliário SPE Ltda.
CNPJ/MF nº 09.417.519/0001-44 - NIRE 35.222.142.315

Edital de Convocação
Tendo em vista a não localização dos adquirentes no endereço fornecido por eles no contrato de aquisição de unidade
imobiliária, a empresa HM 10 Empreendimento Imobiliário SPE Ltda. vem pelo presente edital, convocar
os Srs. Clientes abaixo listados para que entrem em contato no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos
contados a partir desta publicação, com nosso Departamento de Atendimento ao Cliente através dos
seguintes telefones 0800 729-6700 / 3003-9970 / (17) 3321.0777 (ramais 8293/8366) ou pelo e-mail
atendimento@hmengenharia.com.br manifestando seu interesse no prosseguimento da aquisição de sua
unidade, sanando eventuais pendências financeiras ou documentais em aberto, sob pena de rescisão unilateral do
instrumento e liberação da unidade ao estoque: Empreendimento: Portal de Itá Residencial: Adquirente - Bloco
- Unidade: Roberto Rivelino Toledo - V - 0012.

A SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA
MEDICINA - HOSPITAL DE CLÍNICAS LUZIA DE PINHO MELO, convida
as empresas interessadas em participar da Concorrência nº SE-36/2016

para Contratação de Empresa para Prestação de Serviços na Especialidade de
Clínica Médica no Pronto Socorro e Enfermaria de Clínica Médica. O Edital estará à
disposição dos interessados somente no dia 18/11/2016 das 9h às 16h, no Hospital de
Transplantes “Dr. Euryclides de Jesus Zerbini”, na Av. Brigadeiro Luís Antônio nº 2.651,
2º andar - Gestão de Contratos, Tel.: (11) 3170.6123.

A Vivo informa que, por motivo de falha em equipamento de infraestrutura na central

da operadora, alguns telefones fixos da localidade de Ouro Fino Paulista tiveram seu

funcionamento prejudicado no dia 02/11/2016 das 15h16 às 15h36. Após o retorno da

energia elétrica no local o equipamento danificado foi recuperado.

Comunicado

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A - CEASA
CNPJ n° 44.608.776/0001-64

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 012/2016 - PROTOCOLO N.º 2016/16/0940 - TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO. -
A Centrais de Abastecimento de Campinas S/A - CEASA/CAMPINAS torna público para conhecimento de interessados
que se acha aberta a Licitação para o OBJETO: Contratação de empresa, com registro na ANS - Agência Nacional de
Saúde Suplementar,especializada na prestação de serviços continuados na área deAssistência Médica ou Seguro Saúde,
para a prestação/cobertura de serviços médico-hospitalares, na segmentação ambulatorial e hospitalar com obstetrícia,
exames laboratoriais e demais serviços de apoio diagnóstico, na acomodação quarto individual/privativo e coletivo, aos
funcionários da Ceasa/Campinas e seus dependentes.Os envelopes“A”e“B”deverão ser entregues no Departamento de
Licitações e Compras da Ceasa/Campinas, sito a Rod. D. Pedro I, Km 140,5, Pista Norte, Campinas/SP, até as 09h00min
do dia 24/11/2016. Após a hora e data estabelecidas, não mais serão aceitos quaisquer outros documentos. A abertura
da Sessão Pública do Pregão Presencial ocorrerá no dia 24/11/2016 a partir das 09h10min. O edital estará disponível
aos interessados a partir do dia 08/11/2016 no site www.ceasacampinas.com.br.

Mário Dino Gadioli - Diretor Presidente

A Folha apoia esta causa. Siga a Folha.

A Fundação Pró-Sangue é o hemocentro referência na América Latina,
coletando e processando mensalmente 12 mil bolsas de sangue e atendendo

a mais de 100 instituições de saúde. www.prosangue.sp.gov.br

Doar sangue. Só dói quando você não doa.
Ligue 0800 55 0300 e saiba como ajudar.

A Vivo informa que, por motivo de acidente na rede óptica da operadora, alguns
telefones fixos da localidade de Paranapiacaba tiveram seu funcionamento prejudicado
no dia 01/11/2016 da 00h51 às 11h41. Assim que houve a interrupção, enviamos
equipes especializadas ao local e o equipamento danificado foi recuperado.

Comunicado

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 6ª REGIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO TRT- 6ª Região
Pr-e-040/16 – Proc. nº 104/2016

O Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, sito no Cais doApolo, 739 – Recife - PE, torna públi-
co o certame em epígrafe. OBJETO: Registro de preços – Fornecimento eventual, com instalação, de
estruturas de armazenagem metálicas mini porta pallets e estrutura de mezanino. RECEBIMENTO
DE PROPOSTAS, por meio do portal www.comprasgovernamentais.gov.br. ABERTURA DA LI-
CITAÇÃO: 10 horas do dia 21/11/2016. Referência de tempo: horário de Brasília/DF. Informações
pelo fone: (81) 3225-3445, das 07:30 às 15h 30min (horário local). Para concorrer a este Pregão os
interessados deverão estar cadastrados no SICAF (Sistema de Cadastramento de Fornecedores). O
cadastramento poderá ser realizado em qualquer unidade dos órgãos ou entidades da Presidência da
República, dos Ministérios, das Autarquias e das Fundações que participam do Sistema Integrado de
Serviços Gerais – SISG, localizadas nas Unidades da Federação.

CARLOS EDUARDO DEALBUQUERQUE MELLO
Pregoeiro


