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Frio foi adequado à
brotação dos parreirais
As horas de frio acumuladas no
inverno e a não ocorrência de
geadas tardias favoreceram o potencial de brotação e cargas de
frutos dos parreirais gaúchos. A
constatação é do Boletim Agrometeorológico da Serra Gaúcha de
outubro, produzido por pesquisadores da Secretaria da Agricultura e da Embrapa Uva e Vinho. Em
Veranópolis e Bento Gonçalves,
no período de maio a setembro,
foram registradas, respectivamente 388 e 345 horas de temperaturas iguais ou inferiores a 7,2°C.
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Multifeira começa hoje
no Porto de Estrela
A Estrela Multifeira 2021 ocorre de hoje a domingo e também
no próximo fim de semana (de 5
a 7 de novembro) no Porto de
Estrela, no Vale do Taquari. Os
setores do Agronegócio e de
Máquinas e Veículos ocupam 45
estandes. Entre as atividades estão Avaliação de Novilhas; Concurso Leiteiro; Feira da Agroindústria Familiar, com 34 expositores;
Exposição de Animais; Festival
do Chucrute com Café Colonial e
danças típicas.
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Colheita do trigo
ganha velocidade
om calor e pouca chuva,
o clima da segunda quinzena de outubro favoreceu a colheita das culturas de inverno e o plantio das
safras de verão no Rio Grande
do Sul, de acordo com o Informativo Conjuntural divulgado ontem pela Emater/RS-Ascar.
O levantamento mostra que o
predomínio de tempo seco no período colaborou para o avanço
da colheita do trigo, que saltou
de 9% da área cultivada para
28% em uma semana, até o dia
21. Na mesma data em 2020, o
índice chegava 60%. Entre as regiões produtoras, a de Santa Rosa é a que está mais adiantada,
com mais da metade das áreas
colhidas. Segundo o boletim,
53% das lavouras estaduais estao em fase de maturação, 18%
em enchimento de grãos e 1%
em floração.
Na cultura da soja, a semeadura atinge cerca de 5% do total
previsto. Na região de Pelotas,
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BOVINO GORDO EM PÉ/KG
Semana de 25/Out/2021 a 29/Out/2021
Mínimo

Boi
R$ 9,50

Médio (*)

R$ 9,95

Vaca
R$ 8,50
R$ 9,07

Máximo

R$ 10,50

R$ 9,50

6% das lavouras foram semeadas e os produtores relatam infestação de buva e caruru. Na
comparação com a safra 20202021, o plantio é considerado
lento na regional de Ijuí, em razão da alta umidade no solo. Em
Bagé, a semeadura já começou
e a preocupação dos agricultores é a oferta escassa de herbicidas e fertilizantes.
A nova safra de arroz também avança no Estado. O levantamento destaca que, nas regiões de Bagé, Pelotas e Soledade, as boas condições do clima e
a umidade do solo favoreceram
a semeadura e o trânsito das
máquinas agrícolas. Em Bar
Barra
ra
do Quaraí e Uruguaiana 95% da
área já foi plantada.
O desenvolvimento do milho
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SOJA GRÃO — BOLSA DE CHICAGO
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par
a o seguro mútuo das lavouras. Mas a estimativa inicial
aponta redução de 5% a 7% em
relação aos 273 mil hectares
plantados no ano passado nos
três estados do Sul do País. A di-
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bra Marcelino Drescher,
do aumento do
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cconsequência
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to da mão de obra e equalização do mercado, com a tentativa
de reduzir a oferta do produto
para garantir melhor preço. Ele
par
observa também que alguns agricultores estão migrando para o
plantio de soja e milho, pois a lucratividade com o tabaco diminuiu nos últimos anos em relação a essas culturas.
No Baixo Vale do Rio Pardo a
colheita chega a 10% da área
plantada até o momento, conforme dados da Afubra. Nos três estados do Sul do País, o índice está entre 4% e 5%. No entanto,
ainda há regiões onde falta o
plantio de 25% da área prevista
para esta safra.
O presidente do Sinditabaco,
Iro Schünke, destacou o trabalho de qualidade dos produtores
brasileiros, que tornaram o país
o segundo maior produtor do
mundo e maior exportador de tabaco há 28 anos.

EDITAL DE DESMEMBRAMENTO
ALEXANDRA PASSAIA, Registradora do Serviço Registral de Arvorezinha, Estado do Rio Grande do Sul, FAZ SABER, aos
que o presente EDITAL virem ou dele tiverem conhecimento, que a SRA. DELMA GEHLEN BASSO, inscrita no CPF nº
145.146.800-87, residente e domiciliada nesta cidade de Arvorezinha/RS E DEMAIS CONDÔMINOS, que declaram pretendem
vender o imóvel a seguir descrito dividido em lotes e a prestações, por oferta pública, requerem cumprimento da Lei nº 6.766
de 10/12/1979, O DEPÓSITO DE DOCUMENTOS e registro do “DESMEMBRAMENTO DE SOLO URBANO”, prenotado sob
nº 36.699, sendo o seguinte: Uma gleba urbana com a superfície de 3.673,44m² (três mil, seiscentos e setenta e três metros
e quarenta e quatro decímetros quadrados), sem benfeitorias, situada na esquina das Ruas Leodina Rodrigues da Silva e Av.
Barão do Rio Branco, neste Município de Arvorezinha/RS, com as confrontações constantes na matrícula. Imóvel matriculado
neste Ofício, sob nº 8.683 do Livro nº 2-RG;
Uma gleba urbana com a superfície de
3.581,04m² (três mil, quinhentos e oitenta e
um metros e quatro decímetros quadrados),
sem benfeitorias, situada na esquina das
Ruas Leodina Rodrigues da Silva e Av. Barão
do Rio Branco, neste Município de
Arvorezinha/RS, com as confrontações
constantes na matrícula. Imóvel matriculado
neste Ofício, sob nº 8.684 do Livro nº 2-RG;
Uma gleba urbana com a superfície de
2.706,18m² (dois mil, setecentos e seis
metros e dezoito decímetros quadrados), sem
benfeitorias, situada na esquina das Ruas
Leodina Rodrigues da Silva e Rua Pe. Egidio
Zamboni,
neste
Município
de
Arvorezinha/RS, com as confrontações
constantes na matrícula. Imóvel matriculado
neste Ofício, sob nº 8.679 do Livro nº 2-RG e
Uma gleba urbana com a superfície de
1.597,86m² (um mil, quinhentos e noventa e
sete metros e oitenta e seis decímetros
quadrados), sem benfeitorias, situada na
esquina das Ruas Leodina Rodrigues da
Silva e Rua Pe. Egidio Zamboni, neste
Município de Arvorezinha/RS, com as
confrontações constantes na matrícula.
Imóvel matriculado neste Ofício, sob nº 8.682
do Livro nº 2-RG; O desmembramento será
composto de 04 (quatro) quadras,
subdivididas em 19 (dezenove) lotes, sendo
um público (421,47m²). As impugnações
daqueles que se julgarem prejudicados,
deverão ser apresentadas dentro do prazo de
15 dias a serem contados da terceira última
publicação do presente EDITAL, estando os
documentos à disposição dos interessados
durante horário de expediente, neste Ofício, à
Av. Getúlio Vargas, nº 425, sala 102, Centro,
Arvorezinha/RS. Findo o prazo sem qualquer
impugnação, será efetuado o Registro do
desmembramento. Sendo que cumprido o
que determina o Artigo 19 da lei 6.766,
conforme desenho anexo.
Arvorezinha/RS, 26 de outubro de 2021.
ALEXANDRA PASSAIA – Registradora.
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(*)Média ponderada obtida entre as praças consultadas
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