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EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - PRESENCIAL E ONLINE

AnaClaudiaCarolinaCampos Frazão, LeiloeiraOficial, JUCESPnº 836, comescritório naRuaHipódromo, 1141 - Sala 66 –Mooca –São
Paulo/SP, FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiver, que levará a PÚBLICO LEILÃO de modo
PRESENCIAL E ON-LINE, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, autorizada pelo Credor Fiduciário BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A - CNPJ n° 90.400.888/0001-42, nos termos do Instrumento particular com força de escritura pública datado
de 28/05/2020, cujo os Fiduciantes LUISCARLOSDUTRAFONTOURA, CPFnº 000.031.730-62 e sua esposaSUSANESCURSSEL
FONTOURA,CPFnº 004.803.890-39, emPRIMEIROLEILÃO (data/horário acima), com lancemínimo igual ou superiorR$491.284,14
(Quatrocentos e noventa e um mil duzentos e oitenta e quatro reais e quatorze centavos - atualizado conforme disposições
contratuais), o imóvel constituído pelo "Prédio em alvenaria nº 12, quadra 36, área construída de 145,09 m² e área superficial de
300,00m², localizado na Rua Érico Veríssimo, nº 731, Jardim dos Lagos, Guaíba/RS,melhor descrito namatrícula nº 40.504 doOfício
de Registro de Imóveis da Comarca de Guaíba/RS". Imóvel ocupado. Venda em caráter "ad corpus" e no estado de conservação em
que se encontra. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o SEGUNDO LEILÃO (data/horário acima), com
lance mínimo igual ou superior aR$ 291.915,38 (Duzentos e noventa e ummil novecentos e quinze reais e trinta e oito centavos –
nos termos do art. 27, §2º da Lei 9.514/97). O leilão presencial ocorrerá no escritório da Leiloeira. Os interessados em participar
do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar no site www.FrazaoLeiloes.com.br, encaminhar a documentação necessária
para liberação do cadastro 24 horas do início do leilão. Forma de pagamento e demais condições de venda, VEJAA INTEGRA
DESTEEDITALNOSITE: www.FrazaoLeiloes.com.br. Informações pelo tel. 11-3550-4066 (RM188082020-13 ).

1º LEILÃO: 26 de janeiro de 2023, às 14h30min *.
2º LEILÃO: 30 de janeiro de 2023, às 14h30min *. *(horário de Brasília)

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
EXTRAJUDICIAL

ABANDONODE EMPREGO

O BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO

SUL - BANRISUL, através de sua Unidade de

Administração de Pessoas, NOTIFICA, pelo

presente edital, por se encontrar em local incerto

e não sabido, o Sr. NILTON CAMARGO BATISTA

DA SILVA, matrícula B41282, de que deve

retornar ao trabalho em 48 horas, ou, no mesmo

prazo, apresentar motivo que o impeça.

Caso não cumpridas as determinações

anteriores, sua atitude poderá ser caracterizada

como abandono de emprego, estando sujeito à

demissão com justa causa, na forma do disposto

no artigo 482, letra I, da CLT.

UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAS

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AVISO DE REAGENDAMENTO E RETIFICAÇÃO LOCAL

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,
GOVERNANÇA E GESTÃO

Concorrência 0001/2023 Processo 22/0435-0018424-4
OBJETO: Contratação de empresa para implantação e pavimentação asfáltica da rodovia
ERS-520: Alegria-Entr. ERS-315-Inhacorá (Início Travessia Municipal) – SRE 520ERS0010, com
extensão de6,055 km.
A CPL/CELIC, designada pela Portaria nº 334/2022 e seus anexos, no uso de suas atribuições, torna

pública que fica reagendada a sessão de abertura para o dia 19/01/2023 às 15h30min, e a retificação de

local de recebimento e abertura do edital em epígrafe, a qual encontra-se disponível no site

www.compras.rs.gov.br.

Paulo Roberto Sbaraini Lunardi

Subsecretário CELIC/SPGG

A Subsecretaria da Administração Central de Licitações – CELIC localiza-se na Av. Borges de Medeiros,

n° 1501, 2° andar – Porto Alegre – RS. Os dados necessários das referidas licitações e Atas de Registro

de Preços, e os demais atos referentes a julgamentos, fase recursal e resultados deverão ser

acompanhados nos sites www.celic.rs.gov.br e/ou www.compras.rs.gov.br.

COTAÇÕES

BOVINO GORDO EM PÉ/KG

Semana de 2/jan/2023 a 6/jan/2023

Boi Vaca

Mínimo R$ 8,50 R$ 7,00

Médio (*) R$ 9,41 R$ 8,30

Máximo R$ 10,10 R$ 9,70

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

Leite convoca reuniãosobrea seca

SOJA GRÃO — BOLSA DE CHICAGO
US$ BUSHEL

10/Jan/23
Jan/23
Mar/23
Mai/23
Jul/23
Ago/23
Set/23
Nov/23

Variação
+0,06½ s

-0,03½ t

-0,04¼ t

-0,04¼ t

-0,04 t

-0,02½ t

-0,01¼ t

Fechamento
15,10
14,85

14,89¼
14,91½
14,68

14,16¼
13,90½

Número de municípios em emergência devido à seca chegou a 53

O Brasil finalizou o ano de
2022 com 4,82 milhões de tonela-
das de carne de frango exporta-
das. A quantidade é 4,6% maior
que a verificada em 2021, segundo
a Associação Brasileira de Proteí-
na Animal (ABPA). A receita obti-
da com as vendas acumularam
um crescimento de 27,4%, passan-
do de 7,66 bilhões de dólares, acu-
mulados no ano passado, para
9,76 bilhões de dólares em 2022.

O presidente da ABPA, Ricar-
do Santini, credita o resultado à
“reconfiguração do mercado inter-
nacional de proteína animal” a
partir de eventos mundiais, como
a guerra entre Rússia e Ucrânia e
os casos gripe aviária em tradicio-
nais países do mercado avícola.
Especificamente esse último moti-
vo pauta expectativa de negócios
ainda maiores para o ano de
2023. “O Brasil nunca registrou
nenhum caso da doença”, lembra.

O país que mais comprou a pro-
teína avícola brasileira, de janeiro
a dezembro de 2022, foi a China.
O gigante asático importou 540,5
mil toneladas de carne de frango
no período, mesmo totalizando
um volume 15,6% menor que o re-
gistrado em 2021. Já os Emirados
Árabes Unidos aumentaram sua
participação, consolidando-se à
frente de Filipinas, União Euro-
peia e Coreia do Sul. “Este foi um
dos piores anos com relação aos
custos de alimentação e de mate-
rial industrial”, ressalva Santin.

RURAL

Agenda do governador com secretários antecede encontro do Fórum de Combate à Estiagem

O
governador do Rio
Grande do Sul, Eduar-
do Leite, convocou, pa-
ra a tarde de hoje, uma

reunião para avaliar e monito-
rar as consequências da estia-
gem no campo e nas cidades ga-
úchas. O grupo é composto pela
Casa Civil e pelas secretarias da
Agricultura, Pecuária, Produção
Sustentável e Irrigação; de De-
senvolvimento Rural; do Meio
Ambiente e Infraestrutura; de
Obras Públicas; e de Planeja-
mento, Governança e Gestão,
além da Emater e da Casa Mili-
tar. O encontro ocorrerá a par-
tir das 14h30min, no Centro Ad-
ministrativo Fernando Ferrari
(Caff), em Porto Alegre.

Após a reunião, os secretá-
rios e demais participantes par-
ticipam da primeira reunião do
Fórum Permanente de Combate
à Estiagem deste ano. O grupo
foi criado em fevereiro de 2022
para buscar soluções aos impac-
tos ambientais, sociais e econô-
micos causados por períodos de
escassez hídrica nos municípios
gaúchos. A agenda ocorrerá no
auditório da Procuradoria Geral
do Estado (PGE) a partir das

16h30 e será conduzida pela Ca-
sa Civil. Também integrarão o
colegiado representantes da As-
sembleia Legislativa, da Federa-
ção da Agricultura do Estado do
RS (Farsul), da Federação das
Associações de Municípios do
Rio Grande do Sul (Famurs), da
Federação das Cooperativas
Agropecuárias do Estado do RS
(FecoAgro/RS), da Federação
dos Trabalhadores da Agricultu-
ra Familiar do RS (Fetraf-RS),

da Federação dos Trabalhado-
res na Agricultura no RS (Fe-
tag-RS), da Frente Parlamentar
da Agropecuária (FPA), do Movi-
mento dos Trabalhadores Ru-
rais Sem Terra (MST), da
Ocergs Organização Sindical e
da União Nacional das Coopera-
tivas de Agricultura Familiar e
Economia Solidária (Unicafes).

Entre os temas em pauta es-
tará o Programa Avançar, o
qual foi tratado ontem pela Se-

cretaria da Agricultura e pela
do Desenvolvimento Rural. “A
reunião serviu para alinhar
ações que a gente pode tomar
com vistas a dar celeridade ao
programa e para definir ações
complementares em relação à
estiagem”, detalhou o secretário
da Agricultura, Giovani Feltes.

A temática também foi alvo
de reunião de Feltes com o pre-
sidente da Federação das Asso-
ciações de Municípios do Rio
Grande do Sul (Famurs), Paulo
Ricardo Salerno, no final da se-
mana passada. O foco principal
foi a construção de microaçu-
des, que estão em implantação
em aguns municípios e, em ou-
tros, seguem em licitação. “Co-
mo a questão da perfuração de
poços pode render água neste
período seco, pedimos priorida-
de de recursos a isso”, explicou
Salerno. Os reservatórios de
água, neste caso, ficariam para
um segundo momento, “porque
cisterna sem chuva não adian-
ta”, comentou Salerno.

Até ontem, o governo esta-
dual oficialmente reconheceu a
situação de emergência devido à
seca em 53 municípios.

LUIZ HENRIQUE MAGNANTE / EMBRAPA / CP

Exportação
cresce4,6%
em2022

FRANGO

Editora: Nereida Vergara
Editora assistente: Thaise Teixeira rural@correiodopovo.com.br
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