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A Gerência - Executiva do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL –
INSS, em Porto Alegre, no Estado do Rio Grande do Sul, nos termos da Lei nº 8.666/93
e alterações posteriores, torna público que, através do instrumento de permuta, procura
4 (quatro) imóveis no município de Porto Alegre/RS, com as seguintes características:

Quantidade Localização (bairros possíveis)

Área construída
emm²

(comacessibilidade)
Mínima Máxima

01 (um) Região Central: Centro Histórico, Cidade Baixa,
Bom Fim, Farroupilha, Independência, Floresta e
SãoGeraldo.

1.600 1.600

01 (um) RegiãoAzenha:Azenha,MeninoDeus, Praia deBelas,
Medianeira e SantoAntônio.

900 900

01 (um) Região Petrópolis: Petrópolis, Bela Vista, Bom Jesus,
Vila Jardim eSantaCecília.

1.200 1.200

01 (um) Região Norte: Sarandi, Rubem Berta, Jardim Itu
Sabará, Passo daAreia, São João, Cristo Redentor

1.500 1.500

O INSS oferece para permuta, 02 (dois) imóveis de sua propriedade, sendo umEdifício
de 26 andares situado na Travessa Mário Cinco Paus nº 20 e um terreno naAvenida Mauá
nº 2.101, fazendo fundos um com o outro, matrículas nº 94.175 e nº 126.120, do Registro
de Imóveis da 1ª Zona de Porto Alegre, e cujas informações adicionais encontram-se à
disposição dos interessados no seguinte endereço: Rua JerônimoCoelho nº 127, 16º andar,
Sala 1618, Centro Histórico, PortoAlegre/RS, das 9h às 16h de segunda a sexta-feira.

Os interessados deverão apresentar proposta(s) de imóveis não integrantes
de condomínio, constituído, preferencialmente, de pavimento térreo ou de até dois
pavimentos, explicitando as seguintes informações do imóvel: localização, descrição
sucinta das especificações, idade real.

As propostas deverão mencionar o imóvel do INSS que seja do interesse do
proponente e se fazer acompanhar dos seguintes documentos relativos ao imóvel
oferecido pelo mesmo: título de propriedade, certidão atualizada no RGI com negativa
de ônus e alienações, averbação de modificações no imóvel, se for o caso, planta de
arquitetura e Certidão Negativa de Débitos relativa a tributos imobiliários.

As propostas deverão ser entregues naGerência-Executiva do INSSemPortoAlegre,
Seção de Logística/Patrimônio Imobiliário, situada na Rua Jerônimo Coelho nº 127, sala
1618, até às 16h do dia 21/07/2017, onde poderão ser obtidas maiores informações.

Nos procedimentos da permuta, observar-se-á a legislação vigente, bem como as
normas internas do INSS que disciplinam a referida operação.
O INSS reserva-se o direito de optar pelo(s) imóvel(is) que melhor atender(em) às
suas necessidades operacionais.

CLAITON PEREIRA SOARES
Gerente-Executivo – Substituto
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COTAÇÕES*
SOJA GRÃO — BOLSA DE CHICAGO

US$ BUSHEL

20/Jun/17

Jul/17
Ago/17
Set/17
Nov/17
Jan/18
Mar/18
Mai/18

Variação

-0,10«

-0,10¼«

-0,10½«

0,09¾«

-0,09¼«

-0,08½«

-0,08½«

Fechamento

9,27¾

9,31½

9,33¼

9,38¾

9,46¼

9,52¼

9,58

BOVINO GORDO EM PÉ/KG
Semana de12/Jun/2017 a16/Jun/2017

Boi Vaca
Mínimo R$ 4,40 R$ 4,00
Médio (*) R$ 4,96 R$ 4,36
Máximo R$ 5,50 R$ 4,80

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

direto ao ponto

O projeto de lei que reduz
até 30% dos créditos presumi-
dos de ICMS, inclusive para
empresas agroindustriais, de-
ve ser apreciado pelo plenário
da Assembleia Legislativa na
próxima terça-feira se, até lá,
o Executivo não retirar o regi-
me de urgência. O texto che-
gou a estar na ordem do dia
ontem, mas o governo pediu o
adiamento das votações para
negociar outros dois projetos,
que também trancam a pauta,
com as classes afetadas (Briga-
da Militar, Bombeiros e servi-
dores da Susepe).

Compliance é tema
de evento no Badesul

As contratações de trabalhado-
res temporários pelas indústrias
de tabaco de Santa Cruz do Sul
saltaram de 3.687 até o início de
junho de 2016 para 5.780 até o
início de junho deste ano, um
crescimento de 56,7%. O cenário
é considerado satisfatório pelo
Sindicato dos Trabalhadores nas
Indústrias do Fumo e da Alimen-
tação (Stifa). Os números ainda
são inferiores aos registrados em
anos como 2009 e 2010, quando
as fumageiras instaladas no mu-
nicípio chegaram a admitir entre
10 mil e 12 mil pessoas,

O presidente do Stifa, Sérgio
Pacheco, diz que se forem incluí-
dos os empregados efetivos na
área, o índice fica ainda mais ex-
pressivo porque há um saldo posi-
tivo, de 2.116 admissões em 2017.

“No ano passado tivemos uma
safra atípica, com uma média de
30% menos contratações”, lem-
bra. “Por isso já comemoramos
esse crescimento”, reconhece, re-
ferindo-se a este ano. A expecta-
tiva é que em 2017 aumente tam-
bém a extensão da temporada e
que as dispensas ou redução gra-
dativa de carga horária só come-
cem em agosto. “Esperamos que
os safreiros permaneçam mais
tempo trabalhando e que a tem-
porada dure de seis a sete me-
ses”, complementa Pacheco.

Em Venâncio Aires, segundo
o presidente do Sindicato dos
Trabalhadores nas Indústrias de
Fumo Alimentação e afins (Stifu-
mo), Ricardo Sehn, as admis-
sões temporárias devem chegar
a 4,5 mil.

RURAL

CÍNTIA MARCHI

A
Divisão de Insumos e
Serviços Agropecuários
(Disa) e a Divisão de De-
fesa Sanitária Vegetal

não serão mais unificadas pela
Secretaria da Agricultura, Pecuá-
ria e Irrigação (Seapi). A propos-
ta havia sido cogitada pela pasta
com a justificativa de enxuga-
mento da máquina pública. O se-
cretário Ernani Polo disse ontem
que, depois de ter avaliado o as-
sunto internamente, resolveu
manter a Disa, que é responsável

pelo controle e fiscalização dos
agrotóxicos, com a atual chefia e
com o mesmo modelo de funcio-
namento.

Em maio, a Associação dos
Fiscais Agropecuários do Estado
(Afagro) manifestou-se contrária
à possibilidade de mudança por
entender que, ao juntar as duas
divisões, o governo reduziria sua
capacidade de controle e fiscali-
zação dos produtos químicos.

O Fórum Gaúcho de Combate
aos Impactos dos Agrotóxicos
também encaminhou um ofício
ao secretário solicitando mais in-
formações sobre os objetivos da
nova organização das divisões, o
impacto no número de servido-
res e que resultados em termos
de economia a medida acarreta-
ria, mas ainda não obteve retor-
no. A coordenadora do fórum e
procuradora do Ministério Públi-
co Federal no Rio Grande do Sul,

Suzete Bragagnolo, diz que havia
preocupação com a possível fu-
são diante das informações que
a Disa funcionava muito bem. No
mesmo ofício, foi pedido que a
Seapi implante o Sistema Integra-
do de Gestão de Agrotóxicos (Si-
ga), ferramenta que irá sistemati-
zar informações sobre o fluxo
dos agrotóxicos no Rio Grande
do Sul. De acordo com a procura-
dora Suzete, o sistema está pron-
to, mas depende de um ato nor-
mativo do secretário para entrar
em funcionamento.

A Divisão de Insumos fiscali-
za cerca de 1,4 mil empresas que
comercializam agrotóxicos ou
prestam serviço de aviação agrí-
cola no Estado. No ano passado,
em 4 mil ações, foram lavrados
459 autos de infração cometidas
por empresas, propriedades ru-
rais e profissionais que prescre-
veram agrotóxicos.

ICMS

As novas regras do Programa
Nacional de Crédito Fundiário,
anunciadas no lançamento do Pla-
no Safra da Agricultura Familiar,
deverão ser oficializadas no dia 3
de julho pelo governo federal. O
tema foi discutido ontem em reu-
nião de representantes da Contag
com o secretário especial da Agri-
cultura Familiar e do Desenvolvi-
mento Agrário, José Ricardo Ro-
seno, em Brasília.

Segundo o secretário de Políti-
ca Agrícola da Contag, Elias Bor-
ges, embora os novos valores - co-
mo o teto para financiamento,
que passou de R$ 140 mil para

R$ 200 mil por família - tenham
sido anunciados no lançamento
do Plano Safra, o governo ainda
não formalizou o programa. A
contratação, conforme a entida-
de, está suspensa nos bancos, po-
rém a demanda pelo financiamen-
to permanece.

A secretaria confirma que o
programa terá novo formato.
Além dos valores reajustados, se-
rá simplificado o fluxo de
tramitação, o processo de contra-
tação e o check-list, que ficará pa-
dronizado e menos burocrático.
Mas os detalhes só serão conheci-
dos daqui a duas semanas.

§ O Badesul Desenvolvimento —
Agência de Fomento do Rio
Grande do Sul promove o even-
to Compliance nos Agronegócios
em seu auditório, em Porto Ale-
gre, amanhã, a partir das 14h.
Os palestrantes são Susana
Kakuta, Christian de Lamboy,
Massamitsu Alberto Iko, Rogério
Campos Meira e Fernando
Schwanke. A entrada é franca,
mediante inscrição prévia pelo
telefone (51) 32845879.

rural@correiodopovo.com.br

AGROTÓXICOS

Secretariadesisteda
unificaçãodedivisões
Propostaeracriticada
porentidades
preocupadascomo
controleeafiscalização
deprodutosquímicos

Votação fica
paraodia27

CRÉDITO FUNDIÁRIO

Preço de referência
do leite cai em junho

TABACO

Editor: Elder Ogliari
Editor assistente: Danton Júnior

Novas regras serão
oficializadasem julho

§ Levantamento do Conseleite
estimou leve redução no preço
do litro de leite em junho, na
comparação com maio. O valor
de referência, que no mês pas-
sado havia sido de R$ 1,0353,
foi calculado em R$ 1,0178. O
preço ficará bem abaixo do re-
gistrado em junho de 2016, de
R$ 1,1849. Para o presidente
do Conseleite, Alexandre Guer-
ra, é preciso que o consumo
“volte a oxigenar a indústria”.

Contrataçõescrescem56%


