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A agricultura brasileira dá o
terceirosaltoepassaautilizar
basesbiológicasnaatividade.
Issosignificamaiorsustenta-
bilidadenosetor,menorcus-
todeproduçãoemaiorrenda
para os produtores.
Nestaquarta-feira(27),oMi-

nistério daAgricultura lança
oProgramaNacional deBio-
insumos.Opaíspoderáapro-
veitar a grandebiodiversida-
dequetemereduzirasuade-
pendência em fertilizantes e
outrosinsumosquímicos,em
grandeparte importada.
Cleber Soares, diretor de

Inovação da Agricultura e há
19anospesquisadordaEmbra-
pa,dizque,apósossaltosob-
tidosnarevoluçãoverdeeno
nadiversificaçãodabasepro-
dutiva nos anos anteriores, o
mundoagrícolaagoraestámi-
grandoparaabioeconomia.
A discussão não é recente,

masotemaagoraganhauma
importância maior. Pela pri-
meiravez,osbioinsumosesta-

rãonoPlanoSafradogoverno.
Os produtores terão crédi-

to para custeio dos insumos
einvestimentosparaodesen-
volvimentodebiofábricasem
suaspropriedades, jáapartir
doPlanoSafraqueserádivul-
gadonopróximomês.
Obioinsumoéumademan-

da que já vinha sendo exigi-
da pela sociedade, que está
à procura de produtos mais
sustentáveis,epeloprodutor,
que quer redução de custos
naprodução, afirmaSoares.
Um dos principais produ-

tores e exportadores de ali-
mentos do mundo, o Brasil
tem chances de ser também
umdospropulsoresdessano-
va tecnologia.
Para Amália Borsari, dire-

tora-executiva de biológicos
da Croplife, o Brasil tem um
vastocampoparapesquisase
desenvolvimentosdeprodu-
tos e soluções na área de de-
fensivos biológicos, devido à
suabiodiversidade.

Ela destaca que o país tem
uma grande área de agricul-
tura tropical e está sujeito a
umainfinidadedepragas.Por
isso,omanejoéfundamental,
eosdefensivosbiológicossão
mais uma importante ferra-
menta nesse combate.
Para Álvaro Salles, diretor

doIMA(InstitutoMato-Gros-
sensedoAlgodão),abiopros-
pecçãoéimportante,eopaís
temdeavançarnessesentido.
O instituto atua em várias

frentes e espera, entre cinco
edezanos,reduzirem50%os
gastos comquímicos.
O mercado já tem vários

produtos biológicos à dispo-
siçãoparao combatedepra-
gasedoençasemplantas,ani-
maiseprocessamentopósco-
lheita.Masaspesquisasavan-
çamcadavezmaiseminocu-
lantes,promotoresdecresci-
mento, biofertilizantes, pro-
dutosparanutriçãovegetale
animal e defensivos a partir
demicro-organismos.

O IMA temumabiofábrica
pronta para o estudodebac-
térias em Primavera do Les-
te(MT),estáfinalizandouma
de fungos em Campo Verde
(MT)einiciaumasobrevírus
emSorriso (MT).
OProgramaNacionaldeBi-

oinsumosfoidesenvolvidope-
la Agricultura devido às ne-
cessidades de inovação dos
segmentos agrícola, aquíco-
la, florestal e pecuário.
SegundoSoares,écrescente

ademandaporbioinsumosno
Brasil.Pelomenos10milhões
de hectares recebem produ-
tosparao controle biológico
depragase40milhõesdehec-
taressãocultivadoscombac-
térias promotoras de cresci-
mentodeplantas.
Os insumos biológicos tra-

zemumaeconomiaanualde
R$ 165milhões coma aplica-
çãodeprodutosparacontrole
biológicodepragas. Jáaredu-
çãodecustoscomafixaçãobi-
ológicadenitrogêniochegaa
US$13bilhões(R$72bilhões)
na cultura da soja.
Oobjetivodoprogramana

áreavegetaléavançaremtec-
nologias com base biológica
para eliminar pragas edoen-

carnes Em apenas 15 di-
as úteis, as receitas comas
exportações somamUS$ 1
bilhãoeseaproximamdas
do total de maio de 2019,
segundo a Secex (Secreta-
ria deComércioExterior).

bovina Asexportaçõesde
carnebovinatêmmédiade
5.652toneladaspordiaútil,
28%mais do que emmaio
de 2019. Nessemesmo pe-
ríodo, as exportações de
carne de frango atingiram
18,6mil toneladas diárias,
comevoluçãode 15%.

suínas O melhor desem-
penhoentreasproteínasfi-
cacomacarnesuína,mui-
todesejadapeloschineses.
Asexportaçõesmédiasdes-
temêssobempara4.612to-
neladasdiárias,71%maisdo
que emmaio de 2019.

soja Após ummês recor-
de de vendas externas em
abril, a oleaginosa volta a
terexportaçõesaindamais
acentuadasemmaio. Jása-
íram 12,2milhões de tone-
ladasnos 15primeirosdias
úteis destemês.

Agricultura lança plano de bioinsumos
para reduzir dependência de importações
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ças,alémdeelevaraofertade
biofertilizantes.
No setor animal, o progra-

mavisaasaúde—comovaci-
nasefitoterápicos—,alimen-
tação—comorações—eaté
melhoras na qualidade das
águas, no casode aquícola.
Para o pós-colheita, a bus-

ca é de bioconservantes, in-
sumos que preservemos ali-
mentos na armazenagem e
melhoremoprocessamento.
Nestaquarta,aministraTe-

rezaCristinadaráasdiretrizes
geraisdaabrangênciadopro-
grama e estabelecerá a cria-
çãodeumcomitêestratégico.
Oministériodisponibilizará

um site com as informações
do programa, obras literári-
as sobreoassuntoeocatálo-
gonacional de bioinsumos.
Soares diz que o desenvol-

vimento dos bioinsumos se-
rábomparaacadeiaproduti-
vacomoumtodo,distribuin-
domelhorodesenvolvimen-
to regional, gerando renda e
mitigando custos.
Segundo a Croplife Brasil,

o mercado de biodefensivos
movimentouR$675milhões
no Brasil em 2019, com cres-
cimentode 15%sobre 2018.

sãopaulo |reuters Oministro
deInfraestrutura,Tarcísiode
Freitas,reafirmouqueoBrasil
vai conseguir leiloar conces-
sões de 43 aeroportos no iní-
ciodopróximoano,apesarda
paralisaçãodosetorcausada
pela crise de Covid-19 no pa-
ís, e disse nesta segunda-fei-
ra (25) que as esferas decisó-
rias, incluindooTCU (Tribu-
nal de Contas da União), es-
tãounidasparaprogressodo
programadedesestatização.
Os comentários foram fei-

tosapós,nasexta-feira,oSTF
liberar imagens da reunião
ministerial em que o minis-
tro doMeio Ambiente, Ricar-
do Salles, disse que a pande-
mia é uma oportunidade pa-

ramudarpontosdalegislação
nopaíssemchamaraatenção
e facilitaraexploraçãodeter-
ras hoje restritas por leis am-
bientais. Namesma reunião,
em 22 de abril, o presidente
do Banco do Brasil, Rubem
Novaes, afirmou que o TCU
éuma “usina de terror”.
“Existe um ambiente favo-

rável...tem sensibilidade do
Judiciárioàquestão,oTribu-
naldeContas [TCU] temaju-
dado. O Congresso quer aju-
dartambém”,disseFreitas,re-
ferindo-se ao plano Pró-Bra-
sil, de retomada econômica,
queprevêinvestimentopúbli-
codeR$30bilhõesemproje-
tos de infraestrutura.
“Vamosconstruiressaagen-

daeverificarquepontosdale-
gislaçãopodemseralterados
paratrazeralívioaosetorpri-
vado”,afirmouoministro,sem
mencionaras imagensdivul-
gadas na sexta-feira.
Segundoele,osleilõesde43

aeroportosdeveriamocorrer
nesteano,masinvestidorespe-
diramadiamentos apósa cri-
se da Covid-19 atrapalhar es-
tudossobreosativos.Agora,a
expectativaéqueoscertames
ocorramemmarçode 2021.
ParaFreitas,apesardapan-

demia,quetemlevadoopera-
doresdeinfraestruturapedi-
rem reequilíbrio econômico
de contratos diante da forte
quedadademanda,os leilões
terão sucesso.

“Vamosvenderevamosven-
dermuito,vamosvenderos43
aeroportos.Porumaquestão
deousadia,umavezquetodo
o mundo está tirando aero-
portodapraça”,disseominis-
tro.“Osetorvairetomar...Tal-
vez seja setor mais atingido,
mas vamos vir comprotoco-
losdesegurançaeaospoucos
omovimentoseráretomado.”
Freitas comentoutambém

queaEmbraer, que teve can-
celado pela Boeing um con-
tratodevendadesuadivisão
de jatoscomerciais, “preocu-
pa”equeogovernoestudano-
vasmedidasdeapoioaoseto-
resaéreoeaeroportuárioco-
moformadeajudar indireta-
menteafabricantedeaviões.

43aeroportos serão leiloados
no iníciode2021, dizministro
Para titular da Infraestrutura, pandemia não vai evitar sucesso do certame

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA “A HEBRAICA” DE SÃO PAULO
CNPJ 61.139.911/0001-99
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2020
Objeto: Mobiliário e materiais fisioterápicos. Especificação: Escada clínica 2 degraus, Maca fixa de
madeira, estofada; Mesa auxiliar com prateleiras, Travesseiro grande de courvin, Rolo pequeno de
posicionamento de courvin, Cunha para posicionamento de courvin. 06 (seis) unidades de cada;
eletrodos autoadesivos 5x9, 20 cartelas c/ 04 adesivos cada; eletrodos autoadesivos 5x5, 30 cartelas
c/ 04 adesivos cada . Tipo: menor preço. Envio de propostas: de 27/05/2020 a 08/06/2020, às 10h00.
Abertura de lances: 08/06/2020, às15h (Horários deBrasília).Oedital completo e seusanexospoderão
ser consultadosebaixadospela internet no endereçowww. http://www.ahebraica.org.br/edital-01-2020.
Mais informações: Hungria, 1.000, Jardim Paulistano, São Paulo, SP, CEP 01455-000, de segunda à
sexta das 09h às 12h e das 14h às 17h, com o pregoeiro do clube. E-mail: editalcbc@hebraica.org.br

São Paulo, 22 maio de 2020.
CARLOS INGLEZ Responsável Técnico do Projeto

EQUATORIAL ENERGIA S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado

CNPJ/MF 03.220.438/0001-73 - NIRE 2130000938-8
AVISO AOS ACIONISTAS

Acham-se à disposição dos Senhores Acionistas da Equatorial Energia S.A., na Alameda
A, QDA SQS, s/nº, Loteamento Quitandinha, Altos do Calhau, São Luís, Maranhão, e
na página de Relações com Investidores dentro da página da Companhia na internet
(http://www.equatorialenergia.com.br), os documentos a que se refere o artigo 133, da Lei nº
6.404, de 15.12.76, relativos ao exercício findo em 31.12.2019. Brasília, 22 de maio de 2020.
Leonardo da Silva Lucas Tavares de Lima - Diretor Financeiro e de Relações com
Investidores. Equatorial Energia S.A.

PLASTIVIDA INSTITUTO SOCIO-AMBIENTAL DOS PLÁSTICOS
CNPJ nº 07.739.269/0001-33

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Ficam convocados os associados da Plastivida Instituto Socio-Ambiental dos Plásticos para participar da
AssembleiaGeralOrdinária, a ser realizadadia29demaiode2020 às10h00 em formatoonlineviaMicrosoft
Teams,a fimdedeliberarsobreaseguinteordemdodia:a.Aprovaçãodasdemonstraçõesfinanceirasreferentes
ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019, acompanhadas de parecer de auditoria; b. Ciência de
Saída de membro do Conselho Fiscal, representante da associada Bemis Latin America;c.Eleição de membros
do Conselho Fiscal representantes da Dow e Bemis; d. PNRS Acordo Setorial - Atualização do status das
discussões do acordo setorial para o próximo quinquênio e deliberação sobre continuidade da representação
da Plastivida e seus associados na próxima fase do acordo setorial de embalagens caso estejam presentes
as condições recomendadas pela assessoria jurídica da Plastivida; e.PNRS Processos Judiciais Mato Grosso
do Sul - Atualização do status do eventual acordo Judicial junto ao Ministério Público do Mato Grosso do Sul e
condiçõesparaasuaassinaturapelaPlastivida.Segue linkpara reunião:https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_MzFhZWQ3NGMtZWM0NC00M2M2LTg2NWMtMDdkMTJlYTBlNmMw%40thread.v2/0
?context=%7b%22Tid%22%3a%2224766a12-0300-4681-a9dc-1f302447a7ba%22%2c%22Oid%22%3a%2
2be2268da-064e-4471-a15d-71a396c7a9bd%22%7d.

NaBRF de SC, 340 testam
positivo para coronavírus
sãopaulo |reuters Centenas
de funcionários da BRF na
unidade de Concórdia, em
SantaCatarina,testarampo-
sitivoparaonovocoronaví-
rus, disse a companhianes-
ta segunda (25), emmeio a
preocupaçõescomosefeitos
dapandemiadeCovid-19na
cadeia de alimentos.
A BRF informou que cer-

cade340colaboradores,en-
trefuncionárioseterceiriza-
dos,ou6,6%dototaldauni-
dade, tiveramresultadopo-
sitivoemtestesrápidospara
a detecçãodo vírus.
Essescolaboradoresforam

afastados preventivamente
e submetidos ao teste RT-
PCR, que tem por objetivo
confirmar com mais asser-
tividade o diagnóstico, afir-
moua companhia.
Os93,4%dosseus5.132co-

laboradores e terceirizados
daunidadecatarinense,que
testaramnegativonostestes
rápidos,retornamaotraba-

lhonesta segunda-feira.
A testagem de 100% dos

trabalhadores da unidade,
realizada em atendimento
à determinação da Vigilân-
cia Sanitária do Estado de
Santa Catarina, foi conclu-
ída nodomingo (24).
Umaporta-vozdaBRFafir-

mouquetodasasfábricases-
tão funcionando.
Empresas brasileiras de

proteínas, incluindoaBRFe
arivalJBS,enfrentamsurtos
emsuasinstalações,oqueem
algunscasos forçouo fecha-
mentode fábricas.
A Aurora, que tem 26mil

trabalhadores em 16 fábri-
cas, assinou acordo com o
Ministério Público do Tra-
balho na sexta (22) que exi-
getestesderotinadosfunci-
onários e outras proteções.
AMarfrigdisseque25 fun-

cionáriosdesuaunidadede
Várzea Grande (MT) tam-
bém testaram positivo pa-
ra aCovid-19.

Governo alemão viramaior acionista da Lufthansa
berlimesãopaulo ALufthansa
eogovernoalemãoconcorda-
ramcomumplanode resga-
te da empresa de€9 bilhões
(R$53,3bilhões).Aajudafará
doEstadooprincipalacionis-
ta do grupo, com 20% do ca-
pital,confirmaramosdois la-
dosnesta segunda-feira (25).
“Antesdanovapandemiade

coronavírus, a empresa esta-
va comboa saúde e lucrativa
etinhaboasperspectivaspara
ofuturo”,disseogovernoale-
mão,emcomunicadoanunci-
andoamisturadeinvestimen-
tos e empréstimos estatais.
Ogovernoaprovouoplano

por meio do Fundo de Esta-

bilidadeEconômica(WSF,na
sigaemalemão), criadopara
amortecerasrepercussõesda
pandemia de coronavírus e
queconta com€600bilhões
(R$ 3,55 trilhões).
O conselho de administra-

çãoeoconselhofiscaldacom-
panhiaaéreaaindaprecisam
aprovar o pacote de medi-
das, que também será anali-
sadopelaComissãoEuropeia
para evitar que amedida es-
barre emeventuais questões
de competitividade. Segun-
doaLufthansa, oEstadoale-
mãodeixaráde ser acionista
da empresa nofinal de 2023.
O governo federal quer re-

tirar suaparticipação,noen-
tanto, somente se valer a pe-
na economicamente. O mo-
mentodependedasituaçãoe
dahabilidadedaempresa,de
acordocomoministrodasFi-
nanças,OlafScholz(FDP),em
anúncio feitonestasegunda-
feira emBerlim.
O acordo ocorre após

longas negociações de ajuda
em um momento em que a
companhia,comoosetoraé-
reo como um todo, está pas-
sandoporumacrisesempre-
cedentes.
Atualmente, cerca de 700

dos 760 aviões do grupo es-
tão em terra.

Aviões da Lufthansa emMunique; empresa receberá € 9 bi do governo Christof Stache - 27.mar.20/AFP

Magazine Luiza
perde R$ 8mi
no 1º trimestre
sãopaulo AMagazineLui-
za registrou prejuízo líqui-
do de R$ 8milhões no pri-
meirotrimestrede2020,an-
telucrodeR$125,6milhões
nomesmoperíodode2019.
Segundoaempresa,ore-

sultadofoidecorrentedofe-
chamento temporário das
lojasfísicasdevidoàpande-
miaedoaumentodasdes-
pesas, comaconsolidação
daNetshoes e investimen-
tosparamelhoraroserviço.
Acompanhiaestimaque

aslojasfísicas,fechadas,te-
nham deixado de vender
R$ 500milhões.
A pandemia, por outro

lado, impulsionouoecom-
merce, que cresceu 72,6%
emrelaçãoaoprimeirotri-
mestre de 2019, se tornan-
do,pelaprimeiravez,amai-
orpartedasvendasdavare-
jista, com53%dototal.No
último trimestre de 2019,
essa fatia era de 48%.
Osaltodocomércioonli-

nelevouasvendastotaisno
primeiro trimestre a cres-
cer34%paraR$7,7bilhões.
AMagazineLuiza,porém,

destacaquehá“significati-
vodesafioderentabilização
dessemodelo. Issoporque
as lojas físicas, que costu-
mam gerar elevada con-
tribuição positiva, estão
fechadas, e boa parte das
despesasfixasdelas conti-
nua existindo”.
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