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DE3TINATARIQ/REMETENTE
CMPJ/CPF
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3ET0PA0 COML LTDA

DATA DA FMTSSAO
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DATA DZ SAlDA/ZNTRADABAIRRD/DISTRITO
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CEPENDERECO

RUA SETOR 3 N2, * 30/07/202041330-C20

IIDFA PI SAIDAINSCRICAO SSTAD'JAL

433938-28

MUKICtPIC

SALVADOR

FONE/FAX

(71) 2223-9718
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f
TURA

ValorValor Duplicata VencimentoVencimentoValor Duplicatauplicata Vencimento

CALCULO DO IMPOSTO
VALOR DO ICMS SUBSTITUICAORASE DE CALCULO DE ICMS 07 VALOP. TOTAL DOS PRODUTOSBASE DE CALTJLU DE ICKO

15.122,24

VALOR DO ICMS

25.707,600,000,002.722,00

DUTRAS CESPESAS ACESSCRIAS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

25.707,60

VALOR DO IP:

0, 00

DESCONTOVALOR DO FRET E VALOR DO SEGURC

0,000, 00 0,00
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•SPtCIr PhSC H-MTOQUANT1DADE MARC A
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DADOS DOS PRODUTOS/ SERVIgOS

ALIQUOT-A:
B. CALCULOVALOR

UNITARIO
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TOTAL
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"CMS IFI1CMS
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07/10/2020 Coronavirus - Laticlnios gauchos vao priorizar produgao de leite UHT, leite em po e queijo

Joriiiil do (lomcrtio i frr
O Jornal de economia e negocios do RS ANOS m

Porto Alegre,
quarta-feira, 07 de outubro de 2020, Login Assine

*coronavirus
AGRONEGOCIO 22/03/2020 - 19h09min. Alterada em 22/03 as 19h28min

Laticinios gauchos vao priorizar produgao de leite UHT, leite em po e queijo
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Sindilat faz alerta sobre impactos do coronavfrus na cadeia de lacteos
SINDILAT/DIVLLGAQAO/JC

0 Sindicato da Industria de Laticinios do Rio Grande do Sul (Sindilat) emitiu nota alertado para

os problemas gerados pelo coronavirus no setor, especialmente para a suspensao dos

trabalhoajias linhas de produgao de alguns produtos. A entidade tambem chamou a atengao

I N\tor, nao totalmente vinculado a pandemia, mas que tambem sera percebido pelos

coi contabiiHiade Js em breve: a alta nos pregos. , .
mundo contabil

par
x

Clique e eoriftra!

-ui
https://vww.jomaldocomercio.com/_conteudo/especiais/coronavirus/2020/03/730724-industrias-vao-priorizar-producao-de-leite-uht-e-reduzir-iten...



07/10/2020 Coronavirus - Laticlnios gauchos vao priorizar produpao de leite UHT, leite em po e queijo

© Quer receber noticias como esta

no seu WhatsApp? Clique aqui!

Na produgao, as mudangas em curso obrigaram a suspensao de algumas linhas e itens que nao

sao de extrema necessidade. A decisao - que tern impacto direto na rentabilidade das

operagoes fabris - concentrou as equipes no processamento de produtos de grande relevancia

social como o leite UHT, leite em po e queijos, atualmente os mais demandados no varejo.

No documento, assinado por Alexandre Guerra, presidente do sindicato, alerta para o fato de

que o setor trabalhando para garantir que as familias possam manter seu periodo de

quarentena com saude, e reforga que para isso, e essencial contar com a colaboragao de todos,

como no acatamento da recomendagao de nao sair de casa alem do extremamente necessario.

Guerra lembra que para poder abastecer as gondolas dos supermercados agricultores e

produtores de leite, colaboradores de latici'nios, veterinarias, fornecedores de insumos e

embalagens, transportadores e equipes de inspegoes oficiais estao fazendo para que os outros

possam ficar em casa com saude.

0 Sindilat explica ainda que a industria lactea gaucha vem, na medida do possivel e com o

empenho e engajamento dos colaboradores, mantendo a produgao para assegurar o

abastecimento e atendendo a recomendagao das autoridades de saude publica, mantem as ja

rigidas medidas de higiene e controle em nossa produgao, com home office nos setores onde

foi possivel. Segundo a nota, nas industrias, se ampliou o distanciamento entre postos de

trabalho e se passou a oferecer alternativas de transpose ate as fabricas de forma a minimizar

riscos.

Sobre a alta nos pregos prevista para os proximos meses, o Sindilat coloca que ocorrem em

razao temporal, da entressafra da produgao no campo, comum anualmente na Regiao Sul entre

margo a julho. Neste ano, porem, defende a nota, esse periodo deve estender-se, e a alta ficar

acima da media em fungao da estiagem, da disparada do dolar que elevou o custo dos insumos

e dos gastos adicionais realizados na prevengao do coronavirus.

> Confira a cobertura completa da pandemia de coronavirus

x
Contabllidade

('ÿÿÿ A espewalizado no mundo contabil Clique e contra1

" uhttps://www.jomaldocomercio.com/_conteudo/especlais/coronavirus/2020/03/730724-industrias-vao-priorizar-producao-de-leite-uht-e-reduzir-iten...



Leite acumula alta de 42,5% em 2020 e prego atinge recorde - Revista Globo Rural | Leite07/10/2020

Saiba mais

LEITE

Leite acumula alta de 42,5% em 2020 e
prego atinge recorde
Cotagao do produto e pago ao produtor em agosto chegou a
R$ 1,92/litro e a expectativa 6 de que o valor suba em torno de

10% em setembro

3 min de leitura

Redapao Globo Rural

17 Set 2020 - 15M0| Atualizado em 17 Set 2020 - 15h40
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Produg3o de leite. At6 6 de mais

Aproveite todo o conteudo desta
oferta!

Escolha sua revista favorita e garanta o
desconto superespecial.

SALE
SALE
SALE

O prego do leite no campo r

42,5% desde o inlcio deste amu

Centro de Estudos Avangados em Economia Aplicada

(Cepea/USP). Este avango foi acentuado nos ultimos tres

meses, quando os valores subiram 39,7% e a cotagao do leite

captado em julho e pago ao produtor em agosto atingiu o

recorde de R$ 1,9246/litro (dados deflacionados pelo IPCA de

agosto/20). A expectativa do Cepea 6 de que o prego do leite

captado em agosto e pago em setembro possa subir em torno

de 10%, estabelecendo um novo recorde.

:
iia ivicuia uiaon tiLjuiua uu

far *KH»MBIT

De acordo com o Cepea, a alta das cotagoes ao produtor entre

rrwr.n e annsto 6 um fatn sazonal iA one a cantacan da laita 6

1/8hltps://revistagloborural.globo.com/Noticias/Criacao/Leite/noticia/2020/09/leite-acumula-alta-de-425-em-2020-e-preco-atinge-recorde.html
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implantai

para a e:

produgac

dos estoi

Alem dis:

lacteos f(

moedas -
a oferta e para a concorrencia acirrada das industrias de

laticinios na compra de materia-prima.

No entanto, o movimento de alta no campo deve perder forga

nos proximos meses, segundo o Cepea, com a aproximagao

do final da entressafra e o inicio da primavera, com condigoes

climaticas mais favorbveis para a produgao leiteira.

Soma-se a isso, o aumento das importagoes de lacteos pela

industria, visando diminuir a disputa pela compra de materia-

prima. Como reflexo disso, o prego medio do leite spot em

Minas Gerais na primeira quinzena de setembro se elevou

apenas 0,2%. Na segunda quinzena, recuou 5,5%, chegando a

R$ 2,61/litro.

T CONTINUA DGPCMS DA PUBUCIOADE V

Aproveite todo o conteudo desta
oferta!

Escolha sua revista favorita e garanta o
desconto superespecial.

SALE
SALE
SALE

IfltMlNMr

No total das compras externas, foram adquiridas 18,1 mil

toneladas de lacteos, volume 40% superior ao de julho/20 e

77% acima do registrado no mesmo periodo de 2019. O

principal produto adquirido em agosto foi o leite em pb, que

representou 70% do total importado, somando 12,7 mil

toneladas - aumento de 63,1% frente ao mes anterior e de

121% comparado a agosto/19, de acordo com dados da

Secretaria do Corrtercio Exterior (Secex).

L-https://revistagloborural.globo.eom/Notidas/Criacao/Leite/noticia/2020/09/leite-acumula-alta-de-425-em-2020-e-preco-atinge-recorde.html 2/8
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torica doleite em|

Cepea. f

(pacote de 400g) fecharam o mes com medias de R$ 28,23/kg

e de R$ 23,22/ kg, respectivamente (valores deflacionados

pelo IPCA de agosto/20).

p6

Os pregos do leite UHT tambem seguiram firmes em agosto,

fechando com media de R$ 3,51/litro, alta de 10% em relagao

ao valor de julho/20 e de 35% frente ao mesmo periodo de

2019.

Segundo colaboradores do Cepea, os estoques de leite UHT,

queijo mugarela e leite em po estiveram reduzidos na primeira

quinzena de setembro. Do lado da demanda, a procura por

leite longa vida registrou ligeiro recuo. Ainda assim, o prego

m6dio do leite UHT na parcial de setembro (ate o dia 15) estS

2,7% maior que o de agosto, a R$ 3,60/litro.

V CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE T

As medias parciais do queijo mugarela e do leite em p6

atingiram novos recordes reais na s6rie do Cepea, chegando a

R$ 29,57/ kg e a R$ 23,80/kg, respectivamente, o que

significou urn aumento de 4,7% e de 2,5% na mesma ordem.

No entanto, o Cepea destaca que o movimento altista perdeu

forga ao longo da primeira quinzena, com quedas recorrentes

nos pregos diarios. De acordo com agentes da cadeia, e

possivel que, ao longo do mes, os pregos recuem com mais

forga, tendo em vista as perspectivas sobre oferta de leite em

setembro.

*
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Buscar

Finangas

Fabricante de oleo de soja culpa aumento do consumo domestico por
alta de precos
09/09/2020 | 16h28min

O prego medio, que era de R$ 4,90 antes da pandemia, subiu para R$ 5,42 nos meses junho e julho

Foto: divulgacao
O prego do oleo de soja disparou nas gondolas

dos supermercados. O prego medio, que era de

\ R$ 4,90 antes da pandemia, subiu para R$ 5,42

nos meses junho e julho, segundo
_

levantamento da Horus. Em setembro, o

produto ja e vendido por quase R$ 7.

* \ A Abiove (Associagao Brasileira das Industrias

\ de Oleos Vegetais) responsabiliza o inesperado

V aquecimento da demanda domestica pelo

i'vj* . V “desequilibrio entre a tradicional oferta e a

* demanda nacional, causando redugao no

abastecimento”.

Wj* ”*3

MSB

I
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“O cenario de limitagao na oferta do oleo de soja nas gondolas dos supermercados de algumas regioes do

pais e resultado de mudangas no consumo em meio a pandemia”, informa a entidade.

Por conta da pandemia, as pessoas passaram a fazer todas as refeicoes dentro de casa. Isso obviamente

elevou o volume de compras de alimentos.

Abiove lembra que houve queda no consumo de oleos nos bares e restaurantes e por isso as empresas

destinaram parte do que seria consumido para esses grupos para o setor externo. “O uso do produto por

bares e restaurantes teve quebra brusca, sendo necessario buscar outras formas de comercializagao que

resultaram na ampliagao das exportagoes.”

A Abiove diz o volume de soja processada no Brasil em 2020 e recorde e deve totalizar 44,600 milhoes de

toneladas, com a produqao de cerca de 9 milhoes de toneladas de oleo de soja, urn crescimento de 3% em

relaqao a 2019. “Esse derivado e consumido por meio do uso culinario domestico e de restaurantes (food

service), e na produqao de biodiesel”, afirma a entidade.

As maiores altas verificadas foram em Campo Grande (31,85%), Aracaju (26,47%), Rio de Janeiro (22,39%) e

Porto Alegre (21,15%). Em Sao Paulo, o oleo de soja foi a segunda maior alta da cesta, com variacao de

14,18%.

O que tern pressionado o prepo do oleo de soja? Existe o fator exportapao, sim. Segundo o Dieese, as

demandas interna e externa tern elevado as cotapoes da soja e derivados.

Urn dos motivos e que a China decidiu fazer estoques estrategicos de alimentos, depois de sentir o risco de

faltar comida para mais de urn bilhao de pessoas por causa da paralisapao provocada pela pandemia e

ameapado pela guerra comercial como com os Estados Unidos.

www.paraibatotal.com.br/noticias/2020/09/09/98203-fabricante-de-oleo-de-soja-culpa-aumento-do-consumo-domestico-por-alta-de-precos 1/3
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De janeiro a julho, o Brasil exportou para China 50,5 milhoes de toneladas de soja um volume 32% maior do

que no mesmo periodo de 2019, diz Wagner Ikeda, analista senior do Rabobank Brasil. “Entre 90% a 95% da

safra de soja esta vendida”, diz.
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Em um ano, prepo do oleo de soja ficou 74,5% mais caro - Revista Globo Rural | Soja07/10/2020

SOJA

Em um ano, prego do oleo de soja
ficou 74,5% mais caro
Alta na exportapao e disputa acirrada da industria pelo produto
estao alavancando os valores, que se aproximam de recordes

1 min de leitura

Redagao Globo Rural

05 Out 2020 - 13h30 | Atualizado em 05 Out 2020 - 19h03

Clobo* EU QUERO

(Foto: Divulgagao/lmcopa)

O ritmo acelerado de processamento e a aquecida demanda,

especialmente externa, reduziram rapidamente os estoques

domesticos de soja e derivados, mesmo em um ano de

recorde de produpao, de acordo com monitoramento do Centro

de Estudos Avanpados em Economia Aplicada (Cepea-

Esalq/USP).

Segundo os pesquisadores, a disputa acirrada pelo produto

restante e os valores altos da paridade de exportapao,

sustentada pelo dolar valorizado, estao alavancando as

cotapoes domesticas do grao e dos derivados, que operam

nas maximas nominais e se aproximam dos recordes reais.

SAIBA MAIS

AgRural: tempo seco e quente atrasa o
inicio do plantio da soja

Arco Norte e ponto de embarque de 30%
da produpao de soja e milho

SOu7u-
https://revistaglobomral.globo.com/Noticias/Agricultura/Soja/noticia/2020/10/em-um-ano-preco-do-oleo-de-soja-tem-alta-de-745.html 1/7
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Na cidade de Sao Paulo, o valor do oleo de soja (com 12% de

ICMS) em setembro teve media de R$ 6.348 por tonelada,

valor 18,4% superior a de agosto e 74,5% na comparagao com

o mesmo m6s do ano passado, em termos reais.

OS Out 2020 - 13h30 | Atualizado em 05 Out 2020 - 19h03
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5 motivos que fizeram o prego do arroz
disparar no Brasil
Item basico da alimentagao dos brasileiros, produto acumula
valorizagao de 117% no campo e 6 vendido por at6 RS 40 o

pacote de 5 kg no varejo

4 min de leitura

Cleyton Vilarino
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Quern foi ao supermercado nos ultimos dias levou urn susto: o

prego do pacote de 5 kg de arroz, comprado por R$ 10 a R$

15, disparou. Em algumas regioes. o valor cobrado pelos

supermercados chegou a R$ 40 no inicio deste mes, e as

perspectivas de queda sao poucas, ja que o Brasil esta em

entressafra e poucos produtores tern estoque do produto.

Mas, afinal, como um pals que ja figurou como urn dos dez

maiores produtores mundiais de arroz chegou ao ponto de

iminente desabastecimento de um item basico da alimentagao,

presente na mesa de mais de 90% dos brasileiros?

PUBLICIDADE

https://revistagloborural.globo.com/Noticias/Agricultura/Arroz/noticia/2020/09/5-motivos-que-fizeram-o-preco-do-arroz-disparar-no-brasil.html 1/11



5 motives que fizeram o prego do arroz disparar no Brasil - Revista Globo Rural | Arroz07/10/2020

SAIBA MA.v

Brasil deve importar arroz dos Estados
Unidos e da Tailandia para atender

mercado interno

Aldm da alta do dolar, que eleva os custos de produgao no

pais e estimula as exportagoes, o cenario atual e reflexo de

dez anos de redugao de area plantada e queda nos estoques

publicos, em seu menor nivel desde 2010, segundo dados da

Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

A seguir, Globo Rural lista cinco pontos que contribulram para

a alta excessiva no prego

SAIBA MAIS

Prego recorde do arroz beneficia menos

de 30% dos produtores

1. Produgao menor

Na ultima ddcada, a area plantada no pals caiu mais de 58%,

passando de 2,9 milhoes de hectares para 1,7 milhao de

hectares em 2019/2020. No mesmo periodo, contudo, a

produtividade nacional cresceu 59%, gerando um recuo de

apenas 3% na produgao.

*0
https://revistagloborural.globo.com/Noticias/Agricultura/Arroz/noticia/2020/09/5-motivos-que-fizeram-o-preco-do-arroz-disparar-no-brasil.html 2/11
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“Realmente, a gente vem indicando que precisamos ter um

sistema de produgao e nao depender s6 da monocultura do

arroz. Isso vem diminuindo a oferta", explica Alexandre Velho,

presidente da Federagao dos Arrozeiros do Rio Grande do Sul

(Federarroz), Estado que concentra 70% da produgao

nacional.

SAIBA MAIS

Produtores nao podem ser culpados pelo
aumento do pre;o do arroz no mercado

Ele explica que esse prego vem depois de cinco safras

sucessivas com o produtor vendendo arroz abaixo do custo de

produgao, tendo muitas vezes prejutzo ou nenhum lucro. A

situagao levou produtores a diversificarem e, onde foi possivel,

a federagao estimulou o plantio de outras culturas de maior

liquidez, como a soja e o milho, associada a criagao de gado.

“Ja previamos uma mudanga no patamar de pregos ao

produtor desde o ano passado em fungao da diminuigao da

area plantada e, justamente, dessa falta de rentabilidade e

maior endividamento do setor", completa Velho.

2. Maior consumo na pandemia

A demanda, por outro lado, registrou um forte e repentino

aumento no inicio deste ano, quando a pandemia de Covid-19

levou ao aumento do consumo dentro de casa.

"A industria afirma que o varejo apresentou uma demanda trds

vezes superior ao observado no ano passado no inicio da

&
Uhttps://revistagloborural.globo.com/Noticias/Agricultura/Arroz/noticia/2020/09/5-motivos-que-fizeram-o-preco-do-arroz-disparar-no-brasil.html 3/11
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SAIBA MAIS

Com incentivo a importapao, prego do

®JM arroz deve cair ja nas proximas semanas

3. Estoques baixos

Os estoques publicos de arroz, segundo acompanhamento

realizado pela Conab, chegaram a setembro a 606,6

toneladas, o suficiente para menos de um mes de consumo e

o menor patamar para o mes desde 2010.

“Esse volume de estoque e irrisorio e o que tinha no final do

ano-safra passado nao chegava nem a isso”, aponta Lucilio

Alves, pesquisador do Cepea e professor da Esalq-USP. Ha

dez anos, os estoques publicos de arroz no Brasil em

setembro passavam de um milhao de toneladas. mas

apresentam queda desde entao.

"Ao longo do tempo, o governo deixou de adquirir estoques.

Atualmente, ele n§o tern recursos na pratica para quase nada,

nem para pagar salarios. Com isso, o governo saiu desse

processo e deixou o mercado se regular", aponta Alves.

SAIBA MAIS

Agriculture nega risco de faltar arroz e diz

que alta no prego e importante para o
produtor

4. Dolar alto e exportagoes

No cenario macroeconomico, a redugao das exportagoes entre

os paises asiaticos, maiores exportadores e consumidores

mundiais, abriu espago para alta nos pregos internacionais e

para que o Brasil expandisse em 73,6% suas exportagoes de

janeiro a agosto deste ano comparado a igual periodo do ano

passado, com 1,5 milhao de toneladas vendidas.

o e que todas

<at> cumiuiodities subiram

muito nesta temporada

em parte tambem por
. — -J — -Jii--r'..
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tambem para soja,

milho, trigo"

Lucilio Alves, pesquisador do
Ceoea e professor da Esalq-

USr

Engana-se, contudo, quern pensa que o produtor tern ganhado

dinheiro com essas exportagoes. “O cambio aumenta a receita

do exportador gerando incentivo para a exportagao, mas e

importante lembrar que ela nao e feita pelo produtor rural, mas

pelas grandes empresas, tradings e cooperatives', destaca o

professor da Esalq-USP,

T CONTINUA DEPOIS DA PIJBUCIDADE V

SAIBA MAIS

Liberagao de importagao de arroz nao

deve reverter alta no mercado interno

5. Baixo incentivo no campo

Segundo estimativa da Federarroz, menos de 30% dos

produtores possuem estoques para aproveitar os pregos

recordes da entressafra enquanto os custos de produgao

aumentaram 10,5%, segundo dados do Instituto Rio

Grandense do Arroz (Irga). “A maioria vendeu a R$ 45 a saca

no inicio da safra, poucos conseguirao alcangar uma media de

R$ 70 a saca", afirma Velho.

Diante desse cenario, a orientagao da Federarroz e do Irga

para a proxima temporada e de que os produtores nao

expandam de forma expressiva a area. “Tern muito produtor

que gostaria de aumentar a area, mas estamos dizendo para

nao aumentar muito por dois motivos. Primeiro, ele ja levou

muito tombo. Segundo. sempre que aumenta demais a oferta,

os pregos caem”, explica o diretor tecnico do Irga, Ivo Melo.

SAIBA MAIS

Major produgao em 2021 nao garante

queda no prego do arroz no Brasil

u
https://revistagloborural.globo.com/Noticias/Agricultura/Arroz/noticia/2020/09/5-motivos-que-fizeram-o-preco-do-arroz-disparar-no-brasil.html 5/11



5 motivos que fizeram o prego do arroz disparar no Brasil - Revista Globo Rural | Arroz07/10/2020

fatores q

"O problems ue eiiuiviuaiiiemu e uas maiyeus neyauvas na

cultura do arroz e cronico e nao e simplesmente uma safra de

alta que vai ajudar ele a fechar a conta 100%. Por mais que

tenha aumento de pregos, isso nSo quer dizer que a margem

aumentou proporcionalmente", observa Maciel Silva,

coordenador de Produgao Agricola da Confederagao da

Agricultura e Pecuaria do Brasil (CNA).

11 Set 2020 - 16h09 | Atualizado em 11 Set 2020 - 16h09
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VALOR INVESTE

Analistas estimam prejuizo de R$ 104 milhoes para Via Varejo no 2° tri, queda de

33%

VALOR INVESTE

Orama, Nubank e Inter sao eleitas melhores empresas de investimento

VALOR INVESTE

Com queda da Selic para 2,25% ao ano, veja o que fazer com os seus

investimentos

Asse, frite e grelhe sem grudar e sem oleoi
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Tente nao rir dessas 16 pessoas super parecidas com personagens de
desenho
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Home > Noticias > Mercado > A alta no prego do arroz: quais sao as causas para esse

aumento?

Publicado em

21/09/2020

Sabemos que o arroz e urn alimento basico no cardapio do brasileiro

(https://faSauniversidades.com.br/veja-cinco-livros-que-todo-brasileiro-deveria-ler/). Ele e

consumido em grande quantidade e, no ano de 2020, nao foi diferente. Porem, este ano, houve

urn crescimento no prego do alimento e o Fala! Universidades veio explicar o que levou a isso.

'"Vx



Nas ultimas semanas, vimos uma serie de memes nas redes sociais sobre o prego do arroz. O

queridinho do brasileiro atingiu um prego muito alto e isso trouxe indignagao e perguntas sobre

as causas desse aumento.

POR QUE O ARROZ ESTA TAO
CARO?

Primeiramente, para explicar toda a situagao, e necessario explicar o contexto que estamos

passando. A alta do dolar e o principal motivo. Ja faz um bom tempo que o dolar esta

valorizado, isto por inumeras questoes. Em 2020, ele seguiu tendo muitas variagoes, porem

com um prego alto, o que trouxe lucro para as vendas para fora do pais, ja que se

ganha quase 6 vezes mais que as vendas dentro.

0 dolar estando neste alto valor, produtores de arroz veem mais lucros em exportar o alimento,

ja que o pagamento vai sair maior. Esta situagao faz com que grande parte das sacas de arroz

va para fora e nao seja distribuido de forma eficiente dentro do Brasil. Em um periodo onde o

consumo de arroz cresceu, a falta dele faz com que sofra aumento de prego, pois ha uma alta

demanda e uma baixa oferta.
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Entenda quais sao as causas para esse aumento do arroz. | Foto: Reprodugao.
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E importante citar que esse prego exorbitante poderia ter sido amenizado pelo chamado

"estoque regulador". Diversos produtos alimentfcios sao armazenados pela Companhia

Nacional de Abastecimento, ou, como e mais conhecida, a Conab. Em caso de alta de pregos em

algum produto, a Conab vende parte de seu estoque regulador para aumentar a oferta e, assim,

ter menos impacto nos pregos.

Porem essa reserva sofreu uma queda de uns anos para ca. O numero do armazenamento

acaba nem chegando perto do necessario para a demanda, e sua eficiencia esta quase nula.

Este fato fez o brasileiro sentir ainda mais o prejuizo causado pelas altas dos pregos.

Apesar dessa situagao trazer preocupagao, muitos economistas acreditam que esse aumento

nao sera duradouro, e que e esperado que volte a normalizagao dos pregos no comego de

. O que nos resta e esperar e diminuir o consumo de um dos protagonistas do prato feito.

PorJulia Stavracas - Fala! Casper
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Por que o arroz esta tao caro e quando o prego deve cair? Especialistas respondem07/10/2020

CORREIO BRAZIUENSE Q

— CONTINUA APOS A PUBLICIDADE--

AUMKNT05

Por que o arroz estd tao caro e
quando opre90 deve cair?
Especialistas respondem
Alta do dolar, periodo de entressafra e aumento da demanda sao alguns
dos motivos para a elevagao de 120% no prego do arroz nos ultimos 12
meses

><• Jessica Gotlib

postado em09/09/202006:00 / atualizado em 09/09/2020 18:03
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Levantamento do Centro de Estudos Avangados emEconomia

Aplicada (Cepea), da Universidade de Sao Paulo (USP), mostra

que o pre$o do arroz aumentou 120% nos ultimos 12 meses. O

dado nao representa uma grande novidade para o consumidor,

que, em Brasilia, ja paga ate R$ 30 por urn saco que, antes da

pandemia, custava R$ 8. A grande duvida e por que essa alta

aconteceu e, principalmente, quando os pretÿos devem voltar ao

antigo patamar.

6 (https://www.correiobraziliense.com.br/economia/2020/09/4874127-por-que-o-arroz-esta-tao-caro-e-quando-o-preco-deve-cair~especialistas-res. 1/10


