
de dólares, é o valor que os 
turistas estrangeiros 
gastaram no Brasil em 2011,
registrando recorde, e 14% 
a mais que os US$ 5,91 
bilhões do ano anterior

Alimentos

Ao visitar outro país, o
turista geralmente volta com
algumas lembrancinhas na
mala. Entre elas é comum a
presença de queijos, salames,
doces e chocolates. Mas o que
nem todo passageiro sabe é
que alguns produtos
agropecuários sofrem
restrições para o trânsito
internacional. A fiscalização é
feita pelo Sistema de Vigilância
Agropecuária (Vigiagro), do
Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento
(Mapa), e ajuda a proteger o

Brasil da entrada de pragas e
doenças, evitando o ingresso
de mercadorias que possam
colocar em risco a saúde
humana.

Logística

Equipe da Aprosoja
percorre esta semana as
cidades de Belém (PA) e
Macapá (AP) para
avaliar a situação
portuária da região norte
do país. A conclusão da
pavimentação da
rodovia Cuiabá-
Santarém (BR 163) a ligação
entre o Norte e a região central
do país trará significativas

vantagens ao escoamento da
produção nacional de grãos,
sobretudo para Mato Grosso.

6,77
Multa

A Centrais Elétricas Mato-grossenses (Cemat) pagou R$ 346,514
mil em dezembro de 2011, referente à multa aplicada pela Agência
Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados (Ager/MT) em
2009. O valor foi reajustado em R$ 52 mil em relação ao Auto de
Infração (AI), de R$ 293,568 mil. O motivo foi irregularidades
constatadas no faturamento e qualidade do fornecimento de energia.
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Escoamento da safra mato-grossense de
grãos pode ficar mais ágil a partir deste ano com
a readequação dos terminais ferroviários de Al-
to Taquari e Alto Araguaia e inauguração do ter-
minal de Itiquira, pré-agendada para 03 de mar-
ço. Nas obras de ampliação serão investidos R$
2,4 milhões pela América Latina Logística
(ALL), sendo R$ 1,8 milhão em Alto Araguaia e
R$ 600 mil em Alto Taquari.

Concessionária investirá ainda na melhoria
do terminal de Chapadão do Sul, no Mato Grosso
do Sul, onde devem ser aplicados R$ 600 mil. Re-
cursos serão direcionados para obras de infraes-
trutura no acesso aos terminais, manutenção de
equipamentos e rede elétrica, facilitando a descar-
ga de caminhões e o embarque de vagões. 

Resultado esperado com os investimentos é
conseguir descarregar 900 caminhões por dia, du-
rante a safra, segundo informações do gerente de
terminais de Mato Grosso, Ivandro Paim, para
atender a demanda da nova safra de grãos mato-

grossense. Em 2011, no terminal de cargas de Al-
to Araguaia, foi alcançado o número recorde de
832 caminhões descarregados em um único dia,
durante 4 dias consecutivos, no mês de abril. Re-
corde anterior havia sido 761 caminhões descarre-
gados em um dia. “Estamos conduzindo nosso
plano de alta, que fazemos todos os anos. Para a
safra 2012 foi estipulado um
valor de R$ 3 milhões a se-
rem investidos na parte de
infraestrutura e manutenção
pesada de equipamentos”. 

No terminal de Itiqui-
ra, integrado à malha norte
da ALL, o trabalho de con-
clusão do trecho ferroviário
de 112 km entre o terminal e
Alto Araguaia foi concluído no final de setembro,
no qual foram investidos R$ 750 milhões. Para
inauguração do terminal de cargas é aguardada a
conclusão da pavimentação de 26 km da rodovia
estadual MT-299, interligando Itiquira ao distrito
de Ouro Branco do Sul. Até agora, foi concluída a
pavimentação de 10 km. 

Terminal de Itiquira, construído em parceria
com a Seara, ocupa área de 70 hectares e tem 6 km
de extensão no município homônimo, distante 110
km de Rondonópolis. Extensão dos trilhos até

Rondonopólis está prevista pa-
ra acontecer até o fim deste
ano. Por Itiquira deverão
ser movimentadas 2,5 mi-
lhões de toneladas de

grãos, além de óleo de soja,
álcool, madeira, contêineres
refrigerados e derivados de pe-
tróleo, sendo a capacidade es-
tática de 100 mil toneladas/dia. 

Conforme o prefeito,
Ernani José Sander, os inves-
timentos realizados na cons-

trução do terminal de cargas já revigorou a eco-
nomia local, ao atrair 195 empresas desde que a
obra começou, em 2010. Entre as empresas que
aportaram no município está a fábrica de calcá-
rio Petrocal. “Mas já se instalaram aqui muitas
micro e pequenas empresas, como lava-jatos,
farmácias, óticas, entre outras”.

EMPREGO

Perspectivas se mostram
favoráveis para este ano

WELLTON MÁXIMO

BRASÍLIA/ABR

Ao anunciar os resulta-
dos da geração de empregos
em 2011, o Ministério do Tra-
balho informou que as pers-
pectivas para 2012 são favorá-
veis. A pasta manteve a esti-
mativa de criação de 2 mi-
lhões de postos de trabalho es-
te ano, distante ainda do resul-
tado recorde de 2010, quando
foram abertas 2,5 milhões de
vagas. Mesmo com a redução
de 23,5%, o número de empre-
gos com carteira assinada
criados em 2011 foi o segundo
melhor da história: 1.944.560.
Os dados são do Cadastro Ge-
ral de Empregados e Desem-
pregados (Caged).

Em relação aos segmen-
tos da economia, o setor de
serviços registrou o segundo
melhor saldo anual, com
925,537 mil vagas e elevação
de 6,43% no estoque de em-
pregos para o setor em 2011.
Foram criados ainda 452,077
mil postos formais no comér-
cio (+ 5,61%), 222,897 mil na
construção civil (+ 8,78%) e
215,472 mil na indústria de
transformação (+ 2,69%).

A agricultura obteve o
melhor resultado desde 2005,
com a criação de 82,506 mil

vagas (+5,54%). A mineração
registrou recorde de contrata-
ções, com a geração de 19,510
mil postos (+10,33%). A admi-
nistração pública fechou 2011
com mais 17,066 mil postos
(+1,9%). No setor de serviços
industriais de utilidade pública,
9,495 mil vagas foram geradas
(+2,48%).

Os estados que mais cria-
ram empregos com carteira as-
sinada no ano passado foram
São Paulo (551,771 mil vagas),
seguido por Minas Gerais
(206,402 mil), Rio de Janeiro
(202,495 mil) Paraná (123,916
mil) e Rio Grande do Sul
(122,286 mil). As regiões me-
tropolitanas que mais se desta-
caram foram São Paulo
(292,940 mil), Rio de Janeiro
(142,125 mil), Belo Horizonte
(88,217 mil) e Recife (66,021
mil). Segundo o Ministério do
Trabalho, as 9 principais áreas
metropolitanas do país gera-
ram, em conjunto, 792,048 mil
vagas, o que elevou em 5,26%
o nível de emprego nessas re-
giões no ano passado.

Em relação a dezembro
de 2011, quando foram fecha-
dos 408,172 mil postos de tra-
balho, o ministério atribuiu a
redução a fatores sazonais
(oscilações típicas da época
do ano).

Marcus Vaillant/Arquivo

Geração de empregos em 2011 reduziu 23% em todo país

Começo da operação da unidade em Itiquira está 
previsto para março e movimenta economia da cidade

Terminal agilizará o
escoamento da safra

Chico Ferreira/Arquivo

Obras estão sendo concluídas; o empreendimento estimula o crescimento econômico do município com a geração de emprego e renda

Recentemente fomos surpreendidos com as
manobras dos proprietários de postos de
gasolina, que desviam combustível nas

bombas. Com essa atitude danosa, os consumidores
são lesados, em média, em 1 litro a
cada 20 abastecidos em SP e, no Rio de
Janeiro, esse desvio chegava a 2 litros.
A técnica utilizada não é um bicho de 7
cabeças, mas dificulta a comprovação
da fraude. 

O próprio cliente tem que checar e
utilizar postos de gasolina de sua confiança mas, além
disso, precisa verificar sempre se o que está levando é
o que está pagando. Essa antiga cultura de querer
“levar vantagem” em tudo pode levar o consumidor a
situações de alta perda financeira. No caso do
combustível, o desvio é sofisticado, de difícil
identificação, mas possível de se controlar, diferente
daqueles que usam métodos mais grosseiros como
solventes, água etc. 

Não é somente nos postos de combustíveis que o

consumidor é lesado. Se observarmos, em todos os
tipos de compras e de serviços ocorrem problemas.
Normalmente, esse erro é contra o consumidor. Outra
situação comum: será que todos os produtos que estão
na prateleira de lojas ou supermercados possuem

exatamente a quantidade anunciada? Produtos de
limpeza, sucos, bebidas lácteas, em alguns casos, não
estão dentro da medida estabelecida na embalagem.
Isso vale também para os açougues, que acabam
colocando outros tipos de carnes de pior qualidade
das que foram adquiridos pelo consumidor. Na época
do Plano Cruzado, a redução do peso era comum.

Você tem certeza que uma caixa de fósforo tem
40 palitos? Atualmente, usam a palavra
“aproximadamente”, por não terem certeza da

contagem e, assim, reduzir as discussões judiciais.
Será que alguém já mediu o papel higiênico? Antes,
eram 40 metros e hoje está em 30. Houve a
diminuição na quantidade, mas o preço continuou

basicamente o mesmo.
Todo cuidado é pouco.Tendo

uma atitude firme e efetuando
reclamações para o comerciante ou
para os mecanismos de defesa do
consumidor a economia pode ser
significativa. No caso do

combustível, a perda poderá atingir, em média, até
5% do valor adquirido. Se quisermos cobrar direitos,
temos de ser éticos e também cumprir as obrigações
com terceiros. Somente assim teremos o respeito de
todos e acabaremos com essa situação de todos
procurarem “levar vantagem”.

REGINALDO GONÇALVES É COORDENADOR DO CURSO DE

CIÊNCIAS CONTÁBEIS DA FACULDADE SANTA MARCELINA.
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bilhões

PRODUÇÃO DE
GRÃOS DE MT 

Terminal de
Itiquira vai gerar
210 empregos após
inauguração

Reginaldo Gonçalvesanálise

O país da “vantagem”


