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unidades do Sandero, 
Sandero Stepway e Logan
modelos 2012 e direção 
hidráulica são alvo de recall
pela Renault, por problemas
na caixa de direção

IPTU 2012

Prefeitura de Cuiabá espera arrecadar R$ 60 milhões
com pagamento do IPTU este ano. Os carnês já

começaram a ser entregues aos contribuintes, que podem
pagar até 12 de março com desconto de 20%, caso não
esteja inadimplente. Havendo débitos, o desconto cai para
10%. Em 2011, foram recolhidos R$ 54,1 milhões, dos quais
R$ 44,3 milhões do exercício daquele ano e R$ 9,6 milhões
de débitos de anos anteriores.

Novas regras

Está valendo a Instrução
Normativa 62, do Ministério da
Agricultura (Mapa) que trata da
produção e qualidade do leite. A
norma torna as regras ficam mais
rígidas. Produtores terão até 2016
para se adequar. A partir de agora,
produtores do Sul, Sudeste e Centro-
Oeste terão novos limites para os
principais índices que controlam a
qualidade, como Contagem
Bacteriana Total (CBT), que mensura
o grau de higiene durante a ordenha,
e a Contagem de Células Somáticas
(CCS), que monitora a sanidade do
úbere (tetos) dos animais. 

10,578
Investimentos

Escritório de representações
de Mato Grosso instalado em
São Paulo recebe esta semana
empresários de várias
localidades com interesse em se
instalar no Estado. Governador
Silval Barbosa (PMDB) e o
secretário de Indústria,
Comércio, Minas e Energia,
Pedro Nadaf recebem os
potenciais investidores.

Setores

Segundo Pedro Nadaf são
empresas da agroindústria e de
distribuição de máquinas e
equipamentos. Afirma que trata-
se de uma conversa inicial com
boas expectativas para o Estado
e principalmente para o impulso
da economia. O governador Silval
Barbosa pontua que o constante
crescimento do Estado atrai
empresas.

Economês

Otmar de Oliveira

Arquivo

NO VAREJO Início do período chuvoso provocou queda de 26% nos preços

Leite fica mais barato
SILVANA BAZANI

DA REDAÇÃO

Aumento da produção de leite nesta época do ano, resultado da me-
lhoria das pastagens, já reflete nos preços ao consumidor. Nos supermer-
cados, o litro do leite integral longa vida está até 26,20% mais barato es-
te mês, em comparação com os preços de dezembro. Derivados também
sofrem variação. Quilo do queijo tipo mussarela, por exemplo, está até
13,94% mais barato em janeiro, ante os preços praticados em dezembro. 

Consumidores que têm o hábito de comprar os alimentos nas promo-
ções, podem economizar até 33%, quando o preço do produto chega a R$
1,59 (l). Fora da oferta, o valor tem oscilado entre R$ 1,69 e R$ 1,79 em
janeiro. Em dezembro, o preço do litro variava entre R$ 2,29 e R$ 2,39

nas gôndolas. Mas, em alguns
estabelecimentos meno-
res, as marcas mais popu-
lares do leite longa vida
chegou a custar R$ 2,49
(l) em dezembro. 

Quanto ao preço do
queijo tipo mussarela,
ofertado a R$ 14,99 (kg)
em dezembro, neste mês
pode ser comprado por R$

12,90 (kg) fora da oferta e nas promoções por R$ 10,90 (kg). 
Comprador de perecíveis da rede de supermercados Modelo, Valter Yama-

guchi, acrescenta que para o leite tipo C a queda no preço não foi tão expressiva
quanto para o longa vida e que o produto pode ser encontrado por R$ 1,59 (l) nes-
te mês, 11,17% a menos que em dezembro, quando era ofertado por R$ 1,79 (l). 

Sustentação do preço neste caso é explicada pela necessidade diá-
ria de renovação do estoque e custo com refrigeração. “Já o leite longa
vida pode ser comprado em maior quantidade, com alguns meses de an-
tecedência, sendo possível economizar no transporte e no armazena-
mento”. Além disso, observa, o consumo do “leite de saquinho” não
costuma variar durante o ano, ao contrário do que tem sido observado
com o semidesnatado, que tem registrado aumento nas vendas. 

Gerente de operações da rede de supermercados Comper, Izilda Maria
da Silva, acrescenta que o calendário semanal de ofertas, mantido nas uni-
dades Comper, tem aumentado as vendas. No caso do leite, as promoções
realizadas toda quarta-feira, com descontos de até 15% nos preços, tem re-
sultado em um incremento de 15% no volume comercializado. “Desde agos-
to estamos anunciando o leite nas ofertas de quarta-feira, junto com o peixe”. 

Perspectiva é que os preços do leite e derivados se mantenham redu-
zidos até a entressafra, prevista para iniciar no fim de abril. Atualmente,
Mato Grosso ocupa a 10ª posição no ranking nacional da produção leiteira
e a meta para os próximos 2 anos é chegar à 5ª colocação, segundo a Fede-
ração da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso (Famato).

Chico Ferreira

Consumidores podem economizar até 33% nas promoções, quando preço do produto chega a R$ 1,59
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Brasil enviará a resposta dia 10
EMBARGO RUSSO

SILVANA BAZANI

DA REDAÇÃO

Resposta do governo brasi-
leiro ao relatório de inconformi-
dade elaborado pelo governo rus-
so, após visita de uma missão às
plantas frigoríficas de Mato Gros-
so, Goiás e São Paulo, será enca-
minhada até o dia 10 de fevereiro.
Prazo foi confirmado pelo Minis-
tério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (Mapa) nesta
quarta-feira (25), sem mencionar,
entretanto, os pontos que preci-
sam ser corrigidos para restabele-
cer o comércio com a Rússia. 

Inspeção nos 3 estados
brasileiros foi realizada em no-
vembro, 4 meses após o início
do embargo, em 15 de julho do
ano passado, para Mato Grosso,
Rio Grande do Sul e Paraná. Re-
latório de inconformidade ela-
borado em novembro foi enca-

minhado pelo governo russo es-
te mês, antecedendo reunião do
ministro Mendes Ribeiro Filho
com a ministra da agricultura da
Rússia, Yelena Skrynnik, no úl-
timo fim de semana, durante
evento em Berlim (Alemanha).
Tão logo seja enviada a resposta
ao relatório serão realizadas reu-
niões técnicas com representan-
tes dos 2 países, para elaborar
um protocolo de equivalência,
conciliando as exigências sani-
tárias da Rússia e do Brasil.

Cenário - Previsão do
Mapa é que, com a aprovação da
Rússia como integrante da Orga-
nização Mundial do Comércio
(OMC), o problema do embargo
será resolvido, uma vez que o
país teria anunciado a intenção de
adotar os critérios sanitários utili-
zados pela União Europeia, para
onde o Brasil já exporta carne.

Por aqui, os suinocultores aguar-
dam com ansiedade a solução do
impasse, uma vez que o setor ten-
ta de se recuperar da crise inicia-
da no ano passado e o mercado
russo se configura como um dos
mais importantes.

Diretor-executivo da Asso-
ciação de Criadores de Suínos de
Mato Grosso (Acrismat), Custó-
dio Rodrigues, informa que os
preços caíram e os custos subi-
ram. Recuperação dos preços pa-
gos aos produtores começou a
acontecer no fim do ano passado,
mas na última semana, voltou a
baixar cerca de 12%, oscilando de
R$ 2,50 (kg) para R$ 2,20 (kg). 

Redução está sendo provo-
cada pelo aumento da oferta da
carne suína no mercado interno,
após queda nas exportações. Al-
ternativa buscada pelos criadores
para driblar o problema é garantir
a abertura de novos mercados. 

Preço do arroz
será majorado

DA REDAÇÃO

Apesar da redução no preço do
leite, o custo da cesta básica em Ma-
to Grosso deve se manter, conside-
rando o encarecimento de 250% no
preço do feijão e a tendência de alta
para o arroz. Fornecedores deste úl-
timo já especulam sobre os reflexos
negativos para o bolso do consumi-
dor, resultado das mudanças na co-
brança do Imposto sobre Circulação
de Mercadorias e Serviços (ICMS). 

Representantes da indústria
lembram que as alterações na polí-
tica tributária, regulamentadas com
os decretos 790, 803 e 859 publica-
dos em outubro e novembro de
2011, prejudicam o setor, isentando
as exportações do arroz em casca e
tributando quando o produto é pro-
cessado no próprio Estado, com a
cobrança de ICMS integral no
transporte intermunicipal. Diretor
da Federação das Indústria de Ma-
to Grosso (Fiemt), Joel Gonçalves
Filho, comenta que a medida afeta
a sustentação das indústrias benefi-
ciadoras de arroz do Estado, que
atualmente somam cerca de 20 uni-
dades, e aumenta o custo de vida da
população. Gerente de operações
da rede Comper, Izilda Maria da
Silva, confirma que os fornece-
dores têm falado em reajuste dos
preços do arroz, que tem se man-
tido estável nos últimos 4 meses,
sendo encontrado nos supermer-
cados a partir de R$ 5,98 (5 kg). 

Por enquanto, reformulações
na política tributária estadual está
sendo analisada pelo poder Execu-
tivo, após reunião com represen-
tantes do setor produtivo na se-
gunda-feira (23). Conclusões so-
bre os estudos técnicos realizados
no decorrer da semana serão apre-
sentados amanhã (27). Segundo o
Instituto Mato-grossense de Eco-
nomia Agropecuária (Imea), as alte-
rações na lei tributária estadual one-
ram em R$ 1,1 bilhão a agricultura,
pecuária e indústria. (SB) 

Fora da oferta, 
valor do litro oscila entre
R$ 1,69 e R$ 1,79


