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Ano começou com evolução no comércio
exterior e Mato Grosso registrou salto de 36% na
balança comercial, com US$ 522,318 milhões de
saldo, ante US$ 382,227 milhões em janeiro de
2011. Exportações somaram US$ 642,020 milhões
no primeiro mês, alta de 32% frente aos embarques
do ano anterior. Importações também registraram
avanço, com 19% de crescimento, totalizando US$
119,702 milhões.

Bom desempenho comprova o argumento de
economistas, produtores e empresários de que a
produção mato-grossense continua tendo demanda
aquecida, mesmo em cenários incertos como o
atual nas economias europeia e norte-americana.
Economista especializado em exportações, Vitor
Galesso, reitera que o Estado deve continuar a
investir na produção de alimentos, tanto na agri-
cultura quanto no beneficiamento da produção.

De acordo com os estudos do professor de
economia, para 2012 é previsto um incremento
entre 5% e 12% nas exportações locais, puxadas
pelos grãos, óleos e carnes. Para Galesso, é hora de
continuar investindo na verticalização da produção
para aumentar as vendas de produtos com valor
agregado. “Como percebemos, é crescente a venda

carnes, óleo de soja e algodão, mercadorias que
recebem beneficiamento dentro do Estado e são
comercializadas com melhores preços”.

Algodão foi a commodity que apresentou
maior evolução entre os produtos exportados, com
alta de 212% entre janeiro de 2011 e 2012, fechan-
do o mês passado com US$ 50,055 milhões.
Presidente da Associação Mato-grossense de
Produtores de Algodão (Ampa), Carlos Ernesto
Augustin, explica que este incremento não se trata
especificamente de aumento nas vendas, mas tam-
bém de um atraso no embarques. 

Como ele explica, por razões climáticas a
colheita do algodão ultrapassou o mês de agos-
to, quando geralmente se
encerra. Após a retirada do
campo, o produto ainda
passa por beneficiamento e
os embarques que estavam
previstos para setembro e
outubro foram postergados.
“Houve atraso na colheita e
consequentemente nas ven-
das. Por isso este número
acima do esperado para o
primeiro mês”.

Soja também se desta-
cou em janeiro com acréscimo

de 84% contabilizando farelo, grãos e óleo,
somando US$ 317,515 milhões em comparação
com US$ 172,001 milhões no mesmo mês do ano
anterior. Óleo, que possui maior valor agregado,
teve 19% de alta e somou US$ 30,394 milhões. O
milho, em contrapartida, teve o comércio reduzido
em 26% e em janeiro vendeu o equivalente a US$
131,159 milhões incluindo grãos, exceto para
semeadura.

Carne bovina permanece em processo de
expansão no comércio internacional. Foram US$
57,451 milhões, 8,4% a mais do que o registro de
janeiro de 2011, com US$ 52,985 milhões.

Superintendente da
Associação dos Criadores

de Mato Grosso
(Acrimat), Luciano
Vacari revela que
demanda por carne é

constante e crescente,
principalmente com o

aumento na renda. Porém, ele
ressalta a importância de manter
as buscas por novos mercados,
principalmente devido à instabil-
idade no Oriente Médio e crise
na Europa, os mais representa-
tivos compradores.

No primeiro mês de 2012 foram embarcados US$ 642,020
milhões, e as importações somaram US$ 119,702 milhões
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Ano começa com alta
de 32% na exportação

Daniel Teixeira/AE

Para 2012, previsão de economista, é que haja crescimento de 5% a 12% nas exportações estaduais em relação ao ano passado
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Na data anunciada, relógios deverão ser atrasados em uma hora

Horário brasileiro de verão
termina dia 25 à meia-noite
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À meia-noite do dia 25 de
fevereiro (sábado), termina o ho-
rário brasileiro de verão e os reló-
gios deverão ser atrasados em uma
hora. Com objetivo de reduzir de-
manda por energia elétrica no mo-
mento de pico, entre 18h e 21h, o
horário consiste no adiantamento
em uma hora dos relógios, para
aproveitar a luz solar nesta época
do ano. Previsão do Operador Na-
cional do Sistema Elétrico (ONS)
é uma economia entre 4% e 5% no
período, compreendido entre o 3º
domingo de outubro de 2011 o 4º
domingo de fevereiro de 2012, na
41ª edição do programa. Volume
economizado, porém, ainda não
foi divulgado. 

Em Mato Grosso, no horário
de verão entre 2010 e 2011 houve
redução de 5,36% na demanda por
energia no horário de ponta. No to-
tal de consumo, o abatimento foi
de 1,06% nos municípios abasteci-
dos pelo Sistema Interligado Na-
cional (SIN), o equivalente a
24.962,77 megawatts/hora (MWh),
o que seria o suficiente para abaste-
cer uma cidade como Chapada dos
Guimarães por 1 ano e 2 meses.

Nos locais que ainda eram
abastecidos Sistema Isolado foram
economizados 78,55 MWh, o que

daria para fornecer energia elétrica
para Rondolândia por um período
de 17 dias. Resultado também foi
positivo porque representou uma
economia de 23,564 mil litros de
óleos diesel. Economia deste ano
deverá ser publicada na próxima
semana. Vice-presidente da Fede-
ração do Comércio de Mato Gros-
so (Fecomércio/MT), Hermes Mar-
tins, revela que o fato de ter o dia
mais longo não interfere nas ven-
das do comércio, até porque, expli-
ca, as lojas mantêm os horários de
abertura e fechamento fixos. O que
muda, de fato, é o valor da conta,
que geralmente vem um pouco
mais baixo, assegura. “Redução é
pequena, mas existe”.

Em Mato Grosso, 32 municí-
pios não participaram do horário de
verão. Cidades localizadas na re-
gião do Araguaia, que acompa-
nham o fuso horário de Brasília,
não precisaram alterar o relógio e
passaram a utilizar o mesmo fuso
do Estado. Início e término do ho-
rário de verão foram estabelecidos
pelo Decreto 6.558, de setembro de
2008 com objetivo de diminuir a
demanda máxima do SIN no horá-
rio de ponta. Adoção também serve
para garantir a segurança do abas-
tecimento dando mais confiabilida-
de ao sistema e reduzindo a neces-
sidade de acionamento das terme-
létricas.
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Ação Civil Pública movida pelo Ministério Pú-
blico do Trabalho (MPT) resultou na condenação, em
segunda instância, da diretoria do Sindicato dos Co-
merciários de Cuiabá e Várzea Grande. Além de tornar
o atual presidente, Saulo Silva inelegível, o Tribunal
Regional do Trabalho (TRT) o condenou a pagar R$
110 mil por dano moral coletivo.

Esta é segunda vez que o presidente, o sindicato
e os diretores Olavo Dourado Boasorte e Berenice
Correa da Silva são condenados. No primeiro julga-
mento, em abril do ano passado, o TRT considerou nu-
la a reeleição de Saulo Silva, uma vez que o mesmo era
presidente da entidade desde 1988. Na época o juiz
André Molina determinou que uma eleição fosse pro-
videnciada em no máximo 180 dias. Porém os réus re-
correram da decisão.

Desta vez, a determinação do TRT foi baseada
em uma série de irregularidades identificadas ao longo
do tempo que esta diretoria ficou à frente do sindicato.
Entre elas as condutas antissindicais adotadas pelos
réus e componentes da direção da entidade, a morosi-
dade com que trataram as questões de filiação, a omis-
são em buscar licitamente a filiação de mais comerciá-

rios são exemplos claros de danos causados à coletivi-
dade sindical em pauta, decorrentes de ação ou omis-
são na gestão do sindicato.

A Justiça do Trabalho declarou nula a eleição da
atual diretoria do Sindicato dos Empregados no Co-
mércio de Cuiabá e Várzea Grande, determinando a
realização de uma ampla campanha de conscientização
e filiação de novos associados pelos próximos 180
dias. Após esse prazo, deverá ser iniciado processo
eleitoral para a escolha de nova diretoria. 

Os réus, bem como o advogado dos mesmos, fo-
ram procurados pela reportagem, mas não atenderam
aos telefonemas e nem retornaram as ligações até o fe-
chamento desta edição.

Na primeira condenação, ficou definido que
mesmo estando ilegalmente investida da função, atual
diretoria deveria permanecer provisoriamente à frente
do sindicato até 20 de janeiro de 2012, quando iniciaria
o novo mandato. No período deveria ser promovida
ampla campanha de filiação, com o acompanhamento
do MPT e comprovação no processo judicial dos atos
praticados para atender essa determinação. Outra deter-
minação era que deixassem de exigir critérios subjeti-
vos para admissão de novos filiados. Em caso de não
atender a determinação, a diretoria teria que arcar com
multa de R$ 20 mil para cada item descumprido. 

Diretores sindicais condenados
COMERCIÁRIOS
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Ação foi movida pelo Ministério Público do Trabalho, que condenou os integrantes pela 2ª vez
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China    US$ 135,79 milhões
Holanda US$ 57,07 milhões
Venezuela US$ 41,93 milhões
Argélia US$ 39,4 milhões
Noruega US$ 34,27 milhões
Malásia US$ 27,67 milhões
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