
DA ASSESSORIA

O aquecido mercado automo-
tivo brasileiro é um prato cheio para
as fabricantes de veículos chinesas
ampliarem seus negócios em âmbito
internacional. Uma amostra dessa
estratégia poderá ser conferida na
inauguração da Golden Caminhões,
que acontece amanhã (21) no Distri-
to Industrial de Cuiabá, e deverá re-

velar os caminhões Shacman. De-
senvolvidos em parceria com em-
presas americanas e europeias, os
veículos da Shacman serão comer-
cializados no mercado nacional com
configuração 4x2 e 6x4. O objetivo
da marca é conquistar 2% desses
segmentos em 2 anos. 

Os modelos adaptados para o
território nacional possuem motor
de 385 e 420 cavalos de potência,

tendo como base a plataforma de
motores Cummins ISM de 11 litros,
Common Rail, eixos MAN com re-
dução nos cubos e transmissão Ea-
ton, de 12 velocidades, ou Fast, de
16 velocidades, ambas com over dri-
ve. “No Brasil, os caminhões Shac-
man terão configurações especial-
mente desenhadas para a realidade
do nosso mercado. Trata-se de um
caminhão brasileiro montado na

China”, comentou João Comelli, di-
retor de produto da Metro Shacman. 

A estratégia de negócio da em-
presa no país engloba, inicialmente,
a instalação de 21 revendas em todo
o Brasil. “A rede deverá cobrir todas
as regiões do país, mas apresentará
uma maior concentração nas regiões
Sul e Sudeste”, informa a assessoria
de imprensa da marca. Além disso, a
Shacman instalará um centro logísti-
co na rodovia Castelo Branco, em
Sorocaba, interior de São Paulo, on-
de oferecerá um pós-venda com ser-
viço de assistência 24 horas. 

A chinesa oferecerá 5 configu-
rações dos veículos para atuar nos
segmentos de mineração, constru-
ção, madeira e cana, entre outros. Os
caminhões começaram a ser comer-
cializados em janeiro. Duas unida-
des já foram vendidas pela Golden,
em Cuiabá, antes mesmo da inaugu-
ração, e já estão rodando na região
de Campo Novo do Parecis, no Mé-
dio Norte do Estado. 

A representante da fabricante
chinesa informou que, em plena
operação, ampliará o portfólio de
produtos no país. Os valores de co-
mercialização dos caminhões não
foram revelados. Em Cuiabá,a
concessionária será dirigida pelos
empresários Gilmar Golin e Nerci
Pavan. “Estamos apostando nesse
mercado que está superaquecido”,
disse Pavan.

mil

motocicletas foram vendidas
na primeira quinzena de março
em todo o país, aumento de
5% sobre igual período 
do ano passado

Dia de Campo

Neste sábado (23) será realizada a 3ª edição do Dia de
Campo sobre integração Lavoura-Pecuária-Floresta

(iLPF) na fazenda Brasil, em Barra do Garças. O evento faz
parte da parceria entre a Federação da Agricultura e Pecuária
de Mato Grosso (Famato) e a Embrapa Agrossilvipastoril. A
programação começa a partir das 7h15. As inscrições são
gratuitas e feitas no local do evento. 

Facilidade

Usando um smartphone ou
tablet, o contribuinte pode gerar e
imprimir o Documento de
Arrecadação de Receitas Federais
(DARF) para o pagamento de cotas
do imposto de renda devidas a partir
de 2006. O aplicativo faz de forma
automática a atualização dos
valores, com cálculo de multa e
juros. O novo serviço integra a
segunda versão do aplicativo
“Pessoa Física”, que inclui outras
atualizações e novas
funcionalidades para facilitar a vida
dos contribuintes que utilizam
aparelhos móveis.

71,123
Restituição

Caixa Econômica reduz os
juros da sua linha de crédito de
antecipação da restituição do
Imposto de Renda Pessoa Física
(IRPF). A partir de hoje (20), a
taxa mínima passa de 1,88%
para 1,57% ao mês. Disponível
até novembro, o produto é
exclusivo para clientes, sendo
necessária a indicação da conta
como destino de crédito.

Recurso

A linha de antecipação do
IRPF não possui destinação
específica, os recursos são
utilizados a critério do cliente. Os
interessados em contratar o
empréstimo devem apresentar
RG, CPF, comprovante de
residência e recibo de entrega da
declaração. O empréstimo pode
variar de R$ 610 a R$ 20 mil,
podendo chegar a R$ 30 mil
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Pequenos produtores rurais passam a ser foco do governo federal para capacitação técnica

Oferta de vagas
será 362% maior

DA REDAÇÃO

Número de vagas ofertadas em Mato Grosso para
qualificação técnica da população de baixa renda será
362% maior este ano, em comparação com 2012. No úl-
timo ano foram atendidas 10,211 mil pessoas em 24 mu-
nicípios por meio do Programa Nacional de Acesso ao
Ensino Técnico e Emprego (Pronatec Brasil sem Misé-
ria), executado pelo Ministério do Desenvolvimento So-
cial e Combate à Fome (MDS) em parceria com o Minis-
tério da Educação (MEC). Para este ano estão previstas
47,203 mil vagas, para 117 municí-
pios. Em todo país o programa prevê
atender 790 mil candidatos, o dobro
do ano passado, de 266 mil inscritos. 

Em Mato Grosso, a Secretaria
Estadual de Ciência e Tecnologia
(Secitec) inicia em maio os cursos de
formação inicial e continuada em as-
sentamentos rurais, ofertados por
meio do Pronatec, visando potencia-
lizar o desenvolvimento da agricultu-
ra familiar. Projeto atende solicitação
das mulheres moradoras de assenta-
mentos e acampamentos de Mato
Grosso, ligadas ao Movimento dos
Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), que aguardam
também a implantação de um Centro de Acesso à Tecno-
logia para Inclusão Social (Catis) no Centro de Formação
e Pesquisa Olga Benario Prestes (Cecape), no assenta-
mento Dorcelina Folador, em Várzea Grande. 

Presidente da Federação dos Trabalhadores na
Agricultura de Mato Grosso (Fetagri), Adão Silva, diz

que no Estado há aproximadamente 50 mil trabalhado-
res assalariados, além de 99 mil famílias assentadas e
mais 60 mil pequenos produtores rurais. De modo geral,
diz que os trabalhadores rurais precisam ser atendidos
com outras políticas, além de qualificação. “É preciso
garantir a regularização fundiária das propriedades, ofe-
recer assistência e capacitação técnica e melhorar o cré-
dito”. Diz que essas medidas favorecerão a melhoria da
renda no campo e que sem elas o êxodo rural continua-
rá aumentando. “A capacitação é importante, mas do
jeito que está a gente vê o desemprego crescendo e os

filhos migrando para cidade, dei-
xando os pais”. Agricultor no as-
sentamento 28 de Outubro, em
Campo Verde, Jovenil Teixeira rela-
ta que no ano passado alguns traba-
lhadores do assentamento participa-
ram de um curso de gestão da pro-
priedade. “Mas para os pequenos
produtores só isso não basta. Sem
acesso ao crédito ninguém conse-
gue melhorar a rentabilidade”. Diz
que por enquanto a maioria das 70
famílias assentadas consegue sobre-
viver do que produz, mas alguns
agricultores complementam a renda

trabalhando em outras propriedades da região.

Como participar- Interessados em participar
do programa de qualificação devem procurar o Centro
de Referência de Assistência Social (Cras) mais pró-
ximo da sua residência. Caberá às secretarias de As-
sistência Social de cada prefeitura mobilizar o públi-

co para o preenchimento das vagas, bem como articu-
lar com as entidades do Sistema S (Senai, Sesi, Senac,
Sesc e Senar), escolas técnicas e empresários, os pos-
tos de trabalho disponíveis.

Adesão das prefeituras ao programa pode ser fei-
ta a qualquer momento. Neste mês os técnicos do MDS

começam a visitar os municípios para orientar sobre a
execução do Pronatec Brasil Sem Miséria. Trimestral-
mente será feito um processo de repactuação, para
identificar novos mapas de oportunidades e especifici-
dades locais, gerando assim a possibilidade de ampliar
ainda mais o número de vagas. 
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No Estado há cerca de 50 mil trabalhadores assalariados, além de 99 mil famílias assentadas

Divulgação

Objetivo da marca é conquistar 2% do segmento em 2 anos e já houve venda antes da inauguração

CAMINHÕES 

Concessionária abre revenda no Distrito Industrial Aprosoja quer realização
de leilões para o milho

VENILSON FERREIRA

BRASÍLIA/AE

O presidente da Associa-
ção dos Produtores de Soja de
Mato Grosso (Aprosoja/MT),
Carlos Fávaro, disse nesta ter-
ça-feira (19) à Agência Estado
que o governo federal deve
confirmar na próxima semana
a realização do 1º leilão de op-
ções de venda de milho visan-
do a recomposição dos esto-
ques oficiais, que estão prati-
camente zerados. Fávaro afir-
mou que a portaria interminis-
terial que autoriza a compra
de 2 milhões de toneladas de
milho por meio de leilões de
opções públicas já foi aprova-
da pelos ministérios da Agri-
cultura e Fazenda. 

A expectativa da Apro-
soja é de que o 1º leilão con-
temple 1 milhão de toneladas
de opções de venda de milho.
Os produtores que arrematam
os prêmios nos leilões realiza-
dos pela Companhia Nacional
de Abastecimento (Conab)
têm a opção, não a obrigação,
de vender o cereal ao governo
por um valor pré-estabeleci-
do, normalmente acima do
preço mínimo de garantia. A

opção é exercida pelo produ-
tor quando a liquidação do tí-
tulo e a entrega da mercadoria
ao governo remunera mais
que a operação de venda do
cereal no mercado físico. 

Fávaro disse esperar que
o governo realize o 2º leilão
ainda em abril, para dar sus-
tentação aos preços do milho
em Mato Grosso. As cotações
do cereal vêm caindo nas últi-
mas semanas no mercado ma-
to-grossense por pressão das
chuvas, que favorecem o au-
mento da produtividade. “Ca-
da dia de chuva é mais 1 hec-
tare salvo”. Estimativas preli-
minares do Instituto Mato-
grossense de Economia Agro-
pecuária (Imea) apontam para
colheita de 13,294 milhões de
toneladas de milho, volume
14,7% inferior às 15,586 mi-
lhões de toneladas colhidas no
ano passado. 

Ele observa que na safra
passada o clima extremamente
favorável possibilitou aos agri-
cultores de Mato Grosso colher
104 sacas de milho por hectare.
Afirmou que as estimativas do
Imea para esta safra ainda são
conservadoras e indicam co-
lheita de 80 sacas por hectare.
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QUALIFICAÇÃO 

A partir deste mês, 
agricultoras ou 
beneficiárias da reforma
agrária serão incluídas 
no Cadastro Único para 
Programas Sociais 
do governo federal


