
bilhões

de reais, é o valor do déficit 
primário do setor público 
consolidado (governos federal, 
estaduais e municipais e as 
empresas estatais) em fevereiro

Cursos

Senai Mato Grosso abre na próxima semana 365 vagas
gratuitas para cursos de qualificação profissional do

Pronatec. As vagas são destinadas para as pessoas cadastradas ou
em processo de inclusão no Cadastro Único (CAD Único) do
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS). 

Petróleo

Produção de petróleo da
Petrobras no Brasil caiu em fevereiro.
Foram 1,920 milhão de barris por dia
de óleo e de gás natural liquefeito
(GNL), 2,25% inferior ao de janeiro. É
o 2º mês seguido de queda, após de 3
meses de recuperação. Em janeiro, a
produção já recuara 3,3% sobre
dezembro. Em fevereiro, a produção,
incluindo gás natural, atingiu 2,316
milhões de barris de óleo
equivalente/dia.

3.031
Cadastro

As inscrições devem ser feitas entre 1º e 05 de abril no Senai-
Sinop.Para se inscrever em um dos cursos, os interessados devem
levar cópias dos documentos pessoais (CPF e RG), comprovante de
residência atualizado e declaração ou autodeclaração de
escolaridade. Os cursos terão duração de 160 a 200 horas, as aulas
das primeiras turmas terão início dia 15/04. 

Economês
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Aquisição de adubos em Ma-
to Grosso este ano foi 8,39% supe-
rior à quantidade registrada em
2012. No acumulado dos 2 primei-
ros meses de 2013 foram comer-
cializadas 804,479 mil toneladas
de fertilizantes, ante 742,155 mil
(t) no mesmo período do ano pas-
sado. Dados foram fornecidos pela
Associação Nacional pela Difusão
de Adubos (Anda). Apesar do in-
cremento, o índice de crescimento
permaneceu inferior ao observado
para o mesmo período do ano pas-
sado, quando a alta nas vendas
chegou a 20,49% sobre o 1º bimes-
tre de 2011, ano em que foram ne-
gociadas 615,911 mil (t) do produ-
to. Em janeiro e fevereiro de 2013,
as dificuldades enfrentadas com a
logística de transporte provocou
atrasos nas entregas e até escassez
do produto para algumas regiões,
informa a Anda. Quanto à utiliza-
ção de defensivos e sementes no
Estado, a Associação dos Distri-
buidores de Insumos Agrícolas e
Veterinários (Andav) registrou in-
cremento de 10% nas vendas no acumulado dos
2 primeiros meses de 2013, em comparação
com igual intervalo do ano passado. 

Vice-presidente da Associação, Roberto
Motta, comenta que foi necessário maior volu-
me de inseticidas para combater a incidência de
lagarta nas lavouras de soja, problema agravado
com a estiagem em dezembro de 2012. “Além
disso, a área plantada também aumentou um
pouco e isso exigiu mais sementes e defensi-
vos”. Produtor Antônio Galvan acrescenta que
em Mato Grosso a expansão da área plantada
ocorre sobre as regiões ocupadas com pasta-
gens, principalmente sobre áreas degradadas.

“Essa incorporação pela agricultura exige mais
investimentos em fertilizantes, para recuperar o
solo”. Ele lembra que na safra 2012/2013 foram
acrescidos mais 900 mil hectares de soja. “Essa
expansão também demanda maior uso de semen-
tes e defensivos”. Galvan observa ainda que as
vendas são influenciadas pela oportunidade de
compra e revela que adquiriu parte dos insumos
em junho de 2012, para receber em janeiro deste
ano. No momento de entregar os produtos, o for-
necedor se surpreendeu com os custos do frete.
As dificuldades da indústria para atender os con-
tratos de venda dos produtos no Estado prejudi-
cou alguns produtores. “Nem todos receberam os

fertilizantes a tempo para safra de milho”. 

Novidade - Um fertilizante exclusivo
para uso na região Centro-Oeste está sendo co-
mercializado pela Agro Amazônia. Produto é
importado diretamente dos Estados Unidos e
garante a nutrição das plantas por mais tempo,
por permitir que a concentração de nitrogêncio
seja liberada gradativamente. Produto foi testa-
do em lavouras de algodão e milho. Fórmula do
Controlled Released Nitrogen (CoRoN) foi de-
senvolvida pela marca americana Helena, diz o
gerente regional de Negócios da empresa, Mar-
celo Cassiolato.

Foram adquiridas 804,4 mil toneladas no período

Consumo aumenta 8%
em MT no 1º bimestre

Divulgação

Alta é explicada também pelo aumento na área plantada; com a soja foram mais 900 mil hectares

VEÍCULOS

Governo federal eleva a
alíquota do IPI amanhã

EDUARDO CUCOLO

BRASÍLIA/AE

Hoje (31) pode ser o últi-
mo dia para comprar automó-
veis com as alíquotas atuais do
Imposto sobre Produtos Indus-
trializados (IPI), previstas para
subir no dia 1º de abril. O go-
verno, no entanto, avalia pror-
rogar novamente o benefício,
com objetivo de ajudar no
combate à inflação e na recu-
peração da atividade econômi-
ca. O ministro da Fazenda,
Guido Mantega, e a Associa-
ção Nacional de Fabricantes
de Veículos Automotores (An-
favea), se reuniram em São
Paulo para avaliar a situação
do setor neste início de ano. 

Segundo a associação, o
ministro se recusou a falar so-
bre o possível adiamento na al-
ta do imposto durante o encon-
tro, mas não descartou que is-
so ocorra. Entre maio e dezem-
bro de 2012, o governo redu-

ziu o IPI dos veículos flex de
até 1.000 cilindradas de 7%
para zero. Em 1º de janeiro de
2013, a alíquota dessa catego-
ria subiu para 2% e deverá su-
bir para 3,5% a partir de ama-
nhã, voltando aos 7% originais
em 1º de julho, segundo crono-
grama divulgado pelo governo
no final do ano passado. 

Para os veículos flex de
1.000 a 2.000 cilindradas, a
alíquota do IPI caiu de 11%
para 5,5% até 31 de dezem-
bro, subiu para 7% em 1º de
janeiro e deverá ir para 9%
amanhã. Para veículos a ga-
solina, o IPI original saiu de
13% para 6,5% entre maio e
dezembro do ano passado,
foi para 8% em 1º de janeiro
e a previsão é de que chega-
rá a 10% a partir de segunda.
Já para os veículos utilitá-
rios, a alíquota de 8% ficou
em 1% até dezembro, subiu
para 2% em janeiro e deverá
ir para 3% agora.

Chico Ferreira/Arquivo

Governo não sinalizou nem descartou prorrogar atual taxa

FERTILIZANTES 

Consumo estadual
Ano Volume (t) 
2013 804.479 
2012 742.155
2011 615.911

Fonte: Anda/1º bimestre 


