
de reais, foi o valor que as 
companhias brasileiras captaram 
no mercado doméstico nos primeiros
3 meses de 2012, segundo a 
associação que representa o setor

Telefone fixo

Entra em vigor em 60 dias as novas regras para
assinatura de telefone fixo para baixa renda. O valor da

assinatura será, em média, de R$ 13,31 já com tributos
incluídos e vai beneficiar 22 milhões de famílias no país.

Combustíveis

Dados da Agência Nacional do
Petróleo (ANP) apontam crescimento
de 20,3% no consumo de
combustíveis em Mato Grosso em
fevereiro deste ano, ante igual
período de 2011. Considerando
etanol, gasolina e óleo diesel, foram
consumidos 283,4 milhões de litros
em 2012, ante 235,7 milhões (l) no
ano passado. Alta foi puxada pelo
diesel, que registrou avanço de
24,4% no período analisado.

20,3
IPVA

Vence este mês o Imposto sobre a Propriedade de Veículos
Automotores (IPVA) para carros com placas finais 6 e 7. Até hoje (10)
os motoristas podem pagar o imposto à vista com desconto de 5%. De
11 a 20 de abril poderá quitar em cota única com desconto menor, de
3%. De 21 a 30 de abril, o contribuinte poderá optar pelo recolhimento
integral ou parcelado (em até três vezes), mas sem desconto.

Economês
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Em 2011 foram produzidas 140,8 milhões de dúzias, contra 107 milhões no ano anterior

SILVANA BAZANI

DA REDAÇÃO

Mato Grosso fechou 2011 com au-
mento de 31,59% na produção de ovos de
galinha. No ano passado foram produzidas
140,858 milhões de dúzias, contra 107,035
milhões no penúltimo ano. O volume é
equivalente a 42,50% do total produzido
no Centro-Oeste, que somou 331,421 mi-
lhões de dúzias no mesmo período. Quan-
tidade informada refere-se apenas aos esta-
belecimentos com plantel superior a 10 mil
galinhas poedeiras. No Estado eles
somaram 106 unidades, sendo
13,97% a mais que o registrado pe-
lo Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE) em 2010. 

Estes estabelecimentos reu-
niam 27,028 milhões de galinhas
poedeiras até o final do ano passa-
do, quantidade 27,18% maior que o
apontado em 2010, suficiente para
responder por 42,39% do plantel
existente em todo Centro-Oeste
(63,750 milhões) e por 5,62% do
total nacional (480,836 milhões)
em 2011. Proximidade com a pro-
dução de grãos, necessários à fabri-
cação de ração animal, tem atraído
investimentos para avicultura no
Estado, explica o presidente da As-
sociação Mato-grossense de Cria-
dores de Aves (Amav), Tarcísio
Schroeter. Além da pesquisa do IB-
GE, a implantação de novas gran-
jas em Mato Grosso demonstra is-
so. Atualmente há 9 granjas e, este
ano, será instalada mais uma no
município de Vera, a 480 km de
Cuiabá. Schroeter lembra ainda
que o Estado sedia uma unidade da
Granja Mantiqueira, em Primavera
do Leste, onde está reunida a maior
quantidade de galinhas poedeiras
do país, com 4,8 milhão de aves.
Presidente da entidade lembra que
o farelo de soja e o milho responde
por metade do custo de produção
na avicultura.

“O principal fator que faz au-

mentar a produção estadual é o custo da ra-
ção, que aqui é o mais barato do Brasil”.
Produção mato-grossense de ovos tem su-
prido o consumo em todo país, além de
abastecer o mercado interno. Na última
quinzena, houve escassez do produto no
mercado, revela o gerente da Cooperativa
Agrícola Mista de Várzea Alegre (Camva),
Arnaldo Taso. Motivo foi a demanda pro-
vocada pela Quaresma, quando o consumo
de ovos aumenta em média 30%. 

Neste período, a Camva importou o
produto de granjas de São Paulo. “Os for-

necedores do próprio Estado não tinham
para nos atender”. Cooperativa fornece no
atacado, atendendo supermercados e pani-
ficadoras. Com o aumento no consumo, os
preços reagiram e a caixa contendo 30 dú-
zias está sendo comercializada a R$ 60, al-
ta de 33,33%. “Antes da Quaresma, os
preços haviam baixado”. Na época, a mes-
ma quantidade era vendida por R$ 45.
“Não deve cair tão rapidamente agora”. 

Mas, segundo o presidente da
Amav, logo após a Quaresma já foi regis-
trada redução média de 5% nos preços

dos ovos e que muitas granjas estão co-
mercializando a caixa contendo 30 dúzias
por R$ 55. Para Schroeter, o aumento da
concorrência tem refletido nos preços do

produto. “Mas, o que mais re-
gula mesmo é o mercado, por
ser um produto muito perecível,

não é possível estocar. Se produz
tem que vender”.

Gerente de vendas da granja Manti-
queira, Thaisa Pinto da Silva, diz que pe-
la unidade em Primavera do Leste são
produzidos 2,5 milhões de ovos ao dia e
meta é aumentar para 3,6 milhões diaria-
mente, total de 10 mil caixas de
ovos/dia. “Atendemos o Brasil inteiro,
com exceção do Sul do país.

Marcus Vaillant/Arquivo

Disponibilidade de grãos em território estadual, que fazem parte da ração das aves, tem atraído granjas para Mato Grosso, barateando os custos para os produtores de ovos

PEQUENOS ANIMAIS

Exposição começa quinta-feira
IZABEL BARRIZON

REDAÇÃO DO GD

Produtores rurais de Mato
Grosso terão a oportunidade de
expor produtos e animais na 8ª
edição da Exposição de Pequenos
Animais (Expopeq) realizada no
Centro de Eventos da Acrimat, em
Cuiabá a partir de quinta-feira
(12). Realizada pelo Sindicato Ru-
ral do Estado, em parceria com
outras instituições, como Empresa
Mato-grossense de Pesquisa, As-
sistência e Extensão Rural (Em-
paer), Serviço Nacional de Apren-
dizagem Rural (Senar/MT) e as-
sociações de criadores, a exposi-
ção aproveita para divulgar e co-
mercializar produtos fabricados
pelos agricultores na 6ª Feira de
Produtos da Agricultura Familiar.
O evento segue até domingo (15).

Diretor financeiro do sindi-
cato, Ricardo Arruda, explica

que são aguardados 60 exposito-
res, de 10 municípios do Estado.
“A maioria desses produtores foi
qualificada por cursos oferecidos
pelo sindicato, principalmente na
Baixada Cuiabana”. Dentre os
cursos ofertados está a
fabricação de queijo,
um dos produtos a se-
rem comercializados
na feira.

Vários tipos de
negócios são fechados du-
rante o evento, mas o valor esti-
mado para este ano não foi divul-
gado pelo diretor. Segundo Arru-
da, como se trata de um evento
com entrada gratuita e com pou-
cos leilões, a arrecadação é impre-
visível. Atrações como galinha gi-
gante, pôneis, pássaros, cachorros,
gatos, porquinhos da Índia prome-
tem fazer a alegria das crianças.
Entre os produtos comercializados
estarão embutidos e defumados de

ovinos e caprinos.
O público poderá conferir

também provas hípicas, julga-
mento de ovinos das raças Santa
Inês e Dorper, exposições de pás-

saros ornamentais, produtos ar-
tesanais e gado de leite. As

crianças terão parque de
diversão e passeios
com pôneis. A progra-
mação começa com a

entrada dos animais, na
quinta-feira (12) às 19h30,

no Parque de Exposições Sena-
dor Jonas Pinheiro (Acrimat), e
julgamento de ovinos da raça
Santa Inês. 

Para o público os portões se-
rão abertos às 9h. Na sexta-feira
(13), começa a exposição de aves
ornamentais, no sábado (14) acon-
tece o inicio da Feira de Produtos
da Agricultura Familiar e no do-
mingo (15), o público poderá as-
sistir as provas hípicas.
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OVOS DE GALINHA 

Produção cresce 31% em MT
Centro-Oeste registrou 
produção de 331,421
milhões de dúzias 
ano passado

bilhões


