
No 1º bimestre deste ano, apenas 2% da produção foram exportados
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Crise logística atrasa embar-
que de grãos do Estado e apenas
2% da produção de soja na safra
2012/ 2013 foram exportados, con-
forme Boletim Semanal do Institu-
to Mato-grossense de Economia
Agropecuária (Imea). Do total pre-
visto de 23,6 milhões de toneladas,
cerca de 474,7 mil (t) foram envia-
das ao exterior no 1º bimestre des-
te ano, volume 55,4% menor que o
despachado nos meses de janeiro e
fevereiro de 2012, quando 1,066
milhão (t) da oleaginosa foram em-
barcadas. O relatório do Imea mos-
tra que em janeiro de 2013 não
houve registro de envio e os embar-
ques no mês seguinte foram 30% menores do
que em fevereiro do ano passado.

A cadeia de escoamento congestionada
explica o percentual de queda registrado na ex-
portação no início de ano, aponta o economis-
ta Vitor Galesso. O especialista em comércio
exterior cita o “empacotamento” que chegou
ao terminal ferroviário de Alto Araguaia a par-
tir do problema de carregamento no porto de
Santos, por onde partem cerca de 60% dos pro-
dutos mato-grossenses. “É como o trânsito de
Cuiabá. Se um carro para na Prainha vai cau-
sar transtorno”.

A greve dos trabalhadores portuários
também está na lista dos problemas que, se-
gundo Galesso, devem ser resolvidos no 2º se-
mestre com a normalização da operação, man-

tendo atrasos habituais. Uma previsão que,
conforme o próprio especialista, pode não se
concretizar com o surgimento de outras difi-
culdades inesperadas.

Tratando de situações atípicas, o supe-
rintendente do Imea, Otávio Celidônio, res-
salta ainda que a estrutura de escoamento es-
tava sendo utilizada para exportar o milho,
que registrou safra recorde em 2012, fechan-
do em 15,5 milhões (t), sendo que, 3,5 mi-
lhões (t) de total foram embarcados nos 2
primeiros meses deste ano.

Segundo Celidônio, a redução na quan-
tidade exportada trata-se mais de uma ques-
tão conjuntural de colheita e de logística do
que comercial, já que a demanda existe no
mercado. “A produção será maior e as expor-

tações também vão ser superiores. Isso mos-
tra a urgência na melhora da infraestrutura,
na capacidade de operação nos portos, que
estão aquém da nossa necessidade”. Necessi-
dade que tende a aumentar com a estimativa
de 10,4% de crescimento na produção da
oleaginosa nesta safra.

Exportação - Conforme análise do
Imea, a baixa exportação no começo do ano
é normal, já que a demanda interna também
é grande pela oleaginosa. Além disso, é um
período de chuva que dificulta e, conse-
quentemente, provoca a redução dos embar-
ques, completa Galesso. Os meses de mar-
ço, abril e maio concentram a maior movi-
mentação de soja mato-grossense nos por-

tos, representando 15,9%, 15,4% e 16,8%,
respectivamente. Os dados consideram o
período entre 2009 e 2012.

As exportações no 1º semestre são
responsáveis pelo envio de 67,5% da pro-
dução. Em julho 10,3% costumam ser en-
viados e o restante, 22,2%, são distribuídos
nos 5 meses restantes do ano, quando a so-
ja compartilha a plataforma de escoamento
com milho e algodão.

Comercialização - Setenta e seis por-
cento da soja da safra 2012/2013 já foi comer-
cializada. Até o dia 21 de março, 92,6% do
grão foram colhidos. Com o percentual de
99,3%, os trabalhos devem se encerrar primei-
ro na região Médio-Norte do Estado.
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Em janeiro não houve registro de exportação por MT e em fevereiro foram embarcadas 474,7 mil toneladas do grão ao mercado externo
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Clientes podem
ser ressarcidos
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Clientes mato-grossenses do
Banco do Brasil e do banco HSBC,
sucessor do Bamerindos, podem
recuperar as diferenças de rendi-
mentos com as devidas correções
monetárias, ocorridas no Plano Ve-
rão (1989). O benefício foi garan-
tido aos poupadores através de
duas ações civis públicas movidas
pelo Instituto Brasileiro de Defesa
do Consumidor (Idec) e valem pa-
ra todo o país. 

Entretanto, conforme decisão
do Superior Tribunal de Justiça
(STJ), somente valem as execuções
ajuizadas no prazo de 5 anos após a
ação coletiva tornar-se definitiva.
Além disso, o prazo para o poupador
se beneficiar das ações é curto. Ter-
minam em 24 de agosto de 2014 pa-
ra clientes do HSBC e no caso do
Banco do Brasil a data é 27 de outu-
bro do mesmo ano.

Conforme cálculos do Idec, o
valor da revisão pode chegar ao me-
nos a 240% para o mês de abril se res-
peitada a correção pela caderneta de
poupança. Para ingressar nas execu-
ções, o poupador precisa comprovar
por meio de extratos bancários que
suas contas tinham saldo em janeiro
de 1989, e que eram remuneradas en-
tre os dias 1º e 15 do mês. Também é
necessário contar com um advogado
ou ser associado ao Idec. Segundo
Maria Elisa Novais, gerente jurídica
do Idec, a instituição continua traba-
lhando para promover outras execu-
ções contra mais 13 bancos.

Plano Verão - Instituído em
janeiro de 1989, o plano econômico
determinou que os saldos das pou-
panças, em fevereiro daquele ano,
fossem atualizados com base no
rendimento acumulado das Letras
Financeiras do Tesouro (LFT), e
não mais pelo Índice de Preços ao
Consumidor (IPC). Com a mudança
de indexador, os bancos não credita-
ram a diferença devida no percen-
tual de 20,46% nas cadernetas com
aniversário entre 1º e 15 em feverei-
ro de 1989. (Com Assessoria).

Regulamentação é aguardada
PEC DAS DOMÉSTICAS
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Com a lei dos empregados
domésticos em vigor, os profissio-
nais cobram a regulamentação dos
direitos garantidos na nova legis-
lação, entre eles, o Fundo de Ga-
rantia do Tempo de Serviço
(FGTS), multa por demissão sem
justa causa, seguro desemprego,
adicional noturno (quem trabalha
das 22h às 5h), salário família,
acidente de trabalho e auxílio cre-
che e pré-escola para os filhos dos
trabalhadores com até 5 anos.

De acordo com a presidente
do Sindicato dos Empregados Do-
mésticos de Mato Grosso, Wilza
Sodré Farias de Almeida, a expec-
tativa é que esses itens sejam re-
gulamentados até maio, benefi-
ciando 98 mil trabalhadores no
Estado. Wilza participou da ceri-
mônia de promulgação da Propos-
ta de Emenda à Constituição
(PEC) na terça-feira (02), em Bra-
sília, onde permanece até amanhã
(05) para acompanhar as discus-
sões e obter informações suficien-
tes para tirar as dúvidas dos traba-
lhadores, que temem a possibili-
dade de demissão. 

“Nós não queremos que esse
impacto (aprovação da PEC) leve
desespero às trabalhadoras. Elas
saíram da escravidão. A lei foi
aprovada, mas só faltam as regula-
mentações e não podem ser para
90 dias”. A presidente da entidade
diz que a categoria está unida aos

empregadores, apoiando a redução
das alíquotas dos impostos a se-
rem recolhidos. Para promover
uma simplificação e desoneração
tributária, os parlamentares discu-
tem também a criação de um Su-
persimples para domésticas.

A regulamentação de direi-
tos garantidos pela PEC das Do-
mésticas, como o pagamento de
FGTS e o jornada de trabalho, se-
rão os primeiros itens da pauta da
Comissão Mista das Leis, instala-
da pelo Congresso Nacional esta
semana para consolidar a legisla-
ção brasileira e regulamentar dis-

positivos da Constituição. Entre-
tanto, ainda que aprovadas este
ano, as regras deverão valer para
contratos firmados após a publica-
ção no Diário Oficial, na avalia-
ção do advogado Felipe Amorim
Reis, presidente da Comissão de
Estudos Constitucionais da
OAB/Mato Grosso. Reis frisa que
existe uma delimitação temporal
das leis por uma questão até de se-
gurança jurídica. A lei penal é a
única que pode retroagir. Segundo
o especialista, no caso das empre-
gadas, tudo vai depender do Con-
gresso, da regulamentação.

Trabalhadores temem demissão devido ao custo para patrões

Otmar de Oliveira

Logística trava embarque
EVOLUÇÃO NOS 
EMBARQUES (T)

Fonte: Imea/1º bimestre

2013 474.760
2012 1.066.013
2011 223.638
2010 622.432
2009 778.079
2008 433.478
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