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Cerca de 440 mil aves deixa-
rão de ser abatidas no frigorífico
Brasil Foods (BRF) de Nova Mu-
tum, com a suspensão do forneci-
mento de frangos pelos produto-
res cooperados da região. O volu-
me equivale aos 2 dias de parali-
sação das entregas, iniciada nesta
quinta-feira (16) por 98 aviculto-
res, que possuem 135 núcleos
com 4 aviários cada. Outros 29
avicultores não associados manti-
veram o abastecimento de cerca
de 60 mil aves/dia que deverá ser
interrompido por uma hora, du-
rante manifestação dos produtores programada para ocorrer na tarde de
hoje (17) em frente à unidade. A Polícia Militar foi comunicada oficial-
mente e deverá acompanhar o protesto.

Os avicultores decidiram cortar temporariamente a entrega das
aves ao frigorífico por causa da remuneração paga pela indústria para
o custeio. Segundo o presidente da Associação dos Avicultores, Valde-
mir Grando, os produtores recebem atualmente R$ 14 mil de custeio
por núcleo e a reivindicação é que seja repassado cerca de R$ 20 mil.

Grando afirma que há mais de 3 anos não há correção nesse valor, en-
quanto que os gastos com material e equipamentos aumentaram apro-
ximadamente 30% nesse período. “Com esse valor de repasse não es-
tamos conseguindo manter a produção. Os associados têm R$ 150 mi-
lhões em garantias nos bancos. As propriedades estão hipotecadas e
não temos resposta da empresa”.

Além do custeio, os produtores reivindicam o reajuste na remune-
ração do saldo líquido, que estaria há cerca de 6 anos sem correção. Con-

forme o presidente da associação,
não houve acordo na tentativa de
negociação do valor da planilha
de custeio com a indústria. “Não
tem como suportar mais. Não va-
mos entregar enquanto a empresa
não se posicionar favorável à rei-
vindicação”. Segundo Grando,
após o envio de ofícios e notifica-
ções, e de uma reunião realizada
em abril, os diretores da empresa
chegaram a apresentar uma corre-
ção da planilha que propunha, no
entanto, uma redução dos valores
pagos atualmente.

gOutro lado - Em nota,
a BRF informou que “cumpre to-
das as obrigações assumidas com
seus produtores integrados e sem-
pre esteve à disposição para rece-
ber questionamentos e prestar es-
clarecimentos, seja diretamente
aos produtores ou por meio das
entidades representativas”. De
acordo com a empresa, foi apre-
sentada uma proposta de reajuste
da remuneração e um plano de
trabalho para solução das demais
reivindicações, em reuniões reali-
zadas desde o início de 2013, po-
rém em nenhum momento os re-
presentantes da Associação de

Produtores de Nova Mutum se mostraram favoráveis a um acordo.
Ainda conforme o documento, a companhia segue aberta a novas

conversas e se posiciona contrária às manifestações ocorridas nesta
quinta-feira (16), que impediram a retirada de aves prontas para abate
e a entrega pela BRF de novos lotes aos produtores integrados. Estas
ocorrências geram um grande comprometimento ao bem-estar das aves
nas instalações, além de prejuízos para todos os envolvidos no proces-
so produtivo.

Criadores de frangos cobram reajuste do preço pago pelo frigorífico da BR Foods

Alf Ribeiro/AE

Cerca de 440 mil frangos deixarão de ser entregues por 98 avicultores associados à indústria, que terá a produtividade comprometida

Arquivo

Soja tem o maior valor, com R$ 22,704 bilhões previstos para este ano, queda de 0,10% sobre 2012

Produção avaliada em R$ 40 bi
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A renda dos agricultores ma-
to-grossenses será menor em 2013.
É o que prevê o Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimento
(Mapa), ao divulgar nesta quinta-
feira (16), o Valor Bruto da Produ-
ção (VBP), cujo montante atingirá
R$ 40,082 bilhões este ano, contra
os R$ 40,147 bilhões fechados em
2012. Cifra que representa uma re-
tração de 0,16% do VBP, enquanto
que na média nacional a alta previs-
ta para 2013 é de 10,17%. Para che-
gar ao resultado, o ministério multi-
plica o volume produzido pelo pre-
ço atual de mercado.

Participando com 56,6% do
VBP estadual, a soja acompanhou o
percentual de queda (-0,10%), com

a redução de R$ 22,727 bilhões em
2012 para R$ 22,704 bilhões esti-
mados para este ano. Entretanto,
outras culturas apresentam uma si-
tuação mais crítica. Conforme o
Mapa, pelo 2º ano consecutivo a
renda dos produtores de algodão de
Mato Grosso deverá reduzir cerca
de 13,3% este ano no comparativo
com 2012, quando o recuo em rela-
ção ao ano anterior tinha sido de
20,8%. Para 2013, o VBP é de R$
6,876 bilhões.

Positivo - Por outro lado, as
lavouras de milho e cana-de-açúcar
do Estado apresentaram alta no Va-
lor Bruto da Produção. Em 2012, o
valor da produção do milho foi de
R$ 7,228 bilhões, e em 2013 deve-
rá passar de R$ 7,943 bilhões, re-
sultando em uma expansão de

9,8%. Já a lavoura de cana de açú-
car está avaliada em R$ 1,275 bi-
lhão em 2013, acréscimo de 17,8%
em relação ao ano passado, quando
somou R$ 1,082 bilhões.

De acordo com o diretor exe-
cutivo do Sindicato das Indústrias
Sucroalcooleiras de Mato Grosso
(Sindálcool/MT), Jorge dos Santos,
em 2012 os canaviais foram recupe-
rados, saltando de 200 mil hectares
para 220 mil (ha). No entanto, se-
gundo ele, a qualidade da cana foi
ruim. “Este ano, por conta do clima,
por exemplo, a qualidade da cana
vai impactar no Valor Bruto da Pro-
dução. Deve chegar a esse valor”.

Brasil - Em todo o país, o
VBP somou R$ 271,087 bilhões
este ano, contra R$ 246,067 bi-
lhões em 2012.

IMÓVEIS

Mercado amplia base de clientes
WELINGTON SABINO
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O mercado imobiliário está atento à
demanda crescente de pessoas que estão
saindo de municípios do interior com
destino a Cuiabá em busca de melhores
oportunidades, motivada em parte, pelas
“expectativas e promessas de crescimen-
to e mais empregos” em decorrência da
Capital ser uma das sedes da Copa do
Mundo de 2014. Devido a esta situação,
o setor da construção civil tem desenvol-
vido imóveis para atender as necessida-
des dos futuros moradores, como por
exemplo, o Uniko 87, empreendimento
da Construtora Lopes projetado como um
novo perfil de residencial com a missão
de atender todos os estilos.

A proposta, segundo a empresa, vi-
sa agradar tanto pessoas que desejam dei-
xar o interior, como também aquelas que
já residem na Capital, e ainda estão em

busca da casa própria. A versatilidade dos
imóveis tem sido um dos principais focos
do setor de construção. “As unidades do
Uniko 87 são destinadas tanto para famí-
lias como também para aqueles que dese-
jam residir em um loft, por exemplo”, co-
menta Marcelo Froes, diretor comer-
cial da construtora.

Com base em dados de
pesquisas de mercado, Mar-
celo Froes reforça que a aqui-
sição de imóveis deve ser an-
tecipada e ainda destaca que
atualmente o preço de venda em
Cuiabá é compatível ao do mercado
da região. “A tendência é a valorização
dos empreendimentos, pois a Capital tem
sido alvo de grandes transformações estru-
turais. Na região em que está sendo cons-
truído o Uniko 87, por exemplo, está ha-
vendo a implantação dos trilhos do VLT, a
construção do viaduto da UFMT, além de
já ser uma área que possui grande atendi-

mento comercial, com a presença de shop-
ping center e universidade”.

Um dos parâmetros utilizado pelo
mercado para lançar novos empreendi-
mentos que possam atender esse público,
é um estudo realizado pela Universidade

Federal de Mato Grosso (UFMT) em
parceria com a Secretaria Ex-

traordinária da Copa do
Mundo de 2014 (Secopa).
Conforme o levantamento,
os investimento públicos no

Estado, devido o Mundial de
futebol podem chegar ao mon-

tante de R$ 5,3 bilhões. A expecta-
tiva ainda é de que até o próximo ano, 332
mil empregos permanentes sejam criados.
Em 2014, o número pode chegar a 381 mil
atividades temporárias. Com base nesses
dados, o assessor especial da pasta, Mau-
rício Ferreira, Ribas analisa que haverá
também um aumento no consumo de bens.
(Reportagem completa no Portal GD)

Divulgação

Empreendimento da Construtora Lopes vai atender um público diferenciado

De acordo 
com o 
IBGE, 239,518 
milhões de aves 
foram abatidas 
em Mato Grosso 
em 2012

Entrega de aves é suspensa
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