
bilhões

de dólares, é o valor que os 
Estados Unidos investem por ano
em universalização do acesso à
internet banda larga, sem contar
programas específicos

Recurso

Em resposta à ação movida
pela Famato e sindicatos

rurais de MT, a Monsanto
informa que recorrerá da decisão
do Tribunal de Justiça (TJ/MT)
que suspende a cobrança de
royalties da soja Roundup Ready
e algodão Bollgard I. A
multinacional argumenta que,
pela lei brasileira, os direitos de
propriedade intelectual da soja
são válidos até 2014. Do
algodão terminaram em 2011 e,
por isso, a Monsanto já teria
deixado de cobrar pela tecnologia
Bollgard I. 

Mistura

Diretor da Agência Nacional do
Petróleo (ANP) Helder Queiroz
confirma para 1º de junho a data
prevista pelo governo para elevar a
mistura de etanol anidro na
gasolina, com o prazo podendo ser
antecipado caso haja oferta de
etanol suficiente para atender à
demanda. O ministério de Minas e
Energia teria estabelecido, há
algumas semanas, o aumento da
mistura de 20% para 25%.

4,5
Tarifas menores

Caixa Econômica Federal anuncia redução de tarifas em
até 25%. O corte, que vale tanto para pessoas físicas
quanto para empresas, se refere às taxas classificadas
pelo Banco Central como prioritárias, como o fornecimento
de 2ª via de cartões, fornecimento de folhas de cheque,
saques e transferências. As reduções entram em vigor no
dia 15 deste mês. 

Economês
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Expediente volta
à normalidade

INDEA 

DA REDAÇÃO

Servidores do Instituto de
Defesa Agropecuária de Mato
Grosso (Indea) retornam ao traba-
lho hoje (11), depois de 3 dias de
paralisação. Decisão foi tomada na
tarde desta quarta-feira (10), após
o governo do Estado apresentar
documentos que comprovassem o
repasse de recursos provenientes
de convênios e que serão destina-
dos à compra de materiais básicos
como papel e tinta para impresso-
ra, e outros encaminhamentos para
melhorar as condições de trabalho.

Setor produtivo, especial-
mente a indústria frigorífica, ma-
nifestou a indignação com o mo-
vimento e calcula ter deixado de
abater cerca de 30 mil bovinos
nos 2 dias que ficaram sem gado,
com a falta da Guia de Transpor-
te Animal (GTA), emitida pelo
instituto. Com a volta ao traba-
lho, as indústrias frigoríficas e os
pecuaristas ficam mais aliviados,
cuja tranquilidade não chegará
aos coordenadores da 47ª Exposi-
ção Agropecuária de Cáceres
(ExpoCáceres). José Moacir de
Oliveira, coordenador da feira,
afirma que a paralisação no Indea
fez com que cerca de 80 animais
não chegassem a tempo ao even-
to, que começou na noite desta
quarta-feira e termina no domin-
go (14). “São cerca de 70 animais
da raça nelore e 13 vacas leiteiras
e o principal motivo para a não
chegada deles é a falta da guia”.

Paralisação dos servidores
gerou preocupação aos consumi-
dores, que temiam não ter carne no
varejo neste feriado prolongado.
Estabelecimentos com maior ca-
pacidade estocaram produto e re-
servaram animais junto aos frigo-
ríficos fornecedores. Foi o que fez
o Ponto da Carne, segundo um
funcionário que preferiu não di-
vulgar o nome. Ele conta que nes-
ta quarta-feira a entrega foi nor-
mal, mas que foi feita uma reserva
de 60 cabeças para assegurar o
abastecimento nos próximos dias.

Dados do Instituto Mato-
grossense de Economia Agrope-
cuária (Imea) apontam que a ex-
portação mato-grossense de carne
bovina in natura chegou a US$
4,224 milhões ao dia em setembro
deste ano, aumento de 21,6% so-
bre os US$ 3,471 milhões/dia no
mesmo mês de 2011. As 40 indús-
trias frigoríficas em operação em
Mato Grosso empregam cerca de
18 mil trabalhadores. 

Selic reduz para
7,25% ao ano

NOVA BAIXA 

STÊNIO RIBEIRO

BRASÍLIA/ABR

O Comitê de Política Mone-
tária (Copom) do Banco Central
(BC) surpreendeu o mercado fi-
nanceiro e diminuiu mais uma vez
a taxa básica de juros (Selic) em
0,25 ponto percentual, chegando a
7,25%. Foi a 10ª reunião consecu-
tiva em que o colegiado de direto-
res do BC optou pelo afrouxamen-
to da política monetária, de modo
a incentivar o crescimento da ati-
vidade econômica.

De agosto do ano passado,
quando a taxa estava em 12,50%
ao ano, a Selic perdeu 5,25 pontos
percentuais até chegar aos atuais
7,25% - queda equivalente a 42%
e renovou pela 3ª vez o patamar
de juro básico mais baixo da his-
tória do Copom, criado em junho
de 1996. Em nota divulgada logo
após a término da penúltima reu-
nião do Copom no ano, o colegia-
do de diretores do BC informa que
a redução de 0,25 ponto percen-
tual teve 5 votos a favor, enquanto
3 diretores optaram por manter a
taxa nos atuais 7,50%.

O Copom explica que “con-
siderando o balanço de riscos para
a inflação, a recuperação da ativi-
dade doméstica e a complexidade
que envolve o ambiente interna-
cional”, entende que “a estabilida-
de das condições monetárias por
um período de tempo suficiente-
mente prolongado é a estratégia
mais adequada para garantir a
convergência da inflação para a
meta, ainda que de forma não li-
near”. A taxa entra em vigor hoje
(11), e vale até a próxima reunião
do Copom, em 28 de novembro.

Repercussão - Assessoria
Técnica da Federação do Comércio
de São Paulo (Fecomércio/SP) des-
taca que o corte significa uma eco-
nomia de até R$ 5 bilhões para o
governo, contudo, pondera que a
Selic pode estar próxima do limite,
já que o Índice de Preços ao Consu-
midor Amplo (IPCA) está girando
próximo de 5,5% ao ano. Com a ta-
xa de juros no nível atual, o país po-
derá continuar crescendo sem correr
o risco de impulsionar a inflação.

Para a Confederação Nacio-
nal da Indústria (CNI), a medida
mostra que o Banco Central está
atento ao momento de recupera-
ção da atividade econômica no
país em um ambiente global de
fragilidade e elevada liquidez.
(Com Assessorias)

Chico Ferreira/Arquivo

Em todo o Estado estão em
operação 40 frigoríficos hoje

Otmar de Oliveira

Taxa reflete principalmente
em longos financiamentos 


