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BORRACHA 

Fábrica retoma atividades
LAÍS COSTA MARQUES

DA REDAÇÃO

Fábrica de borracha em Itiquira (a 347
km de Cuiabá) volta a operar após a Miche-
lin ter encerrado as atividade em junho des-
te ano. As áreas de plantio foram vendidas

ao grupo André Maggi em 2009, e este ano
o processo de aquisição da indústria foi fi-
nalizado. Com investimento de R$ 20 mi-
lhões, a empresa Agroindustrial Nova Era
arrendou a fazenda e área de produção do
grupo André Maggi e estima produzir, ain-
da este ano, 12 mil toneladas de borracha.

Seringal da fazenda possui uma área
de 9 mil hectares, dos quais 7,5 mil são pro-
dutivos. Funcionamento da unidade deverá
gerar aproximadamente mil empregos na
região, sendo que são necessárias 16 equi-
pes de 42 pessoas cada. De acordo com o
representante, que preferiu não se identifi-

car, ainda faltam contratar 4 equipes, e há
dificuldade em encontrar mão de obra. “Te-
mos um problema de evasão. Após 3 meses
de contrato as pessoas começam a pedir de-
missão para receber o seguro-desemprego,
até porque trabalhamos com mão de obra de
canaviais, que tem trabalho temporário”.

Início das atividade de-
pendia da licença para opera-
ção, concedida pela Secretaria
de Estado de Meio Ambiente
(Sema). Segundo o represen-
tante da Nova Era, foi preciso
providenciar alguns documen-
tos e fazer ajustes solicitados.
A licença foi condida esta se-
mana. Produção
de Mato Grosso
será comerciali-
zada para a em-
presa Hevea-Tec,
que irá agregar
outros produtos à
borracha para
fornecer para in-
dústrias de
pneus. Engenhei-
ro florestal da
Empresa Mato-grossense de
Assistência e Extensão Rural
(Empaer), Antônio Vital, expli-
ca que a produção local é ex-
clusivamente voltada para o
setor pneumático. Segundo ele,
outros produtos requerem mais
beneficiamento e isso não
compensa no Estado devido a
problemas de logística. 

Com cerca de 40 mil hectares de se-
ringal plantado, o Vital conta que o Esta-
do é o 3º no ranking nacional de produ-
ção de borracha, mas que é possível au-
mentar a produção. “Estamos estimulan-
do o investimento no setor e para isso es-
peramos a aprovação de uma lei que per-
mite o plantio de seringueiras em área de
preservação degradadas”. Além disso,
ele conta que houve um aumento no cré-
dito disponível. “Só falta aumentar a
produção de mudas de seringueiras. Dos
38 mil hectares plantados, somente 2,2
mil são novos”.

Michelin confirmou, por meio de as-
sessoria de imprensa, que não detém mais a

área nem unidade
de produção em

Mato Grosso e
que foi tudo
vendido para o
grupo André

Maggi. Assesso-
ria da trading, uma
das maiores de so-
ja em Mato Gros-
so, confirmou a
aquisição, mas in-

forma que toda a área e indústria estão ar-
rendadas.

Trabalho Escravo - Na semana pas-
sada um grupo de funcionários denunciou
que os salários e condições de moradia e ali-
mentação na fazenda eram análogas à escra-
vidão. Conforme o representante da empre-
sa, fiscais do trabalho estiveram no local e
comprovaram a regularidade das atividades.Empresa arrendatária estima produzir ainda este ano 12 mil toneladas de borracha que devem ser destinadas à indústria pneumática
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Produção de feijão cresce 9,5%
LAÍS COSTA MARQUES

DA REDAÇÃO

Produção de feijão em
Mato Grosso deverá ter incre-
mento de 9,5% na próxima
temporada agrícola em compa-
ração com o ciclo 2010/2011.
Produção subirá de 234,8 mil
toneladas para 256,9 mil tone-
ladas, referentes à 1ª, 2ª e 3ª sa-
fras. Aumento será consequên-
cia da melhor produtividade do
grão, visto que a área cultivada
terá um aumento insignifican-
te, de 0,2% de acordo com le-

vantamento de safra divulgado
pela Companhia Nacional de
Abastecimento (Conab).

Estado produz feijão da
variedade caupi (maior volu-
me), na safrinha, após a retira-
da da soja das propriedades.
Como este ano o preço do mi-
lho está bom, alguns produto-
res devem dar preferência a ele
em detrimento do feijão. No
Estado são plantados 208 mil
hectares e a produção é volta-
da tanto para o mercado nacio-
nal, quanto internacional.

Moacir Tomazzeti é pro-

dutor e explica que atualmente
tem mantido relação comercial
com a Índia e a Turquia com a
plantação de caupi e também
vende para os estados da região
Norte do país. Para expandir a
produção, Tomazzeti está inves-
tindo na aquisição de terra em
Tocantins. “Não há muita dife-
rença de preço em comparação
com terra em Mato Grosso, mas
há mais disponibilidade e fica
mais perto dos estados do Nor-
te”, explica ao comentar que
produzindo lá economiza cerca
de mil quilômetros. 

Tomazzeti revela que no
mês passado foram embarcados
6 mil sacos (50 kg) de feijão pa-
ra a Índia. Mesmo com expan-
são para outras unidades da fe-
deração, Moacir Tomazzeti ex-
plica que não deverá deixar de
produzir no Estado, até porque
tem área consolidada aqui. Per-
nambuco também é um possível
destino do produtor. 

Em Sinop (a 500 km de
Cuiabá), Jaime Farinom, revela
que a produção este ano deverá
ser a mesma na região ou até
menor. Além de produtor, ele
possui também beneficiadora de
feijão e revela que muitos produ-
tores estão afirmando que depois
da colheita da soja irão plantar o
grão. Farinom é um dos pionei-
ros no cultivo de feijão nas re-
giões Médio-Norte e Norte do
Estado e revela que o problema
do feijão é que, diferentemente
da soja, não tem fixação de pre-
ço no mercado internacional e
que por isso o valor varia com
oferta e demanda exclusivamen-
te. “Contamos o feijão de 5 em 5
anos, até porque em um ano po-
de ter prejuízo, mas no total a lu-
cratividade pode até superar a
soja”. Feijão produzido por Fari-
nom é do tipo carioca, consumi-
do no mercado mato-grossense.Produtores estão animados com os preços e rentabilidade

Otmar de Oliveira/Arquivo

Cooperativas conquistam espaço
REDAÇÃO DO GD

Exportação realizada por
cooperativas em Mato Grosso atin-
giu US$ 48,548 milhões em outu-
bro deste ano, com alta de 40,5%
na comparação com mesmo mês
de 2010. Volume representa 8,7%
do total embarcado por cooperati-
vas no país e coloca o Estado em
4º lugar no ranking nacional. 

Crescimento registrado pe-
las cooperativas em Mato Grosso
são decorrentes da valorização
das principais commodities ven-
didas, como soja e milho. Com
relação ao volume de mercado-
rias, houve uma queda de 150%,
reduzindo de 42,467 mil tonela-
das para 23,870 mil toneladas de
um ano para outro.

No acumulado do ano, o Es-
tado comercializou por meio de
cooperativas o equivalente a US$
161,966 milhões, 7ª maior receita
do segmento no país. Com relação

ao ano passado, houve acréscimo
de 5% na movimentação financei-
ra e uma queda de 35% com rela-
ção ao volume de mercadorias,
que entre janeiro e outubro deste
ano somaram 206,417 mil tonela-
das.

Cooperativa Agroindustrial
Águas Frias, de Campos de Júlio,
está entre as principais exportado-
ras do país. De acordo com o con-
sultor técnico da cooperativa, Pau-
lo Henrique de Aguiar, o comércio
de feijão é feito para países como
Índia, Emirados Árabe, Turquia,
Paquistão e Egito. 

Segundo a economista San-
dra Bonjour, comércio internacio-
nal por cooperativas geralmente é
feito por produtores que não têm
vínculo com as tradings e se unem
para vender e também para com-
prar insumos. “Com maior
volume de mercado-
rias, os produtores
conseguem comprar

mais barato e também ganham po-
der de barganha na hora de ven-
der”. Como explica, não participa
dessas uniões aqueles que fazem
empréstimos com as tradings para
aquisição de insumos e que depois
precisam pagar com parte da pro-
dução.

Importação de mercadorias
por meio de cooperativas em Mato
Grosso representou em outubro
US$ 54,750 mil, sendo que no
mesmo mês do ano passado não
havia registro de aquisição por
meio de cooperativas de mercado-
rias de outros países. Volume trazi-
do foi de 150 toneladas. No acu-
mulado do ano as importações ti-
veram um aumento de 312%, pas-
sando de US$ 2,094 milhões para
US$ 8,640 milhões, sendo que o
volume de mercadorias reduziu no

mesmo período. Em 2010 fo-
ram comprados 12,1 mil to-

neladas e este ano 3,1 mil
toneladas. (LCM)

De janeiro a outubro o Estado vendeu, por meio de cooperativas, o equivalente a US$ 161,966 milhões
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