
economia CUIABÁ, SEXTA-FEIRA, 
16 DE DEZEMBRO DE 2011

A GAZETA - 1C
Nota fiscal dará
direito a sorteio
de prêmios

PÁGINA 2

Resort soma 
R$ 30 milhões

em vendas
PÁGINA 3economia@gazetadigital.com.br

Colheita do cereal termina em fevereiro de 2012, quando o produto será enviado aos armazéns

Epitácio Pessoa/AE

Produtores querem zero de ICMS
DA REDAÇÃO

Produção de arroz da safra
2011/2012 da região Noroeste de
Mato Grosso pode ser comprome-
tida caso os rizicultores não con-
sigam escoar o excesso do produ-
to armazenado nos silos desde a
última safra. Para contornar o
problema, produtores do municí-
pio de Juara, com o apoio do dire-
tor de Relações Institucionais da
Federação da Agricultura (Fama-
to), Rogério Romanini, se reuni-
ram nesta quinta-feira (15) com o
governador Silval Barbosa
(PMDB) para encontrar uma solu-
ção para a questão.

Produtores querem a isenção
da cobrança do Imposto sobre Cir-
culação de Mercadorias e Serviços
(ICMS) na comercialização do pro-
duto desta região para outros esta-
dos do país, por um período de 120

dias e seria em caráter emergencial.
Os municípios que enfrentam difi-
culdades no escoamento do cereal
são Aripuanã, Brasnorte, Casta-
nheira, Colniza, Cotriguaçu, Juara,
Juína, Juruena, Novo Horizonte do
Norte, Porto dos Gaúchos, Rondo-
lândia e Tabaporã. “Com essa me-
dida, os produtores vão conseguir
esvaziar os armazéns e colocar o
cereal da próxima safra, cuja co-
lheita ocorre em meados de feverei-
ro de 2012”, considera Romanini.

Produtor Ben Hur Cabrera
afirma que os silos estão “abarro-
tados” e o produto está sendo ven-
dido por um preço abaixo do cus-
to da produção, o que pode resul-
tar em uma nova crise no setor na
próxima safra. Na avaliação dele,
se o governo não adotar uma me-
dida rapidamente, muitos produto-
res já indicaram a intenção de dei-
xar a atividade.

Segundo levantamento do
Instituto Mato-grossense de Eco-
nomia Agropecuária (Imea), as re-
giões Médio-Norte, Centro-Sul e
Sudeste do Estado concentram as
indústrias de beneficiamento. Já na
região Noroeste, onde está o pro-
blema de escoamento, os produto-
res encontram gargalos logísticos,
o que reflete diretamente na comer-
cialização do cereal.

Para a safra 2011/2012 de
Mato Grosso, a Companhia Nacio-
nal de Abastecimento (Conab) esti-
ma redução de 45,8% na área des-
tinada ao cultivo de arroz, baixan-
do de 256 mil hectares para 138,8
mil (ha). A produção também deve
diminuir, saindo de 795,9 mil tone-
ladas para 416,4 mil toneladas, re-
tração de 47,7%.

A cultura do arroz está sendo
muito usada para a reforma de área
de pastagem na região. 
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Bovinos têm bom desempenho
DA REDAÇÃO

Volume de bovinos abati-
dos até setembro deste ano su-
biu 6% em Mato Grosso, em
comparação com igual inter-
valo de 2010, de acordo com a
pesquisa divulgada pelo IB-
GE. No acumulado de 9 meses
em 2011, foram abatidos 3,326
milhões de animais, contra
3,138 milhões no mesmo pe-
ríodo do ano passado. Maior
volume de abates se concen-
trou, a exemplo do observado
com o abate de aves e suínos,
no 3º trimestre, quando che-
gou a 1,226 milhão de cabe-
ças, acima do 1º (1,055 mi-
lhão) e 2º (1,044 milhão) tri-
mestres deste ano. 

Em relação ao 3º trimes-
tre de 2010, variação foi de
17,2%, considerando que na
época foram abatidos 1,046
milhão de animais, consolidan-
do assim a liderança nacional,
com 16,8% do total de animais

abatidos em todo o Brasil. Em
seguida, figuram na lista São
Paulo (11,3%), Mato Grosso
do Sul (10,5%), Goiás (9,7%)
e Minas Gerais (7,5%). 

Região Centro-Oeste teve
participação de 37,2% no abate
de bovinos de julho a setem-
bro, seguida pelas regiões Su-
deste (20,4%), Norte (20%),
Sul (11,5%) e Nordeste
(10,9%). Em todo país, o volu-
me abatido de bovinos subiu
5,6% no 3º trimestre no com-
parativo com o trimestre ime-
diatamente anterior, mas redu-
ziu 1,7% no comparativo com
o 3º trimestre de 2010. Abate
de bois teve alta de 13%, en-
quanto o de vacas caiu 9,5%,
no comparativo entre o 3º e 2º
trimestres de 2011. 

Mas, em Mato Grosso, o
abate de fêmeas se elevou nes-
te ano, em função da morte de
pastagens, que atrapalhou a en-
gorda dos machos conduzidos
ao abate, segundo analistas do

Instituto Mato-grossense de
Economia Agropecuária (I-
mea). Para superintendente da
Associação de Criadores de
Mato Grosso (Acrimat), Lucia-
no Vacari, apesar das dificulda-
des enfrentadas este ano, in-
cluindo o embargo russo, a par-
tir de junho deste ano, a opera-
ção dos frigoríficos está se nor-
malizando. “Principalmente
por causa da ampliação de mer-
cados, como por exemplo os
países do Oriente Médio”. Ele
acrescenta que a partir do forta-
lecimento do confinamento e
semiconfinamento no Estado
deve aumentar a oferta de boi
gordo no mercado. 

Na produção leiteira, Ma-
to Grosso aumentou em 7,26%
a quantidade de leite adquirido
e industrializado neste ano, to-
talizando 393,865 milhões de
litros no acumulado de janeiro
a setembro, contra 367,192 mi-
lhões (l) no mesmo período do
ano passado. (SB).

SILVANA BAZANI
DA REDAÇÃO

Abate de aves em Mato Grosso re-
gistrou expansão de 14,7%, no acumulado
de janeiro a setembro, em comparação
com igual período do ano passado. Este
ano foram abatidas 158,373 milhões de
cabeças contra 137,989 milhões em 2010.
Em 2011, o maior volume foi alcançado
no 3º trimestre, quan-
do contabilizou
55,726 milhões, ante
53,343 milhões no 2º
trimestre e, 49,304
milhões, nos primei-
ros 90 dias do ano. 

No comparati-
vo com o 3º trimestre
de 2010, o incremen-
to no volume de aba-
tes foi de 11%, sendo
que na época haviam
sido abatidas 50,182 milhões de aves em
Mato Grosso. Pesquisa Trimestral do
Abate de Animais, divulgada nesta quin-
ta-feira (15) pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE) aponta in-
cremento no abate de suínos, bovinos e na
produção de leite, ovos e couro, também

em território estadual. 
Suinocultura garantiu o abate de

1,527 milhão de animais até o nono mês de
2011, volume 5,19% acima do observado
no mesmo período do ano passado, quando
somou 1,451 milhão. Volume de abates no
3º trimestre deste ano também foi maior
que nos anteriores, somando 531,798 mil
suínos enviados aos frigoríficos do Estado,

contra 474,732 mil e
520,590 mil no 1º e 2º
trimestres de 2011, res-
pectivamente. Em rela-
ção ao 3º trimestre de

2010, quando foram
abatidos 507,931 mil
animais, volume subiu
4,7% neste ano. 

Para o conselheiro
da Associação de Cria-
dores de Suínos de Ma-
to Grosso(Acrismat),
Raulino Machado, a cri-

se enfrentada pelo setor, com queda nos
preços da carne e restrição do mercado in-
ternacional desde junho deste ano pela
Rússia, principal comprador da produção
brasileira e mato-grossense, impactaram
nos resultados, que, à exceção desses pro-
blemas, poderiam ser melhores. “Em Ma-

to Grosso, o plantel de suínos se manteve
estável”. Vice-presidente da Associação
Mato-grossense de Criadores de Aves (A-
mav), Alécio Di Domênico, acredita que o
impacto no volume de abates no setor foi
provocado principalmente pela atividade
da planta industrial da Sadia, no municí-
pio de Lucas do Rio Verde. “Os demais
frigoríficos têm mantido a quantidade de
animais destinada ao abate”. 

Brasil - Dados nacionais apontam
que, para o 3º trimestre, o abate de frangos
foi o maior registrado pela série histórica,
desde 1997, totalizando 1,347 bilhão de ca-
beças no período, 2,8% a mais que no tri-
mestre anterior e 5% acima do mesmo pe-
ríodo do ano passado. Três estados do Sul
respondem, juntos, por 59,1% do abate na-
cional de aves, seguido da região Sudeste,
com 21,4% do total nacional. 

No cenário brasileiro, o abate de suí-
nos também foi recorde, alcançando 9,065
milhões de cabeças de julho a setembro
deste ano, representando um aumento de
5,2% em relação ao trimestre imediata-
mente anterior e de 9,1% sobre o mesmo
período de 2010. Região Sul respondeu por
66,5% de todo abate nacional de suínos re-
gistrado na mesma base de comparação. 

Em 9 meses foram 158 milhões de cabeças

Em 2011, o maior volume foi no 3º trimestre, quando contabilizou 55,726 milhões
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FRANGOS 

Abates crescem
14% no Estado

Aves 158,373 milhões
Bovinos 3,326 milhões
Suínos 1,527 milhão
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