
Imposto pode ser pago em cota única com desconto 
de 5%, com abatimento de 3% ou dividido em 3 vezes

de reais, é o valor que a ETH
Bioenergia obteve do Banco do
Brasil para financiar a produção
de cana-de-açúcar de 4 usinas do
grupo na região Centro-Oeste

Fim do prazo

Termina no sábado (31) o prazo para as microempresas e
empresas de pequeno porte de Mato Grosso enquadradas no Simples
Nacional solicitarem à Secretaria de Fazenda (Sefaz) dispensa da
obrigatoriedade de uso da
Escrituração Fiscal Digital (EFD)
a partir de janeiro de 2012. Em
substituição à exigência,
deverão operar com cartões de
crédito ou débito e autorizar as
administradoras dos cartões a
fornecerem ao Fisco estadual
acesso aos dados das contas
que utilizarem para efetivação
de pagamentos e recebimentos
de valores das respectivas
operações e transações.

Frigorífico

Grupo Frialto reabre
em janeiro a unidade em
Nova Canaã do Norte (a
699 km de Cuiabá).
Esta é a última das 4
unidades do frigorífico a
ser reativada em Mato
Grosso. Atividades
estavam paradas desde
maio de 2010, quando a empresa entrou em recuperação judicial. A
unidade vai operar com capacidade para abater 400 cabeças por dia.
Antes eram abatidos 750 bois/dia.

200
Recursos

Dezessete empresas instaladas em Mato Grosso foram
beneficiadas até outubro deste ano com recursos do Fundo
de Desenvolvimento Industrial e Comercial (Fundeic). Valor
liberado foi de R$ 1,068 bilhão, que resultou na geração de
61 empregos diretos e outros 183 indiretos. Expectativa é
que os empréstimos deste ano superem 2010, quando foi
liberado R$ 1,7 bilhão para 23 empresas.

Economês

SISSY CAMBUIM
DA REDAÇÃO

Motoristas que têm carro com placa final 1
devem ficar atentos ao desconto no pagamento do
Imposto sobre Propriedade de Veículos Automo-
tores (IPVA). Quem quiser aproveitar o desconto
maior, de 5%, válido para cota única, tem até 10
de janeiro para imprimir o Documento de Arreca-
dação (DAR) e pagar o tributo. Quem perder o
prazo terá direito a 3% de desconto no pagamento
em cota única no período de 10 a 20 de janeiro. A
partir desta data será cobrado o valor integral do
imposto, que pode ser parcelado em até 3 vezes.

Os mesmos prazos serão aplicados nos me-
ses seguintes. Em fevereiro, é a vez
dos proprietários de automóveis cu-
jas placas têm final 2 ou 3; em mar-
ço, 4 e 5; abril, 6 e 7; maio, 8 e 9 e
para o final zero o pagamento deve
ser feito em junho. A jornalista Pa-
trícia Sanches, 24, que comprou seu
primeiro carro no ano passado, ain-
da não sabe qual a melhor opção pa-
ra o pagamento do IPVA. O automó-
vel dela tem placa final 2 e afirma
que vai esperar chegar mais próxi-
mo da data de pagamento para veri-
ficar se é melhor aproveitar o des-
conto ou pagar parcelado, já que
também possui uma moto, cujo ven-
cimento do IPVA é em março.

A Secretaria de Estado de Fa-
zenda (Sefaz) estima arrecadação
de cerca de R$ 316,9 milhões no
exercício de 2012. Deste montante,

50% são destinados
ao Estado. A outra
metade fica no muni-
cípio onde o veículo
está licenciado. A alí-
quota do IPVA varia
de 1%, para veículos
utilizados no trans-
porte coletivo de pas-
sageiros e cargas,
motocicletas, quadri-
ciclos, entre outros, a
4% para carros de
competição. Aos proprietários de carro com mo-
tor 1.0 são cobrados 2% do valor venal do auto-

móvel estipulado na Tabela
de Valores Venais da Sefaz.

De 2006 a 2011, o
município com maior índi-
ce de arrecadação foi Colí-
der, onde 100% dos pro-
prietários de veículos paga-
ram o imposto. A menor ar-
recadação foi em Novo
Santo Antônio, onde ape-
nas 64,77% do IPVA foi
pago. Somente na Capital,
o “calote” estimado neste

período é de R$ 62,585 milhões, com 13,38%
de inadimplência.

MATO GROSSO

IPVA 2012 EM
MATO GROSSO 
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Estimativa é arrecadar cerca de R$ 316,9 milhões no próximo ano

WELINGTON SABINO
REDAÇÃO DO GD

Em construção desde ju-
lho de 2009, e agora com a li-
cença ambiental expedida pelo
Instituto Brasileiro de Meio
Ambiente e dos Recursos Na-
turais Renováveis (Ibama), a
América Latina Logística
(ALL) prossegue com a expan-
são da malha norte em Mato

Grosso em um trecho de 78 km
entre as cidades de Itiquira e
Rondonópolis. A retomada das
obras acontece em janeiro com
a promessa de serem concluí-
das no 2ª semestre de 2012
com a implantação do Comple-
xo Intermodal de Rondonópo-
lis (CIR), empreendimento da
ALL com investimentos de R$
750 milhões que será o maior
do Brasil e irá gerar 3 mil va-
gas de trabalho.

O trecho ferroviário faz
parte do Projeto Rondonópo-
lis, que vai ampliar em 260
km a malha ferroviária da
empresa no Estado. “Hoje
estamos com a obra 100% li-
berada para sua execução,
inclusive o CIR”, disse o ge-
rente de Projetos de Infraes-
trutura, Thiago Fiori, desta-
cando que a companhia já
vinha tomando medidas en-
quanto aguardava a emissão
da Licença Ambiental de
Instalação.

Atualmente, a compa-
nhia concentra obras no muni-
cípio de Itiquira, que abriga o
terceiro terminal da ALL no
Estado os outros 2 estão em
Alto Taquari e Alto Araguaia.
A capacidade de carga será de
120 vagões em 6 horas, com
operações independentes de
carga e descarga e um sistema
duplo de carregamento ferro-
viário, permitindo o embarque
simultâneo de 2 trens com
produtos diferentes. 

Os 2 terminais, de Iti-
quira e Rondonópolis, deve-
rão carregar até 15 milhões
de toneladas por ano até
2015. (Reportagem completa
no Portal GD)
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Trilhos da ferrovia vão chegar a Rondonópolis e 
a intenção é que eles se estendam até Cuiabá

milhões

Motorista deve ficar
atento ao calendário

Obras da Ferronorte avançam

De janeiro a 
novembro deste 
ano foram pagos 
R$ 298,6 milhões 
em IPVA, de um total 
de R$ 315,6 milhões


