
trilhões

de reais é o estoque da Dívida 
Pública Federal (DPF) no 
encerramento de 2012, o que 
representa alta de 2,18% em 
relação ao volume de novembro. 

Tablets

Vendas de tablets no Brasil devem atingir 5,1 milhões de
unidades este ano, expansão de 67% sobre 2012, segundo

projeção da consultoria do mercado de tecnologia IT Data. No ano
passado foram vendidos 3,1 milhões de unidades. 

Parcelas

Micro e pequenas
empresas que devem ao
Simples Nacional, regime
simplificado de pagamento de
tributos, passarão a pagar
R$ 300 de parcela mínima.
Até agora, esse valor
correspondia a R$ 500. A
redução foi publicada no
Diário Oficial da União.

Decisão

Além de reduzir o valor
mínimo da parcela, a Receita
definiu que os contribuintes
que requererem o
parcelamento passarão a pagar
a parcela mínima todos os
meses até o Fisco consolidar os
débitos e definir o valor final da
prestação. Mudança valerá a
partir de março. 

2,007
Fiscalização

Setenta estabelecimentos comerciais de Cuiabá e Várzea
Grande são alvo de uma fiscalização do Instituto de Pesos e
Medidas (Ipem) nesta semana. Objetivo é vistoriar a
adequação às regras de conformidade do Inmetro de alguns
equipamentos de segurança, como luvas e capacetes, usados
principalmente na construção civil. 

Economês

Em Mato Grosso, 45 cidades produzem além do que podem estocar, segundo o Imea

Produção supera capacidade

José Luiz da Conceição/AE

Valter Campanato/ABr

Capacidade de armazenagem é de 28,2 milhões (t) e produção de soja e milho será de 37,4 milhões (t)

Ministro afirma que o país traz condições favoráveis para os investimentos na área de infraestrutura

ENERGIA

Governo leiloará novas usinas
WELLINGTON BAHNEMANN

SÃO PAULO/AE

O presidente da Empresa
de Pesquisa Energética (EPE),
Maurício Tolmasquim, afirma
que o governo federal pretende
licitar 21,42 mil MW de novas
usinas hidrelétricas até 2017.
Desse volume, 1,407 mil MW
serão ofertados este ano. “O
destaque para este ano é a licita-
ção da usina São Manoel”, afir-
mou o executivo, que participou
do Fórum Infraestrutura e Ener-
gia no Brasil: Projetos, Financia-
mentos e Oportunidades, em São
Paulo, nesta terça-feira. 

Para 2014, o volume pre-
visto é de 7,241 mil MW. No ano
em questão, o governo pretende

iniciar a licitação dos projetos do
Complexo Hidrelétrico do Rio
Tapajós. A primeira usina a ser
leiloada é a hidrelétrica São Luís
do Tapajós. Em 2015, quando a
EPE prevê que 3,249 mil MW
provenientes de novos projetos
sejam licitados, uma segunda
usina do Rio Tapajós será oferta-
da ao mercado, a hidrelétrica Ja-
tobá. Para 2016, a expectativa do
governo é de leiloar 1,117 mil
MW de novas hidrelétricas. Em
2017, esse volume sobe para
8,407 mil MW. “Entre 2013 e
2017, os novos projetos hidrelé-
tricos demandarão quase R$ 80
bilhões em investimentos”.

Entre 2013 e 2017, a EPE
também prevê a contratação de
1,5 mil MW de novas térmicas a

gás natural. Contudo, o executi-
vo afirmou que esse número po-
derá subir se o Brasil desenvol-
ver o seu potencial de reservas
de gás não convencional. “Hoje,
a expansão da térmica a gás es-
tá limitada pela oferta e pelo
preço do gás. Por isso, o setor
elétrico está bastante ansioso
com a rodada de licitação de
áreas de gás não convencional”.
Tolmasquim lembrou que o gás
de xisto mudou a história do se-
tor energético nos Estados Uni-
dos, e isso também poderia
ocorrer no mercado brasileiro.
No total, a EPE prevê a contra-
tação de 32,971 mil MW de no-
vas usinas de diferentes fontes
de energia, demandando inves-
timento de R$ 120,6 bilhões. 

Licitações serão feitas até junho
FERNANDA CRUZ

SÃO PAULO/ABR

O ministro da Fazenda, Gui-
do Mantega, informa que a previ-
são do governo é que até o final
deste semestre todas as licitações
de ferrovias estejam feitas. “Daqui
a 1 mês, começaremos a fazer to-
dos os leilões”, informa Mantega.
O ministro destaca a importância
de o Brasil construir uma extensa
agenda de investimentos, “funda-
mental para viabilizar o crescimen-
to sustentável do país”. Ele anuncia
um novo modelo de concessão de
rodovias para atrair investimentos.

Mantega reforça que existe
uma correlação forte entre investi-

mento e crescimento. Por isso, de-
fende o esforço do setor público no
investimento direto, ampliado nos
últimos anos. “Mas não é suficien-
te para (o país) deslanchar”.

Mantega defende que o país
traz condições favoráveis para os
investimentos na área de infraes-
trutura, já que tem, atualmente,
seus principais gastos sob controle
ou estacionados. Como exemplos,
o ministro diz que o principal gas-
to, o da Previdência Social, está
“sob controle”, assim como as des-
pesas com folha de pagamento de
pessoal, segunda maior do gover-
no. Quanto aos juros, terceira maior
despesa, apresentam uma trajetória
de queda, segundo Mantega.

“O Brasil reúne condições pa-
ra ter crescimento sustentável: tem
bases sólidas, fundamento fiscal e
política fiscal sólidas, buscando su-
perávits primários fortes, mantendo
a redução da dívida pública, mesmo
no período de crise”.

Mantega declara ainda que o
governo fará novas reduções de tri-
butos, ainda este ano. “Só no ano
passado, fizemos desoneração
equivalente a 1% do PIB (Produto
Interno Bruto) brasileiro”. Ele
exemplifica citando as desonera-
ções feitas na folha de pagamentos,
que visam a reduzir o custo da mão
de obra. Segundo o ministro, medi-
das como essas são importantes pa-
ra os investidores.

DA REDAÇÃO

Oitenta e oito municípios de Mato Grosso pos-
suem armazéns credenciados pela Companhia Nacio-
nal de Abastecimento (Conab), sendo que 45 deles ou
51% registram produção superior ao potencial de ar-
mazenagem estática. Situação é aferida pelo Instituto
Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea)
com base em dados da Conab e na perspectiva de pro-
dução para a atual safra de grãos.
Ao todo, a capacidade de arma-
zenagem no Estado equivale a
28,2 milhões de toneladas. Ape-
nas a produção de soja na safra
2012/2013 está estimada em
24,131 milhões (t) e representa
acréscimo de 12,9% em compa-
ração com a safra anterior.

Somado a esse volume, a
produção de milho 2ª safra - pro-
jetado em 13,294 milhões de tone-
ladas -a quantidade obtida com as duas culturas alcança
37,425 milhões de toneladas. Conforme registrado pelo
Imea, o município de Querência (945 km de Cuiabá) re-
gistra o maior déficit de armazenagem, sendo 425 mil to-
neladas abaixo da produção. Na sequência estão Nova
Maringá e Canarana (distantes 400 km e 823 km da Ca-
pital), com déficit de 331 mil e 330 mil toneladas, respec-
tivamente. Analista do Imea, Cleber Noronha, comenta
que a região Noroeste, considerada a “nova fronteira
agrícola” do Estado, registra a maior insuficiência de ar-
mazéns. Como os investimentos em armazenagem não
têm acompanhado a evolução na produção, a tendência é
de agravamento desse quadro, principalmente no Vale do

Araguaia. Dificuldades de escoamento da produção
acentua o problema. 

De acordo com o Imea, além da região Noroeste, o
Nordeste de Mato Grosso deve enfrentar déficit imediato
na armazenagem, considerando apenas a produção de so-
ja. Nessas duas regiões, o volume de soja previsto para fi-
car desalojado é, respectivamente, de 1,691 milhão de to-
neladas e 343 mil toneladas. Solução apontada seria a
realocação imediata de estoques, considerando que o

Médio-Norte e o Sudeste mato-
grossenses possuem capaci-
dade de armazenagem para
4,8 milhões (t) acima do
potencial produtivo atual. 

A médio prazo, a expec-
tativa dos produtores se volta pa-
ra a consolidação do Plano Na-
cional de Armazenagem, que de-
ve ser priorizado este ano pelo
governo federal, segundo decla-
ração do ministro da Agricultura,

Mendes Ribeiro Filho. Outra mudança que pode facilitar
os investimentos em novos armazéns, diz o presidente da
Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso (Fa-
mato), Rui Prado, é a reformulação das condições de fi-
nanciamento por meio do Fundo Constitucional de Finan-
ciamento do Centro-Oeste (FCO) e do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). “Há
possibilidade do banco liberar o recurso de acordo com a
capacidade de pagamento do empreendimento e não sim-
plesmente pelo limite de crédito do produtor”. Mas, essas
soluções não atenderiam o setor a tempo de abrigar a pro-
dução da safra 2012/2013. “Essa questão da falta de arma-
zéns é um problema crônico no Estado, além da logística”. 

C economia3 A GAZETACUIABÁ, QUARTA-FEIRA, 6 DE FEVEREIRO DE 2013

FERROVIAS 

Divulgação

EPE prevê a contratação de 32,971 mil MW de novas usinas de diferentes fontes de energia

ARMAZENAGEM DE GRÃOS 

Nesta 1ª semana 
de fevereiro, cerca 
de 11,4% da área 
plantada de soja foi 
colhida em Mato Grosso


