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Cerveja decepciona
em 2011, diz Abras
por SUZA NA INHESTA
da Agência Estado

O volume de vendas de
cerveja, produto que sempre foi o destaque de comercialização nos supermercados, decepcionou em
2011. De acordo com
levantamento da Nielsen,
feito a pedido da Associação Brasileira de Supermercados (Abras), no ano
passado, comparado a
2010, o item teve crescimento de vendas, em volume, de 2,3% ante avanço
de 17,8% em 2010 na relação com 2009.

Por outro lado, o vinho
foi o destaque das vendas
dos supermercados em
volume. Em 2011, registrou aumento de 34,9%
ante 2010. Ainda entre os
destaques em crescimento
de volume de vendas ficaram os sucos de frutas para
consumo (15,9%); as bebidas à base de soja (13,6%);
o chocolate (11,1%); o
leite com sabor (10,9%);
os salgadinhos para aperitivos (9,7%); os desodorantes (7,9%); as carnes
congeladas (6,7%); o açúcar (4,1%) e o iogurte
(3,2%).

câmbio
Dólar comercial (em R$)
Dólar turismo (em R$)
Euro (em R$)
Libra (em R$)
Pesos arg. (em R$)

COMPRA
1,7463
1,6700
2,2846
2,7516
0,4032

VENDA
1,7471
1,8100
2,2860
2,7533
0,4040

VARIAÇÃO
-0,13%
0%
-0,54%
0,19%
-0,03%

COMMODITIES
VENDA
US$ 111,120
US$ 1737,480
US$ 33,230
US$ 1585,000
US$ 689,500

Petróleo - Brent
Ouro
Prata
Platina
Paládio

VARIAÇÃO
0,06%
0,11%
0,33%
-0,02%
0,36%

VALORES DE REFERÊNCIA (r$)
VALOR
R$ 622,00
133,000%
0,010%
10,290%
10,5%
0,50%

Salário Mínimo
Global 40
TR
CDI
SELIC
IPCA

ATUALIZAÇÃO
1º.jan.2012
31.Jan.2012
31.Jan.2012
31.Jan.2012
18.Jan.2012
dez.11

BOLSA DE VALORES
Variação
0,3%
-0,16%
-0,09%
1,01%
0,11%

Brasil | Bovespa
EUA| Nasdaq
Espanha | Madri
França | CAC 40
Japão | Nikkei

COTAÇÃO DO BOI
Município

Boi Gordo
R$/@
à vista

Boi Gordo
R$/@
prazo 30 dias)

SP Barretos
SP Araçatuba
MG Triângulo
MG B. Horizonte
GO Goiânia
GO Reg. Sul
Rio de Janeiro

98,50
98,50
90,00
94,00
87,00
89,00
93,00

100,50
100,50
92,00
95,00
89,00
90,00
95,00

Vaca Gorda
(R$/@
à vista
91,00
91,00
86,00
89,00
83,00
84,00
84,00

CAFÉ (arábica tipo 6 duro)
Município
Guaxupé-MG
Poços de Caldas-MG
Patrocínio-MG
Esp. Sto. do Pinhal-SP
Marília-SP
Franca-SP
Maringá-PR
Araguarí-MG
Luis Eduardo Magalhães-BA

Preço - R$/saca 60kg Variação (%)
460,00
-0,86
470,00
-0,42
480,00
0,00
490,00
0,00
470,00
0,00
475,00
-1,04
445,00
0,00
480,00
0,00
462,50
+0,11

Último
6,910
0,500
-0,160
0,250
0,250
6,080
0,510
6,360

Data
30/1/2012
30/1/2012
30/1/2012
30/1/2012
30/1/2012
30/1/2012
30/1/2012
30/1/2012

INVESTIMENTOS
Indicador
CDB Pré Andima 30 dias
CDB Pré 30 dias CETIP
Taxa ANBID Prefixada - 30 dias
CDB Pré 60 dias
CDI Pré 120 dias
CDB Pré - Bancos 1ª linha
CDB Pré - Bancos 2ª linha
CDB Pré - Bancos 3ª linha
Poupança para 1 mês
CDI Andima Ano
CDI Over - ANDIMA
CDI Ano - CETIP
CDI Over - CETIP
CDI Over
CDI Cetip Acum. Mês

Último
8.099,250
10,370
10,350
10,130
9,200
10,260
10,160
5,310
0,509
10,400
0,988
10,300
1,167
1,167
1,008

Governador Valadares, quarta-feira, 1º de fevereiro de 2012

Pequenos agricultores
aprenderão novas técnicas
para produção de leite
TRÊS NOVOS PROJETOS FORAM APROVADOS PELA FUNDAÇÃO BANCO DO
BRASIL E BENEFICIARÃO AGRICULTORES DA REGIÃO COM NOVAS TÉCNICAS
DE PRODUÇÃO DE LEITE. CERCA DE R$ 750 MIL SERÃO INVESTIDOS
FOTO: Jack Zalcman

por EDERSON FERREIRA,
ederson@drd.com.br

Em parceria com a Fundação Banco do Brasil (FBB) —
que é responsável por captar
recursos para colocar os projetos em execução —, o Centro
de Informações e Assessoria
Técnica (Ciaat) obteve a aprovação de mais três novos projetos. Os projetos têm como objetivo auxiliar os pequenos agricultores e produtores da Região
Vale do Rio Doce a melhorar
sua produção e mostrar que
existem novas técnicas da produção de leite, tendo em vista a
necessidade de investimentos
na produção agrícola e pecuária na região, principalmente
por parte dos pequenos agricultores.
O projeto “Balde Cheio —
Mais Qualidade” consiste na
aquisição de 14 ordenhadeiras
mecânicas, as quais ajudarão a
garantir mais higiene e conscientizar os produtores em relação à qualidade na produção de
leite. Com o equipamento, o
produtor também terá mais
tempo livre para atividades
extras na propriedade, podendo
elevar sua renda.
O segundo projeto é a “Estruturação do Centro de Referência e Capacitação Rural —
Comunidades Sustentáveis em
Tecnologias Sociais”, que prevê
a aquisição de equipamentos e
móveis para a montagem de
sala de multimídias e de informática e também móveis, equipamentos e utensílios para cozinha e alojamentos. O objetivo
do Centro é promover a formação de técnicos e lideranças
comunitárias para a multiplicação de tecnologias sociais adequadas às potencialidades do
Vale do Rio Doce. O espaço
terá salas de aula, dormitórios e
unidades demonstrativas das
tecnologias sociais da Produção Agroecológica Sustentável

DE ACORDO com o coordenador geral do Ciaat, Antônio Carlos, os projetos têm como
objetivo desenvolver o manejo de pequenos produtores rurais da região

e Integrada (Pais) e do Balde
Cheio. O Centro de Referência
está sendo instalado no terreno
cedido pela Vale em convênio
com a Prefeitura Municipal de
Valadares, próximo à represa
de Baguari. A previsão é que
seja inaugurado até julho deste
ano.
Por último, mas não menos
importante, vem a terceira etapa
do projeto: o “Desenvolvimento de Comunidades Sustentáveis — Balde Cheio”. Todas
essas propostas terão custos de
R$ 750 mil financiados pelo
Banco Nacional de Desenvolvimento Social (BNDES). O
investimentobeneficiará,segundo o Ciaat, centenas de produtores de leite e pequenos agricultores familiares da região do
Vale do Rio Doce.
De acordo com o coordenador técnico geral do Ciaat, Antônio Carlos, esses três projetos
devem ser colocados dentro de
um contexto, porque eles não
são isolados, tendo em vista os
cinco anos que o Ciaat vem
atuando como uma agência de
desenvolvimento da pequena
economia solidária no Vale do

Rio Doce. “Nossa função é captar recursos para a região,
implantar os projetos e ajudar
na sua execução, fazendo todo
o monitoramento e a prestação
de contas de todos os projetos
realizados. O recurso captado é
para o público diverso, tanto
no setor urbano como no setor
rural. Agora, no caso desses
três novos projetos, eles serão
direcionados para o setor rural
da região. Estamos atendendo
a um grupo de 9 municípios,
sendo a continuidade de um
trabalho que já vem acontecendo no setor rural, que ao todo
somam 12 comunidades dentro
desses nove municípios. Levamos para eles assistência técnica, tecnologias novas, técnicas
de produção e recursos”, explica Carlos.
Os projetos surgiram da
necessidade de trazer um pouco
de técnica para a região, em
decorrência da decadência econômica na produção agrícola e
pecuária. Segundo o técnico e
coordenador, a região está em
um processo de empobrecimento das áreas rurais, exatamente pela falta de técnica na

produção. “O Balde Cheio é
uma técnica de produção de
leite que aumenta a produtividade e melhora as condições
econômicas dos produtores.
Então, temos as unidades
demonstrativas, que são onde
fazemos os dias de campo e
levamos os produtores para
conhecer o trabalho. É uma
forma de divulgar que existem
outras maneiras de trabalho na
região, diferentemente da forma
tradicional”, diz Carlos, ressaltando que hoje, o custo para
produzir cada litro de leite no
Brasil é, em média, R$0,35. Já
os produtores da região têm
custos que variam entre R$
0,55 e R$ 0,60, sendo que o
litro é vendido por R$ 0,80.
“Produzindo num custo maior,
a margem de ganho é muito
pequena. Por isso está acontecendo um colapso na região,
porque a margem de ganho é
pequena. Então, quando ele
passa a produzir mais, com
custo menor e vendendo a R$
0,80, o ganho é maior, principalmente, porque a quantidade
da produção também aumenta”, afirma Carlos.

Governo federal divulga lista das 18
montadoras que terão IPI mais baixo
FOTO: Divulgação

TAXAS DE INFLAÇÃO
Indicador
ICV (Dieese) - % ano
ICV (Dieese) - % mês
IGP-DI (FGV) - % mês
IGPM ANO - FGV
IGPM MES - FGV
INPC % Ano IBGE
INPC % Mes IBGE
IPC-DI (FGV) - % ano

4B

economia

Data
24/4/2007
12/5/2009
31/1/2012
31/1/2012
31/1/2012
31/1/2012
31/1/2012
31/1/2012
31/1/2012
31/1/2012
21/10/2009
31/1/2012
31/1/2012
31/1/2012
31/1/2012

FONTE: PORTAIS UOL - TERRA E NOTÍCIAS AGRÍCOLAS

Por LUCIENE CRUZ
da Agência Brasil

BRASÍLIA — O governo
federal divulgou ontem (31) a
lista definitiva das 18 montadoras de automóveis instaladas
no Brasil que serão beneficiadas com o desconto de 30 pontos percentuais no Imposto
sobre Produtos Industrializados
(IPI) que incide sobre a produção de veículos. O benefício
vale até dezembro. A relação
anterior era provisória.
As montadoras livres do
pagamento da alíquota mais
alta são Agrale, Caoa (Hyundai), Fiat, Ford, GM, Honda,
Iveco, MAN, Mercedes-Benz,
MMC, Nissan, Peugeot,
Renault, Scania, Toyota, Volkswagen, Volvo e International
Indústria Automotiva da América do Sul. Todas essas as montadoras cumprem as regras de

conteúdo nacional e de investimento em inovação. Entre as
exigências está a utilização de,
no mínimo, 65% de componentes nacionais, a realização
no Brasil de ao menos seis de
11 etapas da fabricação e investimento de 0,5% do faturamento líquido em pesquisa e desenvolvimento aqui no país.
Arelação das empresas habilitadas foi publicada ontem no
Diário Oficial da União. O texto
diz que o benefício “está sujeito à verificação do cumprimento dos requisitos exigidos, bem
como ao cancelamento da habilitação definitiva.” A redução
no pagamento do IPI é válida
para os modelos fabricados no
Brasil, no México, Uruguai e
parceiros do Mercosul. Para
essas empresas, o tributo fica
entre 7% e 25%. As montadoras que não atenderam às condicionantes exigidas terão seus

AS MONTADORAS que não entraram na lista terão IPI aumentado
em até 55% do valor do produto

carros taxados entre 37% e
55%.
Amaior parte das montadoras excluídas da lista é da Coreia
do Sul e da China, segundo a
assessoria de imprensa do Ministério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior.
O objetivo da nova tributação é

proteger a indústria nacional
dos veículos importados, que
têm sido comercializados no
País pelos mesmos valores que
os nacionais. Apesar de preços
atuais beneficiarem os consumidores, afeta negativamente o
setor industrial e a geração de
empregos no País.

