
REND. - R$ ALÍQUOTA DEDUZIR - R$

Até 1.566,61 - -

De 1.566,62 até 2.347,85 7,5% 117,49

De 2.347,86 até 3.130,51 15% 293,58

De 3.130,52 até 3.911,63 22,5% 528,37

Acima de 3.911,63 27,5% 723,95

Fonte: Secretaria de Receita Federal

INFLAÇÃO

IMPOSTO DE RENDA OVER

POUPANÇA
Rendimento mensal

Dia Poupança Dia Poupança

03/02   0,6269% 06/02   0,5570%          
04/02 0,6161% 07/02   0,5696%
05/02   0,5979% 08/02  0,5887%

As cadernetas de poupança   
abertas nos dias 29, 30 serão   

corrigidas com o índice do dia 1º

10,58% ao ano

DÓLAR

Compra Venda

Câmbio comercial R$ 1,7461  R$ 1,7498
Câmbio paralelo R$ 1,90 R$ 1,97
Câmbio turismo/BB R$ 1,7388 R$ 1,8480

OURO

EURO
Cotação Internacional                        US$ 1,3039
Cotação Turismo R$ 2,2175        R$ 2,4000

São Paulo - Bolsa Mercantil  & de Futuros (BM&F)
R$ 93,83

PREVIDÊNCIA SOCIAL

Salário-de-contribuição (R$) Alíquotas (%)*

Até 1.106,90 8,00
De 1.106,91 até 1.844,83 9,00
De 1.844,84 até 3.689,66 11,00
Acima de 3.689,67 11,00

Pagamentos Encargos Previdenciários
- Para a competência do mês de janeiro/11, as pessoas jurídicas têm prazo para recolhimento até

20/02/11 e as pessoas físicas até 15/02/11. Após o vencimento será feita cobrança de multa de 4% a 100%, con-
forme situação de atraso e juros Selic.

* Para empregados domésticos, trabalhadores avulsos e segurados, apartir de janeiro de 2011

IMPOSTOS

Contribuinte Individual e Facultativo
Para os segurados contribuintes individual e facultativo que optarem pelo Plano Simplificado da Previdência

o valor da contribuição deverá ser de 11,00% para quem recebe até um salário mínimo (R$ 545,00) e para quem rece-
be acima de R$ 545,00, caso não preste serviços à empresa, deverá variar do limite ao limite máximo de contribuição
(R$ 545,00 a 3.689,66).

Contribuinte Autônomo
- Quem recebe de pessoa física recolhe por meio de carnê, com alíquota de 20,00% sobre o valor recebido,

respeitando o limite mínimo de R$ 545,00 (R$ 109,00) e o teto máximo de R$ 3.689,66 (R$ 737,93).
- Quem recebe de pessoa jurídica recolhe por meio de GPS, com alíquota de 11,00% sobre o valor recebido,

respeitando o limite mínimo de R$ 545,00 (R$ 59,95) e o teto máximo de R$ 3.689,66 (R$ 405,86).
- Quem recebe de pessoa jurídica e pessoa física recolhe por meio de GPS com alíquota de 11,00% sobre o

valor recebido, respeitando o limite máximo de R$ 3.686,66 (R$ 405,86), caso não atingir o teto máximo de (R$ 737,93)
a diferença deverá ser recolhida através de via carnê

- Os segurados e contribuintes individuais (autônomos que trabalham por conta própria) que optarem pela ex-
clusão do direito da aposentadoria por contribuição poderão contribuir com 11,00% sobre o valor do salário mínimo (R$
538,15 - LC 123, 14/12/2006).

PRODUTO LOCAL PREÇO - R$

Algodão Pluma (15 kg) Campo Novo Parecis 53,90
Itiquira 54,90
Rondonópolis 54,70
Sorriso 54,00
Alto Garças 54,90
Sapezal 53,80
Campo Verde 54,50
Nova Mutum 54,10

Soja (sc 60 kg) Sorriso 36,10 
Campo Verde 37,90
Primavera 38,10 
Sapezal 36,00 
Lucas do Rio Verde 36,80
Rondonópolis 40,00 

Milho (sc 60 kg) Sapezal 17,40 
Rondonópolis 18,30
Tangará da Serra 14,90 

Arroz (sc 60 kg) Sinop 30,59
(sequeiro Tipo 1) Barra do Garças 28,38

Cuiabá 30,63
Barra do Garças 82,00

Boi Gordo (@ - 15kg) Alta Floresta 88,00
Cuiabá 86,00
Cuiabá 80,75
Agua Boa 81,33

Vaca Gorda (@ - 15kg) Juína 82,20
Juara 82,15
Alta Floresta 82,18

MERCADO AGROPECUÁRIO

Agrolink - cotação dia 2/02

Autônomos
2/02/2012

Tabela de contribuição do trabalhador assalariado

MÊS FGV (IGP-M) IPC INPC IPCA (IBGE)
Dezembro 0,12 0,61 0,51 0,50

Novembro 0,50 0,60 0,57 0,52

Outubro 0,53 0,39 0,32 0,43

Setembro 0,65 0,25 0,45 0,53

Agosto 0,44 0,39 0,42 0,37

Julho -0,12 0,30 0,00 0,16

Junho -0,18 0,01 0,22 0,15

Un. Padrão Fiscal (UPF) de Mato Grosso R$ 34,95

Indicadores

CRÉDITO

Setor da cana-de-açúcar
analisa linha do BNDES

SILVANA BAZANI

DA REDAÇÃO

Representantes do setor
sucroalcooleiro de Mato
Grosso estudam as condições
para pleitear recursos do Ban-
co Nacional de Desenvolvi-
mento (BNDES). Em janeiro,
foi criada uma linha de crédi-
to específica para o segmento,
destinada à renovação e am-
pliação de canaviais. Com or-
çamento de R$ 4 bilhões para
todo país, a expectativa é que
o BNDES Prorenova amplie
as lavouras brasileiras de ca-
na-de-açúcar em mais de 1
milhão de hectares.

Agente financeiro do
BNDES em Mato Grosso, o
Banco da Amazônia, deve co-
meçar a operar a linha de cré-
dito a partir deste mês, segun-
do o superintendente Antônio
Carlos Benetti, mas as condi-
ções ainda não estão definidas,
pela necessidade de reformular
as normas aplicadas ao Estado.
“Já ficou agendada reunião

com representantes das usinas
para discutir o crédito”. Ex-
pectativa é que haja demanda
expressiva pelo recurso. Mas,
para o diretor do Sindicato das
Indústrias Sucroalcooleiras de
Mato Grosso (Sindálcool),
Jorge dos Santos, os recursos
do Fundo Constitucional de
Financiamento do Centro-Oes-
te (FCO) são mais adequados
às necessidades dos produtores
do Estado, por oferecer melho-
res condições de pagamento.

“Dependemos de um en-
tendimento nesse sentido, por-
que o país necessita expandir
os canaviais, senão vai faltar
etanol”. Diretor da usina Bar-
rálcool, João Petroni, informa
que ainda está estudando se irá
captar recursos para investi-
mento em ampliação de cana-
viais. “Agora a renovação de
25% da plantação temos que
fazer anualmente”. Conforme
o BNDES, o custo médio de
um canavial chega a R$ 4,5
mil por hectare. Próxima safra
começa ser plantada em abril.

Divulgação

Durante todo o ano passado foram registradas 562 operações

Adesão é baixa entre
os produtores de MT

REDAÇÃO DO GD

Mato Grosso encerrou o ano
de 2011 com 562 operações de se-
guro rural. Dados divulgados pelo
Ministério da Agricultura, Pecuá-
ria e Abastecimento (Mapa) nesta
quinta-feira (2) apontam que foram
segurados 248,573 mil hectares no
Estado, gerando o montante de R$
199,589 milhões. O valor do prê-
mio (pago pelos produtores) so-
mou R$ 9,126 milhões, com a
subvenção de R$ 4,823 mi-
lhões, paga pelo governo
federal. Em todo o país,
o número de contratos
saltou de 52 mil em
2010 para 57,8 mil no
ano passado.

A área segurada em Mato
Grosso é irrisória se comparada à
do país, que contabilizou 10,4 mi-
lhões de hectares, e até mesmo à
cultivada no Estado na safra passa-
da, quando atingiu 9,638 milhões
(ha). Na análise do diretor-executi-
vo da Federação da Agricultura e
Pecuária de Mato Grosso (Famato),
Seneri Paludo, o desempenho esta-
dual é baixo porque na região não
há riscos climáticos, diferentemente
dos estados do Sul do país. Lá, a produção agrí-
cola é prejudicada pelo excesso de chuvas e pela
estiagem prolongada. 

“Por enquanto, o seguro rural oferecido pe-
lo governo se refere apenas às catástrofes am-
bientais, que não são registradas em Mato Gros-
so”. Paludo informa que está sendo discutida,
mas no meio privado, a criação de uma modali-
dade de seguro que garanta renda ao produtor.
“Seria uma forma de garantir a remuneração do
produto diante de uma baixa nos preços das com-
modities, por exemplo”, cita ao comentar que
não houve evolução na quantidade de contratos
fechados nos últimos anos (oferecidos pelo go-
verno federal).

Ainda conforme os dados do Mapa, o de-
sembolso do governo (subvenção) no ano passa-
do totalizou R$ 253,5 milhões contra R$ 198,3
milhões em 2010. O Paraná mantém a liderança

na aquisição de seguro rural em 2011, com de-
sembolso do governo de R$ 70,8 milhões; o Rio
Grande do Sul ocupa a 2ª posição, com pagamen-
tos de R$ 54,4 milhões; seguido por São Paulo,
com subvenção total de R$ 39 milhões, e Santa
Catarina, R$ 30,3 milhões. 

A área segurada foi de 2,5 milhões de hec-
tares no Paraná, 1,1 milhão
(ha) no Rio Grande do Sul e
224 mil (ha) em Santa Catari-
na. Na região Sudeste, que foi
impactada pela chuva, a área
segurada em São Paulo foi a
maior, de 4,6 mil (ha). 

O programa - O
PSR foi criado em 2003 pela
Lei 10.823, com o objetivo de garantir o paga-
mento de parte do prêmio do seguro rural con-

tratado pelo produtor. A subvenção na modali-
dade agrícola varia de 40% a 70% do valor do
prêmio do seguro, limitada a R$ 96 mil por
ano. Atualmente, 76 culturas anuais e perma-
nentes estão incluídas no programa. 

Para pecuária, florestas e
aquicultura, o percentual

de subvenção é de 30%
do valor do prêmio, li-
mitado a R$ 32 mil/a-

no. O seguro agrícola
cobre principalmente per-

das decorrentes de adversidades cli-
máticas. Já a modalidade para pe-
cuária cobre morte de animais desti-
nados ao consumo, reprodução,
cria, recria, engorda e trabalho por

tração. Morte e outros riscos de animais aquáti-
cos são cobertos pelo seguro aquícola. (FR)

C economia2 A GAZETACUIABÁ, SEXTA-FEIRA, 3 DE FEVEREIRO DE 2012

Linha é para financiar o replantio das lavouras de todo país

Marcus Vaillant/Arquivo

Valor do prêmio pago pelos produtores somou R$ 9,126 milhões, com subvenção de R$ 4,823 milhões

SEGURO RURAL 

Área segurada 
no país foi de 
10,4 milhões 
de hectares


