
REND. - R$ ALÍQUOTA DEDUZIR - R$

Até 1.499,15 - -

De 1.499,16 até 2.246,75 7,5% 112,43

De 2.246,76 até 2.995,70 15% 280,94

De 2.995,71 até 3.743,19 22,5% 505,62

Acima de 3.743,20 27,5% 692,78

Fonte: Secretaria de Receita Federal

INFLAÇÃO

IMPOSTO DE RENDA OVER

POUPANÇA
Rendimento mensal

Dia Poupança Dia Poupança

16/03   0,5070% 19/03   0,5000%          
17/03 0,5170% 20/03   0,5247%
18/03  0,5000% 21/03  0,5509%

As cadernetas de poupança   
abertas nos dias 29, 30 serão   

corrigidas com o índice do dia 1º

10,78% ao ano

DÓLAR

Compra Venda

Câmbio comercial R$ 1,7425  R$ 1,7475
Câmbio paralelo R$ 1,92 R$ 1,98
Câmbio turismo/BB R$ 1,7387 R$ 1,8468

OURO

EURO
Cotação Internacional                        US$ 1,3060
Cotação Turismo R$ 2,2170        R$ 2,4110

São Paulo - Bolsa Mercantil  & de Futuros (BM&F)
R$ 93,55

PREVIDÊNCIA SOCIAL

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

Até 1.107,52 8,00
De 1.107,53 até 1.845,87 9,00
De 1.845,88 até 3.691,70 11,00
Acima de 3.691,71 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$ 622,00) e para quem rece-
be acima de R$ 622,00, caso não preste serviços à empresa, deverá variar do limite ao limite máximo de contribuição
(R$ 622,00 a 3.691,71).

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$ 622,00 (R$ 124,40) e o teto máximo de R$ 3.691,70 (R$ 738,34).
- 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$ 622,00 (R$ 68,42) e o teto máximo de R$ 3.691,70 (R$ 406,31).
- 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$ 3.691,70 (R$ 406,31), caso não atingir o teto máximo de (R$ 738,34)
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$ 622,00 - LC 123, 14/12/2006).

PRODUTO LOCAL PREÇO - R$

Algodão Pluma (15 kg) Campo Novo Parecis 49,50
Itiquira 50,50
Rondonópolis 50,30
Sorriso 49,60
Alto Garças 50,50
Sapezal 49,40
Campo Verde 50,20
Nova Mutum 49,70

Soja (sc 60 kg) Sorriso 43,30 
Campo Verde 45,40
Primavera 45,85 
Sapezal 43,60 
Lucas do Rio Verde 43,30
Rondonópolis 47,00 

Milho (sc 60 kg) Sapezal 21,80 
Rondonópolis 23,00
Tangará da Serra 21,00 

Arroz (sc 60 kg) Sinop 31,93
(sequeiro Tipo 1) Barra do Garças 28,80

Cuiabá 31,89
Barra do Garças 82,00

Boi Gordo (@ - 15kg) Alta Floresta 83,00
Cuiabá 84,00
Cuiabá 78,47
Água Boa 76,58

Vaca Gorda (@ - 15kg) Juína 77,00
Juara 77,00
Alta Floresta 77,00

MERCADO AGROPECUÁRIO

Agrolink - cotação dia 19/3

Autônomos
19/3/2012

Tabela de contribuição do trabalhador assalariado

MÊS FGV (IGP-M) IPC INPC IPCA (IBGE)
Janeiro 0,25 0,66 0,51 0,56

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

Un. Padrão Fiscal (UPF) de Mato Grosso R$ 46,27

Indicadores

SILVANA BAZANI

DA REDAÇÃO

Demanda por recursos do Programa Agricultura de
Baixo Carbono (ABC) alcança R$ 120 milhões em Mato
Grosso, conforme a superintendência regional do Banco
do Brasil (BB). Lançado em julho do ano passado, a me-
ta inicial do programa para o Estado era aplicar R$ 73
milhões em ações de adequação e regularização de pro-
priedades rurais, recuperação de áreas e pastagens degra-
dadas, implantação de sistema de integração lavoura-pe-
cuária e de planos de manejo sustentável.

Gerente de Agronegócios do
BB, Anderson Scorsafava, prevê au-
mento na procura pelo crédito dispo-
nibilizado por meio do Programa
ABC após aprovação do novo Códi-
go Florestal. Com aproximadamente
6 milhões de hectares de pastagem
degradada em Mato Grosso, a maior
procura dos produtores tem sido para
investimentos em recuperação de
pastagens, associado à aquisição de bovinos. “Essa é uma
linha de crédito sob medida para Mato Grosso”. 

Porém, para acessar os recursos, os produtores
precisam apresentar ao agente financeiro o Cadastro
Ambiental Rural (CAR), explica Scorsafava. Crédito
ofertado pelo programa ABC é constituído por recursos
do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES) e pelo Fundo Constitucional do Cen-
tro-Oeste (FCO). Condições ofertadas pelo primeiro in-

clui teto de R$ 1 milhão por beneficiário, por ano-safra,
financiando até 100% do valor, com encargos financei-
ros de 5,5% ao ano e prazo de até 15 anos para paga-
mento, no caso de recomposição e manutenção de APP
e Reserva Legal. Carência para quitação do empréstimo
pode chegar a 8 anos, quando utilizado para as ações de
implantação e manutenção de florestas comerciais. 

Recursos do FCO liberados pelo Programa ABC
alcança teto de R$ 20 milhões por beneficiário, com li-
mite financiável entre 85% a 100% do valor, sob taxas
variáveis de 4% a 8,5% ao ano e prazo de até 20 anos

para concluir os pagamentos.
São itens financiáveis a

elaboração de projetos
e assistência técnica,
aquisição de insumos,

aquisição, transporte,
entre outros. Prazo mé-

dio para liberação do recurso, in-
cluindo período de análise dos
projetos, tem sido de 2 meses. 

Presidente do Sindicato Ru-
ral de Lucas do Rio Verde, Júlio Cinpak, comenta que na
região essa linha de crédito tem despertado pouco interes-
se. “Talvez por que estamos em um local com maior pre-
domínio da agricultura e não da pecuária”. Mesmo para
aplicação em recuperação de Áreas de Preservação Per-
manente (APP) e Reserva Legal a procura têm sido pe-
quena. Para o superintendente da Associação dos Criado-
res (Acrimat), Luciano Vacari, pecuaristas têm necessida-
de de investir, mas é preciso facilitar o acesso ao crédito.

SUSTENTABILIDADE Lançado em julho de 2011, Programa ABC financia recuperação de áreas degradadas

Demanda chega a R$ 120 mi

Divulgação

Meta inicial do programa no Estado era aplicar R$ 73 milhões em ações de adequação e regularização

Luciano Coca/AE

Litro do leite é vendido pelo produtor por 62 centavos em MT

Alta nos custos reduzirá a produção de leite
SILVANA BAZANI

DA REDAÇÃO

Redução na produção de lei-
te durante a entressafra, que come-
ça a partir de abril no Estado, deve
ser maior neste ano por causa do
aumento dos custos de produção,
segundo projeções da Associação
dos Produtores de Leite (Aprolei-
te). Em todo Estado são produzi-
dos anualmente cerca de 700 mi-
lhões de litros de leite, mas para
2012 a previsão é que seja obtido
volume menor.

Pesquisa do Centro de Estu-
dos Avançados em Economia Apli-

cada (Cepea) da Esalq/USP indica
que a margem bruta do produtor de
leite reduziu neste início de ano,
com o encarecimento médio de
11% da alimentação concentrada, à
base de milho e farelo de soja,
além do aumento no valor da mão
de obra, ocasionado pelo reajuste
de 14% do mínimo. 

Diagnóstico Cepea aponta
que em Mato Grosso o gasto com
trabalhadores responde por 21%
do custo de produção leiteira,
quando o valor tomado como “i-
deal” seria de no máximo 15%. Ín-
dice foi obtido a partir de uma mé-
dia ponderada entre os estados do

Acre, Bahia, Ceará, Mato Grosso
do Sul, Pará, Rondônia, Pernambu-
co e Rio de Janeiro. Presidente da
Aproleite e da Comissão da Pecuá-
ria de Leite da Federação da Agri-
cultura e Pecuária de Mato Grosso
(Famato), Alessandro Casado,
acrescenta que esses fatores agra-
varam ainda mais a situação dos
produtores locais.

“Não estamos tendo retorno
como precisávamos, para investir
em mais tecnologia”. Com o pro-
duto sendo comercializado pela
média de 62 centavos no Estado
desde dezembro, quando o preço
do leite reduziu cerca de 23%, a

rentabilidade tem sido nula, diz re-
presentante da associação. “O cus-
to operacional médio é de 65 cen-
tavos”. Com o início da entressa-
fra, a tendência é que os custos au-
mentem, dificultando ainda mais a
produção e elevando os custos para
o consumidor final. No varejo, por
enquanto, os preços do leite e seus
derivados seguem estáveis, afirma
o gerente de Perecíveis da rede de
supermercados Modelo, Valter Ya-
maguchi. Leite integral longa vida
é vendido por R$ 1,89 (l), o tipo C
pode ser encontrado por R$ 1,69 (l)
e o quilo do queijo tipo mussarela a
partir de R$ 11,90. 

Número de profissionais atendidos será maior
SILVANA BAZANI

DA REDAÇÃO

Número de trabalhadores ru-
rais que passará por treinamento
este ano será 25% alcançando 3 mil
pessoas qualificadas, ante 2,4 mil
atendidas em 2011 pelo Serviço
Nacional de Aprendizagem Rural
em Mato Grosso (Senar). Cursos
ofertados devem passar por refor-
mulação, após finalização do diag-
nóstico que está sendo elaborado
durante o Workshop das Cadeias
Produtivas, que começou nesta se-
gunda-feira (19) em Cuiabá. 

Durante o evento, com apoio

de técnicos da Universidade Fede-
ral de Viçosa (UFV/MG), será pro-
duzido um relatório com as expec-
tativas dos produtores das princi-
pais cadeias produtivas do Estado e
elaborado um plano de ação para
atender às exigências do mercado,
segundo o gerente de Aprendiza-
gem Rural, Marciel Becker. 

Atualmente o Senar mantém
110 cursos, abordando temas como
empreendedorismo rural, gestão de
propriedades, associativismo e
cooperativismo, comercialização
de produtos agropecuários, suino-
cultura, piscicultura, caprinocultu-
ra, ovinocultura, transformação de

produtos de origem animal em em-
butidos e defumados de carne suína
e de frangos, entre outros. 

Analisando a prática da avi-
cultura em Mato Grosso, a zootec-
nista e pesquisadora da Universi-
dade de Mato Grosso (Unemat),
Crislaine Messias Santos, observa
que há necessidade de se orientar
os produtores sobre o manejo dos
aviários para elevar a produção.
“Na região do Vale do Guaporé,
por exemplo, há frigoríficos traba-
lhando com capacidade ociosa”.
Fatores como abundância de ali-
mento (milho e farelo de soja) e ex-
tensão territorial favorecem a ex-

pansão da atividade em Mato Gros-
so. “Área favorece o crescimento e
minimiza riscos de contaminação
do meio ambiente, pelo distancia-
mento entre os aviários”. 

Na ovinocultura e caprino-
cultura, atividade aplicada princi-
palmente nas pequenas proprieda-
des, também há necessidade de
orientar sobre o manejo nutricional
e sanitário, explica o diretor tesou-
reiro da Associação Mato-grossen-
se dos Criadores de Ovinos (Ovi-
nomat), Antônio Carlos Carvalho.
Nos últimos 3 anos, a demanda dos
criadores por cursos relacionados à
atividade reduziu 63% no Estado. 

QUALIFICAÇÃO RURAL 

Nilton Fukuda/AE

Orientação sobre manejo nos aviários pode elevar a produção

CENÁRIO RUIM

C economia2 A GAZETACUIABÁ, TERÇA-FEIRA, 20 DE MARÇO DE 2012

No país, contratações 
no programa somam 
R$ 501,2 milhões, de 
julho de 2011 até agora


