
REND. - R$ ALÍQUOTA DEDUZIR - R$

Até 1.637,11 - -

De 1.637,12 até 2.453,50 7,5% 122,78

De 2.453,51 até 3.271,38 15% 306,80

De 3.271,39 até 4.087,65 22,5% 552,15

Acima de 4.087,66 27,5% 756,53

Fonte: Secretaria de Receita Federal

INFLAÇÃO

IMPOSTO DE RENDA OVER

POUPANÇA
Rendimento mensal

Dia Poupança Dia Poupança

05/05   0,5106% 08/05   0,5160%          
06/05 0,5000% 09/05   0,5561%
07/05  0,5000% 10/05  0,5264%

As cadernetas de poupança   
abertas nos dias 29, 30 serão   

corrigidas com o índice do dia 1º

10,85% ao ano

DÓLAR

Compra Venda

Câmbio comercial R$ 1,9180 R$ 1,9200
Câmbio paralelo R$ 1,94 R$ 2,05
Câmbio turismo/BB R$ 1,8900 R$ 2,0330

OURO

EURO
Cotação Internacional                        US$ 1,308
Cotação Turismo R$ 2,4970      R$ 2,6600

São Paulo - Bolsa Mercantil  & de Futuros (BM&F)
R$ 101,000

PREVIDÊNCIA SOCIAL

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

Até 1.174,86 8,00
De 1.174,87 até 1.958,10 9,00
De 1.958,11 até 3.916,20 11,00
Acima de 3.916,21 11,00

* 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 Previ-

dência o valor da contribuição deverá ser de 11,00% para quem recebe até um salário mínimo (R$ 622,00) e pa-
ra quem recebe acima de R$ 622,00, caso não preste serviços à empresa, deverá variar do limite mínimo ao li-
mite máximo de contribuição (R$ 622,00 a R$ 3.916,21).

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

cebido, respeitando o limite mínimo de R$ 622,00 (R$ 124,40) e o teto máximo de R$ 3.916,21 (R$ 783,24).
- Quem recebe de pessoa jurídica recolhe por meio de GPS, com alíquota de 11,00% sobre o valor re-

cebido, respeitando o limite mínimo de R$ 622,00 (R$ 68,42) e o teto máximo de R$ 3.916,21 (R$ 430,78).
- 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$ 3.916,21 (R$ 430,78), caso não atingir o teto máximo
de (R$ 783,24) a diferença deverá ser recolhida através de via carnê.

- Os segurados e contribuintes individuais (autônomos que trabalham por conta própria) que optarem
pela exclusão do direito da aposentadoria por contribuição poderão contribuir com 11,00% sobre o valor do sa-
lário mínimo (R$ 622,00 - LC 123, 14/12/2006).

PRODUTO LOCAL PREÇO - R$

Algodão Pluma (15 kg) Campo Novo Parecis 49,30
Itiquira 50,30
Rondonópolis 50,10
Sorriso 49,40
Alto Garças 50,00
Sapezal 49,20
Campo Verde 49,00
Nova Mutum 49,50

Soja (sc 60 kg) Sorriso 52,20 
Campo Verde 53,00
Primavera 54,90
Sapezal 53,00
Lucas do Rio Verde 52,30
Rondonópolis 55,50 

Milho (sc 60 kg) Sapezal 14,80 
Rondonópolis 17,20
Tangará da Serra 15,70 

Arroz (sc 60 kg) Sinop 32,50
(sequeiro Tipo 1) Barra do Garças 28,38

Cuiabá 32,50
Barra do Garças 84,00

Boi Gordo (@ - 15kg) Alta Floresta 83,50
Cuiabá 85,00
Cuiabá 78,00
Água Boa 74,50

Vaca Gorda (@ - 15kg) Juína 74,00
Juara 74,00
Alta Floresta 74,00

MERCADO AGROPECUÁRIO

Agrolink - cotação dia 7/5

Autônomos
7/5/2012

Tabela de contribuição do trabalhador assalariado

MÊS FGV (IGP-M) IPC INPC IPCA (IBGE)
Fevereiro -0,06 -0,07 0,39 0,45

Janeiro 0,25 0,66 0,51 0,56

Dezembro/11 -0,12 0,61 0,51 0,50

Novembro/11 0,50 0,60 0,57 0,52

Outubro/11 0,53 0,39 0,32 0,43

Setembro/11 0,65 0,25 0,45 0,53

Agosto/11 0,44 0,39 0,42 0,37

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

Indicadores

SILVANA BAZANI

DA REDAÇÃO

Apenas 1 frigorífico com atuação em Mato Gros-
so aderiu ao cumprimento do Termo de Ajustamento
de Conduta (TAC) proposto ao setor pelo Ministério
Público Federal (MPF) dentro do prazo de 30 dias, es-
gotado na semana passada. Reunião foi realizada em
30 de março com representantes de 11 indústrias de
médio e grande portes e procuradores do MPF, mas so-
mente o frigorífico Pantaneira aceitou
o acordo. Expectativa é que documen-
to assinado seja enviado ao órgão nos
próximos dias. Também há a chance de
assinatura decorrente de um novo acor-
do, desta vez unificado, que está sendo
discutido entre estados pertencentes à
região amazônica.

Pacto foi iniciado em 2010 com
as grandes empresas do segmento (JBS,
Independência e Marfrig) e estabelece
que só podem ser adquiridos para abate
animais oriundos de propriedades em
conformidade com a legislação ambiental e trabalhista.
Na última sexta-feira (05), durante reunião em Brasília,
a proposta de um acordo foi estendida pelo MPF a to-
das as empresas localizadas nos estados da Amazônia
Legal. Conforme levantamento, 97 unidades localiza-
das no Mato Grosso, Pará e Acre aderiram até agora ao
pacto. Com a uniformização do TAC para Amazônia
Legal serão incluídos Roraima, Amapá, Amazonas,
Rondônia, Tocantins e Maranhão. 

Presente à reunião, o diretor do Sindicato das

Indústrias Frigoríficas de Mato Grosso (Sindifrigo)
e proprietário do frigorífico Frialto, Paulo Bellin-
canta, afirma que as empresas terão um prazo médio
de 30 dias para se adequarem. “Cada estado havia
firmado um pacto com o MPF, mas com exigências
diferentes o que precisamos é ter uma lei igualitária
para todos, indústrias de pequeno, médio e grande
portes, além dos pecuaristas”. Contudo, acrescenta,
as exigências precisam ser possíveis de serem exe-
cutadas. “Quem tiver dificuldade, precisa também

de apoio, mas essa ação do MPF se-
rá benéfica para o setor”.

Superintendente da Associação
de Criadores de Mato Grosso (Acri-
mat), Luciano Vacari, entende que o
acordo entre frigoríficos e MPF neste
momento é desnecessário, quando o
novo texto do Código Florestal ainda
precisa ser votado pela presidente Dil-
ma Rousseff, após ter sido aprovado
na Câmara dos Deputados e no Sena-
do Federal. “Vemos a propositura mui-
to mais como intimidação do que uma

medida com efeito prático”. Vaccari diz que o produtor
irregular já está fora da comercialização. “Alguns são
mencionados nas listas mesmo sem terem sido conde-
nados, apenas por responder processo administrativo”. 

Segundo o MPF, a obrigação legal do órgão é de-
nunciar quem compra animais de propriedades irregu-
lares, além de expedir recomendações aos supermerca-
dos para que deixem de comprar de fornecedores ile-
gais. porém, neste momento, a intenção é negociar ade-
são mostrando os benefícios do acordo.

Mesmo com fim do prazo, expectativa é que outros enviem documento assinado ao MPF

Apenas 1 frigorífico assina

Epitácio Pessoa/AE

Medida visa a sustentabilidade na cadeia da carne em MT e nos demais estados da região amazônica

Pecuaristas terão nova obrigação
DA REDAÇÃO

Pecuaristas mato-grossenses
terão que adequar-se a outra obri-
gatoriedade a partir de 2013. Está
sendo elaborado pelo Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abaste-
cimento (Mapa) e pelo governo
estadual um plano de erradicação
de tuberculose em bovinos. Para o
Estado, a nova política de comba-
te à tuberculose de bovinos e bu-
balinos, após implantada, deve vi-
gorar por 10 anos, tempo sufi-
ciente para erradicar a doença. 

Proposta prevê a interdição
da propriedade onde forem encon-
trados animais doentes, bem como

a eliminação deles. Exigirá a reali-
zação de exames em todo o reba-
nho. Atualmente o custo médio
dos exames é de R$ 25. Por isso,
está sendo estudada a possibilida-
de de indenizar com recursos do
Fundo Emergencial de Saúde Ani-
mal de Mato Grosso (Fesa) o pe-
cuarista que precisar abater bovi-
nos doentes com tuberculose, na
proporção de até 75% do valor do
animal, além de subsidiar os exa-
mes. Com a brucelose, ao contrá-
rio, incidência alcança 10% do re-
banho estadual, conforme estudo
realizado em 2002. Novo levanta-
mento ficará pronto em 2014.

Mato Grosso apresenta atual-

mente a menor incidência da doen-
ça dentre os estados brasileiros,
em uma proporção de 0,123%. Do
total de 29 milhões de bovinos
existentes no estado, cerca de 14
mil animais foram diagnosticados
com a doença, segundo informa-
ções da fiscal agropecuária respon-
sável pelo programa nacional, Jani-
ce Bardall. Baixa prevalência no
Estado é explicada pela predomi-
nância da pecuária extensiva. “A
vantagem daqui é que os animais
ficam menos aglomerados e são
eliminados mais cedo, ao contrário
do que se vê na pecuária leiteira,
em que os animais ficam mais tem-
po nas propriedades”. (SB) 

C economia2 A GAZETACUIABÁ, TERÇA-FEIRA, 8 DE MAIO DE 2012

R$ 22 milhões são contratados
PROGRAMA ABC

SILVANA BAZANI

DA REDAÇÃO

Da região Centro-Oeste,
Mato Grosso é o estado com
menor contratação de recur-
sos pelo Programa Agricultu-
ra de Baixo Carbono (ABC).
Desde que foi lançado pelo
governo federal, em julho de
2011, foram emprestados R$
22 milhões pelo Banco do
Brasil, de um total de R$ 200
milhões prospectados no Es-
tado, que ainda estão sob aná-
lise na superintendência do
BB. Até fevereiro, o desem-
bolso do ABC para Goiás al-
cançou R$ 57,183 milhões e
em Mato Grosso do Sul che-
gou a R$ 41,507 milhões. 

Montante emprestado aos
produtores mato-grossenses
equivale a 18,92% do volume
liberado na região (R$ 116,259
milhões) e a 3,03% do total do
país (R$ 501,203 milhões),
conforme indica o diagnóstico
do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento (Ma-
pa), realizado entre julho de
2011 e fevereiro deste ano. De
acordo com o gerente de agro-
negócios do BB, Anderson
Scorsafava, o volume de em-
préstimos menor em Mato
Grosso reflete o rigor da legis-
lação ambiental praticada no
Estado, região pertencente à

Amazônia Legal.
Acesso ao crédito é difi-

cultado também aos produto-
res que prorrogaram dívidas e
estão com nível de endivida-
mento alto. Pelo ABC, somen-
te com recursos próprios, o
BB dispunha de R$ 850 mi-
lhões para empréstimos a se-
rem realizados em todo país,
voltados para produção sus-
tentável; mas todo o programa
é constituído por recursos dis-
ponibilizados pelo Banco Na-
cional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES)
e pelo Fundo Constitucional

do Centro Oeste (FCO). 
São itens financiáveis a

elaboração de projetos e assis-
tência técnica, aquisição de in-
sumos, aquisição, transporte,
entre outros. Para acessar o
crédito os produtores precisam
apresentar ao agente financeiro
o Cadastro Ambiental Rural
(CAR). Para o produtor Laér-
cio Fatoni, a exigência do CAR
é o maior entrave à aprovação
do financiamento. “Não basta
estar aprovado, tem que estar
regularizado”. Para obter a
aprovação do empréstimo, Fa-
toni aguardou 5 meses.

Alto nível de endividamento emperra volume maior de recurso

João Vieira/Arquivo

TAC DA CARNE 

Marfrig, JBS e 
Independência já 
assinaram Termo
de Ajustamento
de Conduta


