
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
23/06 0,5318% 26/06   0,5000%        
24/06 0,5000% 27/06   0,5059%
25/06  0,5000% 28/06  0,5230%

As cadernetas de poupança   
abertas nos dias 29, 30 serão   

corrigidas com o índice do dia 1º

10,93% ao ano

DÓLAR

Compra Venda

Câmbio comercial R$ 2,0810 R$ 2,0830
Câmbio paralelo R$ 2,08 R$ 2,23
Câmbio turismo/BB R$ 2,0170 R$ 2,1800

OURO

EURO
Cotação Internacional                        US$ 1,2445
Cotação Turismo R$ 2,5860      R$ 2,7100

São Paulo - Bolsa Mercantil  & de Futuros (BM&F)
R$ 104,000

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 46,30
Itiquira 47,30
Rondonópolis 47,10
Sorriso 46,40
Alto Garças 47,30
Sapezal 46,20
Campo Verde 47,00
Nova Mutum 46,50

Soja (sc 60 kg) Sorriso 62,00 
Campo Verde 64,50
Primavera 64,50
Sapezal 61,00
Lucas do Rio Verde 62,50
Rondonópolis 66,50 

Milho (sc 60 kg) Sapezal 15,00
Rondonópolis 17,30
Tangará da Serra                                   15,20

Arroz (sc 60 kg) Sinop 33,30
(sequeiro Tipo 1) Barra do Garças 28,38

Cuiabá 33,30
Barra do Garças 83,50

Boi Gordo (@ - 15kg) Alta Floresta 83,50
Cuiabá 84.00
Cuiabá 77,01
Água Boa 73,50

Vaca Gorda (@ - 15kg) Juína 74.50
Juara 74.50
Alta Floresta 74.50

MERCADO AGROPECUÁRIO

Agrolink - cotação dia 28/6

Autônomos
28/6/2012

Tabela de contribuição do trabalhador assalariado

MÊS FGV (IGP-M) IPC INPC IPCA (IBGE)
Maio 1,02 0,35 0,55 0,36

Abril 0,85 0,47 0,64 0,64

Março 0,47 0,15 0,18 0,21

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

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

Indicadores

SILVANA BAZANI

DA REDAÇÃO

Apesar do aumento no valor destinado
ao Plano Agrícola e Pecuário (PAP) deste ano
e da redução nas taxas de juros, as condições
anunciadas pelo Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento (Mapa) nesta quin-
ta-feira (28) atendem poucas reivindicações
feitas pelo setor produtivo mato-gros-
sense ao governo federal. Avaliação é
do diretor financeiro da Federação da
Agricultura e Pecuária do Estado (Fa-
mato), Nelson Piccoli.

“Fizemos uma solicitação para
que fossem atendidos 6 itens princi-
pais, como por exemplo, o aumento
do crédito por pessoa física, alta no
preço mínimo para soja e milho e a
criação de uma linha específica para
pecuária”. Volume de recursos oferta-
do pelo PAP para a safra 2012/2013
está 7,5% maior e com juros menores. 

Piccoli diz que os produtores
foram atendidos com a redução dos
juros para custeio e com a ampliação
do crédito disponível nas linhas do
Modeagro e do Programa Na-
cional de Apoio ao Médio
Produtor Rural (Pronamp).

Mas, avalia que para os médios produtores
do Estado o limite de crédito deveria ser
maior. “Precisaríamos de R$ 1,3 milhão por
produtor e o governo anunciou R$ 800 mil
para as operações de custeio”. Até o último
PAP, o limite de crédito estabelecido era de
R$ 650 mil por produtor. “Há uma diferença
muito grande entre o médio produtor de Ma-
to Grosso e do restante do país, temos um

agravante aqui que é a logística”. Para Picco-
li, outro ponto negativo é o preço mínimo
aplicado para soja e milho. “Da soja perma-
neceu como estava (R$ 22,87/saca) e o custo
de produção é maior que o preço mínimo”.
Para o milho, o valor subiu de R$ 12,60 para
R$ 13,02 a saca para os contratos de opção.
“O ideal é que ficasse entre R$ 14,50 e R$ 15
porque desse jeito o contrato de opção pouco

será acionado”. Isso porque o custo operacio-
nal para recorrer a esse modelo de comercia-
lização será de no mínimo R$ 2,70/saca. 

Para os médios produtores, atendidos
pelo Programa Nacional de Apoio ao Médio
Produtor Rural (Pronamp) o volume de re-
cursos para custeio aumentou 15%, de R$
6,2 bilhões para R$ 7,1 bilhões. Renda bruta
anual para enquadramento do programa su-

biu de R$ 700 mil para R$ 800 mil e o limi-
te de crédito por beneficiário de R$ 400 mil
para R$ 500 mil. Para investimento, valor
disponibilizado é de R$ 4 bilhões, ante R$
2,1 bilhões da safra passada. 

Taxa de juros foi reduzida de 6,25% pa-
ra 5% ao ano. Para as cooperativas o limite de
financiamento foi elevado de R$ 60 milhões
para R$ 100 milhões por cooperativa pela li-

nha do Prodecoop e de R$ 25 milhões
para 50 milhões pelo Procap-Agro. 

Em todo país serão liberados
R$ 115,2 bilhões ao setor, contra
107,21 bilhões na safra anterior. Em
Mato Grosso, dos recursos previstos
para serem aplicados na safra
2012/2013, o Banco do Brasil anteci-
pou, no 1º semestre deste ano, a libe-
ração de 413,237 milhões de pré-cus-
teio para pequenos e médios produto-
res. Montante foi 36% maior que o
emprestado no mesmo período do
ano passado para safra 2011/2012, se-
gundo o gerente de mercado de Agro-
negócio da superintendência regional
do BB, Anderson Scorsafava.

Para esta temporada os recur-
sos nacionais estão divididos em
R$ 86,9 bilhões para custeio e R$
28,2 bilhões para investimentos e
começam a ser liberados a partir de
09 de julho. Os juros praticados di-
minuíram de 6,75% para 5,5%.
Neste Plano Safra, as mudanças nas
condições de financiamento con-
templam pequenos e médios produ-
tores, cooperativas, pecuaristas,
suinocultores, caprinocultores e
ovinocultores, além de subsidiar a
produção sustentável.

Setor produtivo de MT pediu aumento no limite de crédito e do preço mínimo da soja e milho

Condições são insuficientes

Roosewelt Pinheiro/Abr 

Recursos disponibilizados pelo governo federal são utilizados pelos produtores para custeio, investimento e comercialização da safra

Evento movimentará a Capital
FENASUL

SILVANA BAZANI

DA REDAÇÃO

Começa hoje (29) a 3ª edi-
ção da Feira Nacional de Produ-
tos, Moda, Cultura e Gastrono-
mia do Sul (Fenasul). Durante os
10 dias de evento devem visitar a
exposição realizada no Centro de
Eventos do Pantanal, em Cuiabá,
cerca de 10 mil pessoas. Expec-
tativa é que os 80 expositores
movimentem em média R$ 150
mil nesse período, com a comer-
cialização de artigos de couro,
malharia, calçados e comidas tí-
picas da região Sul. 

Gerente da Everesty, em-
presa responsável pelo evento,
Karen Sant’ Anna, explica que
cada expositor contrata entre 3 a
5 colaboradores, gerando entre
300 e 500 empregos temporá-
rios, diretos e indiretos. Número
impacta na rede hoteleira, que
precisa hospedar 90% dos expo-
sitores, acrescenta. “Influencia
também no consumo em bares e
restaurantes locais”. 

Neste edição, a novidade
que deve atrair ainda mais público
é o concurso de chopp, tradicional

no Sul do país, e a apresentação
de um grupo de dança de Novo
Hamburgo (Rio Grande do Sul).
“Também teremos o funciona-
mento da churrascaria”.

Gerente explica que a po-
pularização da feira deve garantir
um público 40% maior que no
ano passado. Convidado para
participar da feira, o showman

Carlos Souza Lima coordenadará
o concurso de chopp, que aconte-
cerá todas as noites, por volta de
21h. Ingressos podem ser adqui-
ridos no local, por R$ 10. Crian-
ças de até 12 anos e idosos com
mais de 60 anos não pagam. Fei-
ra funcionará de segunda à sexta-
feira das 16h às 23h e aos sába-
dos e domingos das 12h às 23h.

Organizadores estimam que 10 mil pessoas passem pelo local

Chico Ferreira/Arquivo

Suinocultura terá linha de crédito
DA REDAÇÃO

Novidade neste Plano Safra é
a criação de uma linha de crédito es-
pecífica para atender a suinocultura,
além da ampliação dos limites de
custeio e comercialização para a pe-
cuária de corte e leite, a caprinocul-
tura e ovinocultura. Para suinocul-
tura a linha subsidiará a retenção de
matrizes, com limite por produtor
de até R$ 1,2 milhão e prazo de pa-

gamento de até 2 anos, sob juros de
5,5% ao ano. 

Para caprinocultura e ovino-
cultura podem ser liberados até R$
600 mil para aquisição de matrizes e
reprodutores caprinos e ovinos, com
pagamento em até 10 anos, incluin-
do 3 anos de carência, e juros de
5,5% ao ano. Para pecuária, o limite
por produtor pode alcançar até 750
mil, a serem utilizados na aquisição
de matrizes e reprodutores. Carên-

cia é de até 2 anos e os juros de
5,5% ao ano. 

Diretor da Associação de Cria-
dores de Suínos de Mato Grosso (A-
crismat), Custódio Rodrigues, diz
que o governo atendeu a solicitação
feita pelo setor e lembrou que há
menos de 1 mês foi criada uma linha
de crédito específica para atender o
segmento, subsidiada com recursos
do Fundo Constitucional de Finan-
ciamento do Centro-Oeste (FCO),
que prevê teto de R$ 2 milhões por
tomador, considerando o valor de
R$ 500 por matriz e prazo de 3 anos
para pagamento, com um ano de ca-
rência. “Entendemos que a suinocul-
tura passa pela pior crise dos últimos
30 anos, com redução de plantel e
produtores deixando a atividade”. 

Para a ovinocultura e capri-
nocultura, o acesso ao crédito vi-
nha sendo limitado pelas exigên-
cias de regularização ambiental,
apesar da existência de uma linha
de crédito específica, explica o di-
retor da Associação Mato-grossen-
se dos Criadores de Ovinos (Ovi-
nomat), Antônio Carlos Carvalho.
“O problema é que a liberação dos
recursos depende de liberação da
LAU (Licença Ambiental Única) e
do CAR (Cadastro Ambiental Ru-
ral), que demoram”. (SB) 

Divulgação

Linha subsidiará retenção de matrizes com até R$ 1,2 mi/produtor

NOVIDADE 
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PLANO AGRÍCOLA 

No programa
ABC, para estimular
práticas ambientais, 
o governo oferece 
R$ 3,4 bilhões


