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DA REDAÇÃO

Preço pago ao produtor pelo leite adquirido deve
ser informado pelas indústrias até o dia 25 de cada mês.
Mudança foi regulamentada com a Lei 12.699, publica-
da no Diário Oficial da União no último dia 19. Antes
disso, a regra de mercado era os produtores conhecerem
o valor de venda do produto cerca de 2 meses após en-
tregá-lo, explica o presidente da Associação dos Produ-
tores de Leite em Mato Grosso (Aproleite), Alessandro
Casado. Para ele, com a nova lei o produtor poderá pla-
nejar melhor os investimentos na atividade produtiva,
por conhecer melhor a remuneração do produto. Segun-
do Casado, outro ponto que precisa
de definição é a formação de um
preço médio ou até mesmo de preço
mínimo para Mato Grosso. Atual-
mente o leite é vendido pelos produ-
tores por 64 centavos o litro, mas a
cotação varia entre as principais re-
giões produtoras do Estado e oscila
muito, diz, com preços alcançando
80 centavos (litro) em determinados
períodos do ano e reduzindo até 50% em outras épocas. 

Mesmo nesse cenário, a produção leiteira no Esta-
do vem crescendo ano a ano, diz o presidente da Apro-
leite. Meta é aumentar em 50% a produção atual de 720
milhões de litros de leite por ano no próximo biênio. Pa-
ra isso, as discussões sobre essa cadeia produtiva ga-
nham cada vez mais prioridade, sendo pauta exclusiva
pela primeira vez em um Dia de Campo promovido pe-
la Federação da Agricultura e Pecuária (Famato), agen-
dado para sexta-feira (20), em São José dos Quatro
Marcos. Produção leiteira também será priorizada nos

debates do Encontro Internacional dos Negócios da Pe-
cuária (Enipec). “Percebemos que ainda falta mais co-
nhecimento e estamos tentando levar isso ao produtor”. 

Melhoria no planejamento dos investimentos
pelo produtor, a partir da aprovação da nova lei, de-
ve facilitar a profissionalização da atividade, avalia o
presidente da Cooperativa Agroindustrial de Lucas
do Rio Verde (Coagril), Alisson Luiz Dalmaso, me-
lhorando o custo de produção. “Para o produtor que
trabalha mais com mão de obra familiar o custo varia
pouco, mas para quem tem uma produção mais in-
dustrial, litro pode oscilar entre 45 centavos a 90 cen-

tavos e por isso fica inviável”. 
Como muitos comple-

mentam a nutrição animal
com ração durante o pe-
ríodo de estiagem em que

o pasto fica mais escasso, a
expectativa é de custo de

produção mais alto nesta entressa-
fra. “Neste ano a falta de pasto não es-
tá sendo um problema tão grande por-
que as chuvas se estenderam um pouco
mais, mas o milho está mais caro”.

Ainda assim, a expectativa é que a produção se mante-
nha, completa o presidente da Aproleite, suficiente para
atender a alta no consumo. 

Na região de Lucas do Rio Verde, a Coagril adqui-
re entre 400 mil a 500 mil litros de leite por mês, dispo-
nibilizados por aproximadamente 250 produtores ca-
dastrados, os quais são repassados para uma indústria
local. Conforme diagnóstico realizado pelo Instituto
Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea), há
20,9 mil propriedades leiteiras no Estado com uma pro-
dução média de 92,6 litros de leite por dia. Antes dessa regra, os produtores conheciam valor de venda 2 meses após entregarem o produto

Divulgação
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ESPECIAL PARA A GAZETA

Empresas do setor de má-
quinas agrícolas que participaram
da 48ª Expoagro, registraram
bom movimento durante os 10
dias do evento. Revendas de ma-
quinário e implementos ficaram
satisfeitas com o resultado, mas
há outras que esperavam mais.
Segundo Fernanda Vendrame,
proprietária da Agroshop, as ven-
das aumentaram 15% em rela-
ção à edição anterior. “Vende-
mos 70% dos produtos expostos
entre tratores e colheitadeiras.” 

A Vegrande Máquinas
Agrícolas movimentou cerca
de R$ 1,5 milhão. Diretor co-
mercial Walter Zacarkim
conta que o aumento nas ven-
das foi de 20%. “Todas as
máquinas expostas foram
vendidas e alguns negócios
serão fechados nos próximos
dias com clientes que visita-
ram o estande”.

Para Vinicius Tanaka, ge-
rente Comercial da West Maq,
as vendas não foram tão boas.
“Tivemos uma queda de 40%
nas vendas e visitações este
ano. Foram expostas 7 máqui-
nas e vendidas 5. Ele comenta
que no interior do Estado é
melhor. “A feira em Cuiabá visa

entretenimento. Talvez seja por
isso empresas de grande porte
não investem tanto”, diz ao
completar que foram movimen-
tados cerca de R$ 800 mil. “No
geral as vendas estão ótimas, es-
tamos com faturamento de R$ 1
milhão mensal”. 

Para a empresa Cop Má-
quinas as vendas também foram
razoáveis, com a venda de 5 das
9 máquinas expostas e movi-
mentaram cerca de R$ 1,2 mi-

lhão durante os 10 dias da Ex-
poagro. Foram vendidas cerca
de 30 máquinas entre tratores,
pás-carregadeiras, colheitadei-
ras, gators e outros. As vendas
foram feitas por meio de finan-
ciamentos pelo Banco do Brasil,
Bradesco, Banco John Deere e
Banco New Holland. Ao todo o
setor agrícola movimentou apro-
ximadamente R$ 4,5 milhões. O
balanço geral será divulgado na
próxima quarta-feira (18), mas o

presidente do Sindicato Rural,
Jorge Pires de Miranda já adian-
tou que a 48ª Expoagro foi um
sucesso de público e financeiro.

Expectativa inicial era de
um movimento financeiro de R$
40 milhões, incluindo parque de
diversões, alimentação, bilheteria,
e outros. Foram promovidos 14
leilões e estiveram presentes 250
expositores. Evento foi realizado
no Parque de Exposições Senador
Jonas Pinheiro, em Cuiabá.

Chico Ferreira

Expositores que participaram da Expoagro comemoram o bom rendimento do evento

MÁQUINAS AGRÍCOLAS

Tendência é de manutenção
nos preços ao consumidor

DA REDAÇÃO

Preço do leite e derivados
deve permanecer estável nesta en-
tressafra apesar da tendência de
alta característica do período,
com algumas marcas regionais de
leite longa vida sendo comerciali-
zas por menos de R$ 2. Previsão é
do presidente do Sindicato das In-
dústrias de Laticínio do Estado de
Mato Grosso (Sindilat), Arnaldo
da Silva Alves Filho. Pressão nos
preços é resultado da maior oferta
do produto este ano, motivada pe-
la manutenção das pastagens e au-
mento da importação da Argentina
e do Uruguai. 

“No ano passado, nesta épo-
ca, não encontrávamos leite longa
vida por menos de R$ 2 e hoje se
encontra por até R$ 1,65 nas ofertas
dos supermercados”. Para o presi-
dente do Sindilat, a crise econômi-
ca é outro elemento responsável pe-
la maior disponibilidade do produto
no mercado interno. Com a regula-
mentação sobre a informação ante-
cipada do preço ao produtor, as in-
dústrias terão que se organizar me-
lhor para operar com mais seguran-
ça, comenta Alves Filho. “A cota-
ção do leite oscila muito e as indús-
trias terão que ter cautela em ante-
cipar preço e manter estoque”. 

Maior oferta do produto no
mercado interno e consequente

baixa nos preços do leite e deriva-
dos contribuiu para o aumento do
consumo, principalmente das mar-
cas mato-grossenses (Lacbom, Ne-
nê, Vencedor, Heloísa e Comajul)
comenta o supervisor geral da rede
de supermercados Compre Mais,
Derli Locatelli. “O consumo cres-
ceu bastante, mas o fornecedor não
baixou o preço. Essa redução é re-
sultado da concorrência entre os
próprios supermercados, que dimi-
nuíram a margem de lucro”. Acres-
centa ainda que os representantes
da indústria anteciparam nesta se-
mana um possível reajuste nos pre-
ços em breve. Atualmente as princi-
pais marcas de leite longa vida ven-
didas pelos supermercados estão
sendo negociadas (fora da oferta) a
preços variáveis entre R$ 2,09 e R$
2,59. Consumidora Ana Elizabeth
de Araújo relata que tem preferido
as marcas regionais. “Consumimos
até 1,5 litro de leite por dia e apesar
das alterações nos preços é um pro-
duto do qual não abrimos mão”.

Industrialização - No 1º
trimestre deste ano, o aproveita-
mento do leite produzido em Ma-
to Grosso pelas indústrias subiu
em relação ao ano passado. Foram
adquiridos e industrializados
160,192 milhões de litros, volume
5,4% maior que os 151,958 mi-
lhões de litros de 2011. (SB)

ENTRESSAFRA 

Vendas encerram com balanço positivo

Lei determina que até o dia 25 de cada mês, valor a ser pago seja divulgado ao pecuarista

Produtores serão informados
PREÇO DO LEITE 

Mato Grosso responde
por 2,3% da produção
nacional de leite e 
ocupa a 10ª posição 
no ranking brasileiro

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
05/07 0,4828% 08/07   0,4828%        
06/07 0,4828% 09/07  0,4828%
07/07  0,4828% 10/07  0,4904%

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$ 2,0340 R$ 2,0360
Câmbio paralelo R$ 2,09 R$ 2,18
Câmbio turismo/BB R$ 1,9800 R$ 2,1600

OURO

EURO
Cotação Internacional                        US$ 1,227
Cotação Turismo R$ 2,4370      R$ 2,6400

São Paulo - Bolsa Mercantil  & de Futuros (BM&F)
R$ 103,600

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$

Algodªo Pluma (15 kg) Campo Novo Parecis 48,80
Itiquira 49,80
Rondonópolis 49,60
Sorriso 48,90
Alto Garças 49,80
Sapezal 48,70
Campo Verde 49,50
Nova Mutum 49,00

Soja (sc 60 kg) Sorriso 65,50 
Campo Verde 67,00
Primavera 67,50
Sapezal 65,20
Lucas do Rio Verde 65,00
Rondonópolis 70,30

Milho (sc 60 kg) Sapezal 17,70
Rondonópolis 19,90
Tangará da Serra                                   17,00

Arroz (sc 60 kg) Sinop 32,83
(sequeiro Tipo 1) Barra do Garças 28,38

Cuiabá 32,83
Barra do Garças 84,00

Boi Gordo (@ - 15kg) Alta Floresta 82,00
Cuiabá 82,00
Cuiabá 77,01
Água Boa 73,50

Vaca Gorda (@ - 15kg) Juína 73,00
Juara 73.00
Alta Floresta 73,00

MERCADO AGROPECUÁRIO

Agrolink - cotação dia 16 /7

Autônomos
16/7/2012

Tabela de contribuição do trabalhador assalariado

MÊS FGV (IGP-M) IPC INPC IPCA (IBGE)
Junho 0,66 0,23 0,26 0,08

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

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

Indicadores
economia CUIABÁ, TERÇA-FEIRA, 17 DE JULHO DE 2012 A GAZETAC2


