
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 (depósitos realizados a partir de 04/05/12)

Dia Poupança Dia Poupança
09/08 0,5000% 12/08   0,4551%        
10/08 0,5041% 13/08  0,4551%
11/08  0,4972% 14/08  0,4551%

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$ 2,0210 R$ 2,0220
Câmbio paralelo R$ 2,10 R$ 2,18
Câmbio turismo/BB R$ 1,9370 R$ 2,1270

OURO

EURO
Cotação Internacional                        US$  1,233
Cotação Turismo R$ 2,3970 R$ 2,6100

São Paulo - Bolsa Mercantil  & de Futuros (BM&F)
R$ 104,500

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 48,60
Itiquira 49,60
Rondonópolis 49,40
Sorriso 48,70
Alto Garças 49,10
Sapezal 48,50
Campo Verde 48,80
Nova Mutum 48,80

Soja (sc 60 kg) Sorriso 69,30 
Campo Verde 72,00
Primavera 71,80
Sapezal 69,00
Lucas do Rio Verde 69,50
Rondonópolis 72,50

Milho (sc 60 kg) Sapezal 21,50
Rondonópolis 24,00
Tangará da Serra                                   23,00

Arroz (sc 60 kg) Sinop 37,47
(sequeiro Tipo 1) Barra do Garças 28,38

Cuiabá 37,47
Barra do Garças 81,00

Boi Gordo (@ - 15kg) Alta Floresta 81,50
Cuiabá 82,00
Cuiabá 73,08
Água Boa 70,67

Vaca Gorda (@ - 15kg) Juína 72,00
Juara 72.00
Alta Floresta 72,00

MERCADO AGROPECUÁRIO

Agrolink - cotação dia 13/8

Autônomos
13/8/2012

Tabela de contribuição do trabalhador assalariado

MÊS FGV (IGP-M) IPC INPC IPCA (IBGE)
Julho 1,34 0,13 0,43 0,43

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

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

Indicadores
C economia2 A GAZETACUIABÁ, TERÇA-FEIRA, 14 DE AGOSTO DE 2012

WELINGTON SABINO

REDAÇÃO DO GD

Com 96,3% da 2ª safra de milho 2011/2012 já co-
lhida, Mato Grosso estabelece um novo recorde para o
cereal com 15,6 milhões de toneladas até agora. Boletim
do Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária
(Imea), aponta que a safra mais que dobrou quando com-
parada à passada, com 122,9% de aumento. O preço de
venda também registra aumento no mercado interno e
externo em decorrência da seca
histórica que assola os Estados
Unidos. Por outro lado, os produ-
tores já estão preocupados com a
falta de infraestrutura logística e
armazéns.

A boa fase traz boas pers-
pectivas de plantio para a safra
2012/2013. Tanto que o Imea já
acena para um novo aumento de
área para o plantio, 16,3% maior que a atual, acrescen-
tando 411 mil hectares. Com isso a previsão é atingir 2,9
milhões de hectares plantados. Por outro lado, o presi-
dente da Associação dos Produtores de Soja e Milho de
Mato Grosso (Aprosoja), Carlos Henrique Fávaro, res-
salta que é preciso agir com cautela. “Orientamos que os
produtores tomem precaução antes de se aventurar em
um aumento grande da área plantada”.

Com atualização dos dados, até sexta-feira (10) os
números mostram produtividade de 103,7 sacas por hec-
tares, alta de 9,3 sacas/ha frente à média de produtivida-
de do mês de julho. Porém, esse recorde na colheita do
grão e também na produtividade de saca por hectare aci-
ma do normal tão comemorado pelos produtores pode
não se repetir. Com isso, se clima não ajudar, a produti-

vidade poderá ser menor o que não significa que o
setor terá prejuízo, uma vez que 80 sacas/ha é a
média do Estado, segundo o Imea.

Enquanto isso, os preços continuam su-
bindo no mercado interno, porém num ritmo
lento motivado pelas exportações no início de
junho. Atualmente os compradores, que já fize-
ram grandes volumes em julho, aguardam uma defi-
nição do mercado para voltarem às compras. Esta sema-
na o milho teve média de preço de R$ 24,06 (saca) em

Rondonópolis enquanto em
Sorriso a média foi de R$

20,88. Na última cota-
ção semanal o preço
em Rondonópolis ficou

em R$ 24 e em Sorriso,
R$ 21,50. Em 2011, os pre-

ços da saca de milho variavam entre
R$ 15 e R$ 16. “É importante lembrar
que 60% dessa safra já havia sido co-

mercializada antes, a preços menores”, explica Fávaro.
Para alertar os produtores, ele afirma que os insu-

mos utilizados no plantio do grão também estão mais ca-
ros. “Esses valores pagos pela saca atualmente não sig-
nificam só lucro”, reforça ao mencionar o reajuste em
torno de 30% nos insumos. Em relação ao mercado ex-
terno, o relatório do Imea aponta que entre os 5 países
que sustentaram as exportações de julho, a Coreia do Sul
foi o mais notável pelo volume adquirido. Foram 203
milhões de toneladas, 23,4% do total exportado. Diante
dos números favoráveis, que mostram o crescimento e a
importância do cereal, os especialistas do Imea acredi-
tam que cultura do milho pode atingir valor bruto de
produção agropecuária de R$ 4,5 bilhões, participando
com 13,3% do valor bruto do Estado. Preços continuam subindo no mercado interno, porém num ritmo lento motivado pelas exportações

Arquivo

DA ASSESSORIA

MAPA

Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuária (Embra-
pa), em parceria com o Ministé-
rio da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (Mapa), busca
desenvolver variedades geneti-
camente modificadas de cana-
de-açúcar, soja, milho, arroz e
trigo com o objetivo de reduzir
os riscos em decorrência das
mudanças climáticas. A pesqui-
sa promete reduzir os custos na
lavoura e contribuir na preser-
vação do meio ambiente.

De acordo com o pesqui-
sador da Embrapa Recursos
Genéticos e Biotecnologia,
Eduardo Romano, os resulta-
dos até o momento são pro-
missores. “Isolamos um gene
relacionado à resistência ao
estresse hídrico e o introduzi-
mos em plantas modelo. Estas
se tornaram altamente toleran-
tes à seca. As plantas não mo-
dificadas sobreviveram apenas
15 dias sem água enquanto
que as plantas que receberam
o gene sobreviveram mais de
40 dias. Agora estamos intro-
duzindo este gene nas culturas
comerciais. Esse é um proces-
so que será obtido em longo
prazo. Se tudo der certo, a es-

timativa de lançamento dessas
variedades é para 2017”.

“Nossa ideia com o de-
senvolvimento dessas varieda-
des é beneficiar toda a socieda-
de, desde o produtor que conta-
rá com uma tecnologia para au-
xiliar no aumento da produtivi-
dade e reduzir os custos da pro-
dução, até o consumidor”,
acrescenta Eduardo Romano.
Para o secretário de Produção e
Agroenergia do Ministério da
Agricultura, José Gerardo Fon-
telles, a tecnologia vai permitir
que o Brasil mantenha a sua
performance com um dos maio-
res produtores e exportadores
agrícolas. “A pesquisa vai au-
mentar a competitividade brasi-
leira pela adoção dos meios
modernos de tecnologias exis-
tentes em benefício da socieda-
de brasileira”, destaca.

O Brasil, como um grande
fornecedor de alimentos, deve
aumentar sua produção agrícola
para acompanhar o crescimento
da demanda mundial. “Nosso
foco é a sustentabilidade, a pre-
servação do meio ambiente, co-
mo por exemplo, o uso racional
da água”, frisou Fontelles. To-
do o esforço do governo federal
já é percebido através dos re-
sultados positivos obtidos na
agricultura nacional.

Divulgação

Trigo, soja, arroz e milho estão entre as culturas pesquisadas

ESTRESSE CLIMÁTICO
Custo com frete representa
15% do valor pago pela soja

EVANIA COSTA

DA REDAÇÃO

Peso do frete sobre o valor da
saca de soja recuou nos últimos 3
anos, conforme análise do Instituto
Mato-grossense de Economia
Agropecuária (Imea). Atualmente
representa 15,68% da saca (60 kg),
cotada em R$ 61,95, enquanto que,
em 2010, 24,7% do preço da saca
(R$ 44,69) era destinado aos custos
com transporte. Valor pago por sa-
ca se manteve estável nos últimos 2
anos. No porto de Paranaguá (PR),
por exemplo, o valor do frete sobre
o preço médio da saca caiu 8,88%,
baixando de R$ 8,86 em 2010 para
R$ 8,48 este ano.

Quebra da safra no Sul e no
Nordeste do país afetou diretamen-
te a baixa. Daniel Latorraca, analis-
ta do Imea, explica que a diminui-
ção da produção nessas regiões ele-
vou a oferta de transporte para Ma-
to Grosso. Segundo ele, deve-se
considerar nesse panorama, além
do frete quase constante, que o va-
lor da saca também teve forte alta a
cada ano. De 2011 para 2012, a va-
lorização foi de 28,9%, o que evi-
dentemente ajuda a a reduzir o im-
pacto do frete sobre a produção. 

Para o presidente da Associa-
ção dos Produtores de Soja e Milho
de Mato Grosso (Aprosoja), Carlos
Henrique Fávaro, o setor está cada

vez mais “encurralado”, aumentan-
do a produção e não tendo como
escoar por causa da falta de logísti-
ca. “Estrangulamento vai piorar
ano a ano, safra a safra, até chegar
um momento que vamos parar de
crescer por falta de infraestrutura”.

Para piorar a situação, novas
variáveis estão mudando o cenário
neste 2º semestre, conforme Lator-
rac. O preço do frete vai alterar
com o início da colheita no Paraná,
o aumento no óleo diesel e os refle-
xos da regulamentação da profis-
são de motorista. Uma opção para
o escoamento poderá ser a Ferrovia
Senador Vicente Vuolo (Ferronor-
te). De acordo com o superintende
comercial da concessionária Amé-
rica Latina Logística (ALL), Leo-
nardo Recondo Azevedo, a ferrovia
será responsável pelo escoamento
de grande parte da safra
2012/2013, já que a previsão é que
os terminais estejam em operação
até o fim deste ano.

Embarque - Até a última
sexta-feira (10), 62,1% da soja ma-
to-grossense saiu do país pelo por-
to de Santos, em São Paulo, so-
mando 6,094 milhões de toneladas
(t), de um total 9,807 milhões (t) já
exportados. Principal destino do
grão foi a China (6,6 milhões/t), se-
guido pela Espanha (846 mil/t) e
Holanda (403,7 mil/t).

NA PONTA DO LÁPIS 

Embrapa desenvolve variedades resistentes

MILHO Imea aponta que 96,3% da safra já foi colhida e chegará a 15,6 milhões de toneladas

Colheita está próxima do fim

Preço da saca chega
a R$ 24,06 em
Rondonópolis e R$
20,88 em Sorriso


