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Quantidade de armazéns e silos em Mato Grosso se-
rá ampliada para atender a próxima safra de milho no Es-
tado, estimada em até 20 milhões de toneladas pela Asso-
ciação de Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso (A-
prosoja). Garantia de armazenagem foi feita pelo ministro
da Agricultura, Mendes Ribeiro Filho, nesta segunda-feira
(06) em São Paulo, durante o 11º Congresso Brasileiro do
Agronegócio, promovido pela Associação Brasileira do
Agronegócio (Abag). Para evitar a estocagem de milho a
céu aberto no Estado, situa-
ção que se repete nesta safra
depois de ter ocorrido em
2010, o ministro disse que se-
rá acionado o Plano Nacional
de Armazenagem, destinado
a atender em primeiro lugar a
produção de grãos e fibras.
Presente no evento e comen-
tando a declaração do minis-
tro, o presidente da Aprosoja
Brasil, Glauber Silveira, ob-
servou que o governo precisa facilitar o acesso ao crédito
para que os produtores possam investir na construção dos
próprios armazéns. “Deveria ser criado um programa de
incentivo às cooperativas para que esses armazéns fiquem
nas mãos dos produtores”. Silveira lembra que o plantio da
2ª safra de milho no Estado inicia tão logo seja encerrada
a colheita da soja, ou seja, em aproximadamente 6 meses.
Por isso, a intervenção anunciada pelo ministro não deve
socorrer os produtores a tempo da próxima colheita. 

Presidente da Aprosoja Brasil diz que o problema da

falta de armazéns vem sendo discutido inclusive com outros
ministérios. “Já levamos isso até o Planejamento”. Para o
produtor Antônio Galvan a estocagem de milho ao relento
seria evitada com investimentos em infraestrutura de modo
geral, principalmente com a diversificação dos modais de
transporte. “Precisamos de ferrovias e hidrovias e usar o
transporte rodoviário apenas para curtas distâncias, como é
feito nos Estados Unidos e na Argentina”. Os 2 países, jun-
tos com o Brasil, respondem por 85% da produção mundial
de soja. Galvan lembra que neste ano a implantação da Lei
12.619, em vigor desde 17 de junho, responsável por orga-
nizar a jornada de trabalho dos motoristas, atrasou o escoa-

mento do milho colhido. “Aqui na
região (Sinop) tem uma empre-
sa que ainda está com 20% da
soja armazenada e, como não
pode manter o milho junto,

deixou no tempo”. Para ele, a de-
saceleração no ritmo do transporte
rodoviário neste ano deve agravar o
problema da falta de espaço nos ar-
mazéns nos próximos dias. 

Assistente de mercado da Bol-
sa de Mercadorias e Cereais de Sinop

(BMC), Antônio Tonietto, estima que as 12 milhões de tone-
ladas de milho colhidas em Mato Grosso ainda estão no Es-
tado. “Neste ano, além da produção ter dobrado, houve falta
de caminhões”. Conforme apurado pelo Instituto Mato-gros-
sense de Economia Agropecuária (Imea), a produção do mi-
lho 2ª safra evoluiu 103% neste ano em comparação com
2011, totalizando 14,235 milhões de toneladas. Colheita já
foi encerrada em alguns municípios da região Nordeste, a
exemplo de Canarana. Em todo Estado, 93,3% das lavouras
foram colhidas ao final da primeira semana de agosto. Plantio da segunda safra de milho começa após a colheita da soja, ou seja, em cerca de 6 meses
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Para produzir a mesma
quantidade de cana das últimas
4 safras, cerca de 16 milhões de
toneladas, o setor sucroalcoolei-
ro gastou 25% a mais este ano.
Aumento nos custos resulta dos
investimentos na mecanização e
manutenção das lavouras, expli-
ca o diretor-executivo do Sindi-
cato das Indústrias Sucroalcoo-
leiras de Mato Grosso (Sindal-
cool/MT), Jorge dos Santos.
Pesquisa conduzida pelo Pro-
grama de Educação Continuada
em Economia e Gestão (PECE-
GE), ligado a Escola Superior
de Agricultura Luiz de Queiroz
(Esalq/USP), revela que o custo
de produção em todo Centro-Sul
ficou acima dos apontados para
o Nordeste, onde a produtivida-
de dos canaviais é menor. Con-
forme o estudo, o custo de pro-
dução no Centro-Sul foi 39%
maior em comparação com o
Nordeste (+8%) do país. Diretor
do Sindalcool lembra que a re-
gião Nordeste recebe subsídio
do governo para produzir, ao
contrário dos estados do Centro-
Oeste e Sudeste, o que explica as
despesas menores. 

Em Mato Grosso, o investi-
mento médio para cultivo de 1

hectare de cana-de-açúcar corres-
ponde a R$ 4,7 mil. Para esta sa-
fra a renovação de 20 mil hecta-
res, equivalente a 8,92% dos 224
mil (ha) cultivados com cana, foi
garantida com recursos dos pró-
prios produtores, que não conse-
guiram acessar a tempo o crédito
disponibilizado por meio do Pro-
renova, linha mantida com recur-
sos do Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico e Social
(BNDES). Para todo país foram
disponibilizados R$ 4 bilhões até
dezembro, na tentativa de aumen-
tar a produção de etanol. “Ne-
nhum produtor do Estado conse-
guiu esse recurso porque demora
muito para aprovar e não foi libe-
rado a tempo de realizar o plan-
tio”. Superintendência regional
do Banco do Brasil confirma a
baixa demanda pelos produtores. 

Aumento do custo foi
amenizado neste ano em Mato
Grosso com a melhora no rendi-
mento dos canaviais. Conforme
o diretor do sindicato, a produ-
tividade média por hectare al-
cançou 70 toneladas nesta safra,
contra 63 toneladas/ha na safra
anterior. No restante do Centro-
Sul houve perdas na produtivi-
dade por causa das geadas e es-
tiagem. Em Mato Grosso, o cor-
te da cana iniciou em abril e se
estende até novembro. 

Chico Ferreira/Arquivo

Nesta safra houve a renovação de 20 mil hectares no Estado

CANA-DE-AÇÚCAR

Indústria pesquisa o etanol
de milho em Mato Grosso
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Produção de etanol de milho
está sendo pesquisada por mais
uma empresa de Mato Grosso.
Com previsão de aporte de US$
100 milhões, a Fiagril - sediada em
Lucas do Rio Verde - tem pesqui-
sado uma nova tecnologia que per-
mitirá produzir 435 litros do bio-
combustível para cada tonelada de
milho processada. Intenção é in-
vestir na unidade para que seja
possível moer até 1 milhão de to-
neladas de milho, explica o sócio
da empresa e prefeito do municí-
pio, Marino Franz (PPS). 

Atualmente a empresa inves-
te na produção de biodiesel, geran-
do 120 mil toneladas por ano do
produto, originado de óleos vege-
tais e gordura animal. Franz expli-
ca que o bagaço resultante do es-
magamento do grão para obtenção
do combustível pode ser converti-
do em ração para nutrição animal.
“Como estamos localizados numa
região onde a criação de suínos,
frangos, produção de leite e confi-
namento de gado é forte, o investi-
mento é totalmente viável”. Além
disso, acrescenta, a evolução da
produção de milho no Estado é ou-
tro fator atrativo para o investi-
mento. “Estamos verificando a
viabilidade econômica de uma tec-
nologia que revolucionou a produ-

ção de etanol de milho nos Estados
Unidos”. Pesquisa resultou em 3
viagens de Franz ao país norte-a-
mericano. Para ele, o aumento na
cotação do milho não inviabiliza o
projeto. “Essa alta é sazonal”. 

Por enquanto apenas uma
empresa produz etanol de milho
em Mato Grosso. Localizada no
município de Campos de Júlio, a
Usina de Mato Grosso (Usimat)
passou a aproveitar o excedente do
milho produzido na região desde o
ano passado, após serem investi-
dos R$ 20 milhões na adaptação da
indústria que até então utilizava
apenas a cana-de-açúcar na produ-
ção do biocombustível. Estimativa
é produzir 35 milhões de litros de
etanol até o final do próximo ano
com o processamento de 100 mil
toneladas do excedente de milho e
sorgo cultivados no município,
que compensam o período da en-
tressafra da cana. 

Para o presidente da Asso-
ciação dos Produtores de Soja e
Milho Brasil (Aprosoja), Glau-
ber Silveira, o maior aproveita-
mento pelo mercado interno do
milho cultivado localmente é po-
sitivo para os produtores, mas
alerta quanto ao risco de ociosi-
dade industrial após a colheita.
“Por isso acho mais viável a pro-
dução do etanol de milho asso-
ciado ao etanol de cana”.

APROVEITAMENTO 

Custo para produzir aumenta 25% este ano

ARMAZÉNS EM MT Garantia é do ministro da Agricultura, Mendes Ribeiro Filho, e atenderá a próxima safra

Capacidade será ampliada

70% do milho colhido 
no Estado na 
safra 2011/2012 está 
comercializado, equivalente 
a 10 milhões de toneladas 

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
21/07 0,4828% 24/07   0,4828%        
22/07 0,4828% 25/07  0,5054%
23/07  0,4828% 26/07  0,4989%

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$ 2,0260 R$ 2,0280
Câmbio paralelo R$ 2,00 R$ 2,18
Câmbio turismo/BB R$ 2,0330 R$ 2,1370

OURO

EURO
Cotação Internacional                        US$  1,239
Cotação Turismo R$  2,5170      R$ 2,6430

São Paulo - Bolsa Mercantil  & de Futuros (BM&F)
R$ 105,000

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 48,10
Itiquira 49,10
Rondonópolis 48,90
Sorriso 48,20
Alto Garças 49,10
Sapezal 48,00
Campo Verde 48,80
Nova Mutum 48,30

Soja (sc 60 kg) Sorriso 68,50 
Campo Verde 72,00
Primavera 71,70
Sapezal 68,00
Lucas do Rio Verde 68,50
Rondonópolis 73,00

Milho (sc 60 kg) Sapezal 22,00
Rondonópolis 25,00
Tangará da Serra                                   21,00

Arroz (sc 60 kg) Sinop 33,34
(sequeiro Tipo 1) Barra do Garças 28,38

Cuiabá 33,20
Barra do Garças 81,00

Boi Gordo (@ - 15kg) Alta Floresta 82,00
Cuiabá 83,00
Cuiabá 73,08
Água Boa 70,67

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

MERCADO AGROPECUÁRIO

Agrolink - cotação dia 06/8

Autônomos
06/8/2012

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
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