
REND. - R$ ALÍQUOTA DEDUZIR - R$

Até 1.566,61 - -

De 1.566,62 até 2.347,85 7,5% 117,49

De 2.347,86 até 3.130,51 15% 293,58

De 3.130,52 até 3.911,63 22,5% 528,37

Acima de 3.911,63 27,5% 723,95

Fonte: Secretaria de Receita Federal

INFLAÇÃO

IMPOSTO DE RENDA OVER

POUPANÇA
Rendimento mensal

Dia Poupança Dia Poupança

28/12   0,6134 31/12   -                
29/12 - 01/01   0,5942%
30/12   - 02/01  0,5604%

As cadernetas de poupança   
abertas nos dias 29, 30 serão   

corrigidas com o índice do dia 1º

10,90% ao ano

DÓLAR

Compra Venda

Câmbio comercial R$ 1,8505  R$ 1,8518
Câmbio paralelo R$ 1,90 R$ 1,95
Câmbio turismo/BB R$ 1,8460 R$ 1,9425

OURO

EURO
Cotação Internacional                        US$ 1,3050
Cotação Turismo R$ 2,3605        R$ 2,5435

São Paulo - Bolsa Mercantil  & de Futuros (BM&F)
R$ 95,15

PREVIDÊNCIA SOCIAL

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

Até 1.106,90 8,00
De 1.106,91 até 1.844,83 9,00
De 1.844,84 até 3.689,66 11,00
Acima de 3.689,67 11,00

Pagamentos Encargos Previdenciários
- Para a competência do mês de janeiro/11, as pessoas jurídicas têm prazo para recolhimento até

20/02/11 e as pessoas físicas até 15/02/11. Após o vencimento será feita cobrança de multa de 4% a 100%, con-
forme situação de atraso e juros Selic.

* 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 Previdência

o valor da contribuição deverá ser de 11,00% para quem recebe até um salário mínimo (R$ 545,00) e para quem rece-
be acima de R$ 545,00, caso não preste serviços à empresa, deverá variar do limite ao limite máximo de contribuição
(R$ 545,00 a 3.689,66).

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

respeitando o limite mínimo de R$ 545,00 (R$ 109,00) e o teto máximo de R$ 3.689,66 (R$ 737,93).
- Quem recebe de pessoa jurídica recolhe por meio de GPS, com alíquota de 11,00% sobre o valor recebido,

respeitando o limite mínimo de R$ 545,00 (R$ 59,95) e o teto máximo de R$ 3.689,66 (R$ 405,86).
- 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$ 3.686,66 (R$ 405,86), caso não atingir o teto máximo de (R$ 737,93)
a diferença deverá ser recolhida através de via carnê

- Os segurados e contribuintes individuais (autônomos que trabalham por conta própria) que optarem pela ex-
clusão do direito da aposentadoria por contribuição poderão contribuir com 11,00% sobre o valor do salário mínimo (R$
538,15 - LC 123, 14/12/2006).

PRODUTO LOCAL PREÇO - R$

Algodão Pluma (15 kg) Campo Novo Parecis 50,70
Itiquira 51,70
Rondonópolis 51,50
Sorriso 50,80
Alto Garças 51,70
Sapezal 50,60
Campo Verde 51,40
Nova Mutum 50,90

Soja (sc 60 kg) Sorriso 37,60 
Campo Verde 39,50
Primavera 39,80 
Sapezal 36,90 
Lucas do Rio Verde 37,10
Rondonópolis 40,10 

Milho (sc 60 kg) Sapezal 15,80 
Rondonópolis 17,70
Tangará da Serra 14,90 

Arroz (sc 60 kg) Sinop 26,95
(sequeiro Tipo 1) Barra do Garças 28,50

Cuiabá 26,99
Rondonópolis 88,00

Boi Gordo (@ - 15kg) Rondonópolis 88,00
Cuiabá 87,91
Cuiabá 82,20
Agua Boa 80,95

Vaca Gorda (@ - 15kg) Juína 78,20
Juara 80,20
Alta Floresta 80,30

MERCADO AGROPECUÁRIO

Imea / Agrolink - cotação dia 09/01

Autônomos
09/01/2012

Tabela de contribuição do trabalhador assalariado

MÊS FGV (IGP-M) IPC INPC IPCA (IBGE)
Novembro 0,50 0,60 0,57 0,52

Outubro 0,53 0,39 0,32 0,43

Setembro 0,65 0,25 0,45 0,53

Agosto 0,44 0,39 0,42 0,37

Julho -0,12 0,30 0,00 0,16

Junho -0,18 0,01 0,22 0,15

Maio 0,43 0,31 0,57 0,47

Un. Padrão Fiscal (UPF) de Mato Grosso R$ 34,95

Indicadores

Óleo diesel, mão de obra e preço dos caminhões 
são analisados quando se calcula o reajuste

SILVANA BAZANI
DA REDAÇÃO

Transporte rodoviário de carga deve encarecer
15% neste início de ano em comparação com os pre-
ços praticados em 2011, segundo estimativa do Sin-
dicato das Empresas de Transporte de Cargas de Ma-
to Grosso (Sindmat). Além da sazonalidade do au-
mento da demanda ocasionada pelo início da colhei-
ta da soja a partir de fevereiro, o reajuste do óleo die-
sel, mão de obra e preços dos caminhões são variá-
veis que contribuem para onerar os custos, conforme
o diretor-executivo da entidade,
Gilvando Alves de Lima. 

Pelos preços atuais são
cobrados R$ 85 pela tonelada
de grãos transportada por meio
de caminhões desde o Médio-
Norte mato-grossense até a re-

gião de Alto Araguaia, de onde a produção agrícola
é escoada para fora do Estado pela extensão da Fer-
rovia Vicente Vuolo (Ferronorte). Trecho de cerca de
830 km funciona como um balizador dos preços do
transporte rodoviário de carga no Estado, que devem
alcançar R$ 104 no auge da colheita da soja, previs-
to para meados de fevereiro.

No ano passado, na mesma época, o maior
preço registrado foi de R$ 100 pela tonelada trans-
portada. Considerando os preços atuais, a alta este

ano pode ser de 22%. Para o tre-
cho entre Sorriso e Rondonó-

polis, o custo atual do frete
pela tonelada transportada
é de R$ 55, segundo dados

do Instituto Mato-grossen-
se de Economia Agropecuá-

ria (Imea). Diretor de uma
transportadora, Dirceu Capele-

to, observa que por causa da demanda sazonal duran-
te a safra é característico que os preços do frete au-
mentem até 40% no 1º trimestre em Mato Grosso,
em comparação com o restante do ano. “De setem-
bro em diante, principalmente, o frete desce muito e
alguns até operam no prejuízo”.

Na avaliação do representante da transporta-
dora, o reajuste médio deve fechar 2012 em 5,5%,
conforme tabela tarifária da Agência Nacional de
Transporte de Cargas (ANTC), incluindo custos va-
riáveis e fixos, inclusive alguns novos, como a taxa
de aferição de tacógrafo. Outro aspecto que pode
contribuir para o reajuste, acrescenta o diretor do
Sindmat, é a aplicação da cobrança do Imposto sobre
Circulação de Mercadorias (ICMS) no transporte in-
termunicipal. “Vai ter um ônus dentro do próprio Es-
tado, por isso estamos encaminhando um documen-
to, em caráter emergencial, para buscar um entendi-
mento com a fiscalização”. 

TRANSPORTE
RODOVIÁRIO 

Frete sobe 15% neste
início de ano em MT

Atualmente são cobrados cerca de R$ 85 pela tonelada de grãos transportada do Médio-Norte mato-grossense à região de Alto Araguaia

João Vieira/Arquivo

SOJA E MILHO 

Quebra de safra reflete nos preços
SILVANA BAZANI

DA REDAÇÃO

Quebra de safra provocada
pela estiagem no Sul do Brasil e na
Argentina começa a refletir na cota-
ção da soja e do milho. No caso da
soja, a reviravolta de preços acom-
panhou a mudança no calendário.
Em dezembro, a saca da oleaginosa
estava cotada na média de R$ 36 e
passou a ser comercializada a R$ 42
em Mato Grosso, alta de 16,66%.
Melhora nos preços volta a puxar a
comercialização da commodity, que
alcança 53%, de um total de 21 mi-
lhões de toneladas. 

Desde setembro, quando os
preços da soja recuaram no merca-

do internacional, as vendas anteci-
padas acompanharam o movimen-
to, arrefecendo, relembra o analista
do Instituto Mato-grossense de
Economia Agropecuária (Imea),
Daniel Latorraca. Em dezembro de
2010, por exemplo, a comercializa-
ção antecipada chegava a 62% de
toda produção. “Então, podemos
afirmar com certeza que a quebra
de safra na América do Sul irá im-
pactar nos preços, tanto para soja
quanto para o milho”. 

Presidente da Associação de
Produtores de Soja e Milho de Mato
Grosso (Aprosoja), Carlos Fávaro,
acredita que a valorização alcançada
até agora deve se manter para esta
safra. “Nossa recomendação é que

os produtores façam a comercializa-
ção aos poucos, porque metade da
produção já foi negociada a preços
satisfatórios”. Mas acrescenta que o
setor produtivo mato-grossense pre-
cisa de mudanças que garantam a
rentabilidade do setor, como por
exemplo, a melhoria das condições
de transporte. “Não podemos ficar
contando com os prejuízos de uma
seca em outras regiões para termos
melhores condições de venda aqui”. 

Para o milho segunda safra,
plantado no Estado imediatamente
após a colheita da soja, 47% já foi
comercializado, ao preço médio de
R$ 17. Fávaro lembra que em outu-
bro do ano passado, a cotação do
grão chegou a R$ 20.Produtores locais se beneficiam da safra menor nos estados do Sul e nos países da América Latina

Celso Júnior/AE

BRASIL

Demanda por cimento
cresce 7,3% em 2011

SÃO PAULO/AE

As vendas de cimento
produzido no país para o mer-
cado interno atingiram 63,5
milhões de toneladas em 2011,
o que representa aumento de
7,3% ante 2010. Em dezem-
bro, as vendas foram de 5 mi-
lhões de toneladas, crescimen-
to de 3,5% em relação a igual
mês do ano anterior. A infor-
mação foi divulgada nesta se-
gunda-feira (9) pelo Sindicato
Nacional da Indústria do Ci-
mento (Snic), baseado em da-
dos preliminares da indústria e
estimativas de mercado. 

Em 2011, a maior parte
das vendas ocorreu na região
Sudeste (21,6 milhões de to-
neladas), com alta de 7% ante
o ano anterior. Em seguida,
aparecem as regiões Nordeste
(11,9 milhões de toneladas,
alta de 6,3%) e Sul (9,4 mi-

lhões de toneladas, alta de
7,4%). As regiões Centro-
Oeste (6,8 milhões de tonela-
das) e Norte (3,6 milhões de
toneladas) concentraram o
menor volume de vendas, mas
apresentaram as maiores evo-
luções anuais, de 9,6% e
9,9%, respectivamente. 

Exportações - Ainda
de acordo com os dados do
sindicato, as vendas de cimen-
to brasileiro para o mercado
externo representam uma fatia
bem menos expressiva que as
destinadas para o mercado in-
terno, conforme dados do
Snic. As exportações somaram
44 mil toneladas em 2011, alta
de 21,2% ante 2010. No últi-
mo mês do ano passado, as
vendas externas de cimento
chegaram a 3 mil toneladas,
crescimento de 35,5% ante o
mesmo mês do ano anterior.

Em dezembro, as vendas foram de 5 milhões de toneladas

Otmar de Oliveira
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Durante a 
safra, preços 
sobem até 40%


