
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

13/01   0,6286% 16/01   0,5654%          
14/01 0,6302% 17/01   0,5687%
15/01   0,6095% 18/01  0,5877%

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$ 1,8515  R$ 1,8511
Câmbio paralelo R$ 1,90 R$ 1,95
Câmbio turismo/BB R$ 1,8478 R$ 1,9445

OURO

EURO
Cotação Internacional                        US$ 1,3065
Cotação Turismo R$ 2,3610        R$ 2,5435

São Paulo - Bolsa Mercantil  & de Futuros (BM&F)
R$ 95,42

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 82,40
Agua Boa 80,98

Vaca Gorda (@ - 15kg) Juína 78,35
Juara 80,30
Alta Floresta 80,42

MERCADO AGROPECUÁRIO

Imea / Agrolink - cotação dia 19/01

Autônomos
19/01/2012

Tabela de contribuição do trabalhador assalariado

MÊS FGV (IGP-M) IPC INPC IPCA (IBGE)
Dezembro 0,12 0,61 0,51 0,50

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

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

Indicadores

SILVANA BAZANI

DA REDAÇÃO

Comércio da produção das
cooperativas mato-grossenses com
o mercado internacional movimen-
tou US$ 234,880 milhões em 2011,
US$ 57,026 milhões (32,06%) a
mais que em 2010. Apesar da redu-
ção de 28,88% no volume de produ-
tos exportados, totalizando 256,448
mil toneladas no último ano, contra
360,588 mil (t) em 2010, a valoriza-
ção média de 85,69% nos preços
contribuiu para o saldo positivo,
conforme dados do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Co-
mércio Exterior (Mdic).

Com esse resultado, o Esta-
do se manteve entre os 10 princi-
pais exportadores do país e subiu
uma posição, ocupando a 6ª classi-
ficação com as cooperativas. Na-
cionalmente, as exportações do
segmento movimentaram US$
6,174 bilhões em 2011, volume
39,77% superior ao registrado em
2010, de US$ 4,417. Resultado é considerado o
melhor da série histórica iniciada em 2005, se-
gundo análise da Organização das Cooperati-
vas Brasileiras em Mato Grosso (OCB/MT). 

Em volume, as cooperativas brasileiras
embarcaram 8,168 milhões (t) de produtos no
último ano, 3,63% sobre o total de 7,881 mi-
lhões (t) de 2010. No último mês de 2011, o
volume de embarques pelas cooperativas mato-
grossenses deu um salto em comparação com
igual período de 2010, com US$ 36,865 mi-
lhões. Foram US$ 29,365 milhões (391,54%) a
mais que em dezembro do penúltimo ano,
quando o saldo foi de US$ 7,499 milhões. 

Isso foi possível por causa do aumento no
volume de embarques, apesar da desvaloriza-
ção (15,92%) nos preços dos produtos naquele
mês. Foram enviadas para o mercado interna-
cional 29,251 mil (t) de produtos em dezembro
de 2011, volume 484,59% superior ao registra-
do no último mês de 2010, quando somou
5,003 mil (t). Desempenho garantiu ao Estado
a 4ª posição como principal exportador entre as
unidades federativas.

Em todo país, as exportações pelas coope-
rativas movimentaram US$ 523,206 milhões, vo-
lume 83,80% a mais que em dezembro de 2010,

quando alcançou US$ 284,666 milhões. Entre os
produtos exportados pelas cooperativas locais es-
tão algodão, soja e subprodutos, milho, feijão, ba-
gaços e resíduos, carnes, minérios e peles de ani-
mais, enviadas para 45 países, entre os quais Es-
tados Unidos, China, Índia, Irã, Indonésia, África
do Sul, Alemanha e outros. Principais municípios
exportadores são Cáceres, Campo Novo do Pare-
cis, Campo Verde, Campos de Júlio, Cuiabá, Dia-
mantino, Nova Mutum,
Nova Ubiratã, Peixoto
de Azevedo, Primavera
do Leste, Rondonópolis,
Sapezal, Sorriso, Tanga-
rá da Serra e Terra Nova
do Norte. 

Superávit -
Aumento nas expor-
tações pelas coope-
rativas do Estado ga-
rantiu superávit de
US$ 223,643 mi-
lhões em 2011, saldo
excedente de US$
48,021 milhões
(27,34%) sobre os 12

meses de 2010, quando chegou a US$
175,622 milhões. Superintendente da
OCB/MT, Adair Mazotti, sustenta que há
uma tendência das cooperativas terem um
controle cada vez maior sobre os coopera-
dos e que o associativismo como forma de
economizar na compra de insumos deve se
fortalecer cada vez mais. 

C economia2 A GAZETACUIABÁ, SEXTA-FEIRA, 20 DE JANEIRO DE 2012

INSUMOS

Importações aumentam
e fecham em US$ 11 mi

DA REDAÇÃO

No acumulado dos 12
meses de 2011, as cooperati-
vas do Estado adquiriram
US$ 11,236 milhões em pro-
dutos, cifra 403,51% maior
que a registrada em 2010,
quando somou US$ 2,231
milhões. Em volume, foram
importadas 13,816 mil tone-
ladas entre janeiro e dezem-
bro do ano passado, acrésci-
mo de 10,96% sobre 2010,
quando foram 12,452 mil (t). 

Apesar do crescimento, o
Estado manteve a posição no ran-
king de importações nacional, res-
pondendo por 3,2% do total (US$
355,210 milhões) figurando na 6ª
colocação, atrás do Paraná, Santa
Catarina, São Paulo, Rio Grande
do Sul e Goiás. Em dezembro de
2011, o aumento nas importações
foi de 116,28% e a variação abso-
luta anual chegou a US$ 118,185
mil, sendo que no acumulado de
2011 foram gastos US$ 219,820
milhões pelas cooperativas do Es-
tado, enquanto em 2010 foram
US$ 101,635 milhões. 

Entre os principais produ-
tos importados estão insumos,
equipamentos e maquinários
agrícolas e produção têxtil, ori-
ginários da Alemanha, Belarus,

Bolívia, China, Estados Unidos,
Índia, Itália, Reino Unido e Rús-
sia. Maior volume de importa-
ções foi realizado pelos municí-
pios de Campo Verde e Primave-
ra do Leste, principalmente, on-
de estão localizadas grandes
cooperativas, além de Nova Mu-
tum, Rondonópolis e Sapezal. 

Porto - Pelo Porto de Cá-
ceres, as importações aumenta-
ram 184,9% em 2011, movimen-
tando US$ 407 mil, ante os US$
143 mil de 2010. No último mês
do ano passado, as importações
realizadas por Cáceres cresceram
72,29%, aumentando de US$
88,344 para US$ 152,205 mi-
lhões de um ano para outro.

Em novembro, conforme
análise da Organização das Coo-
perativas Brasileiras em Mato
Grosso (OCB/MT), o saldo das
importações em Cáceres foi re-
corde nacional, com aumento de
1.264%, subindo de US$ 18,7
mil para US$ 255,2 mil. Quanto
às exportações, houve redução
de 74,52% no acumulado de ja-
neiro a dezembro de 2011, bai-
xando de US$ 296,768 milhões
em 2010 para US$ 75,619 mi-
lhões no ano passado, consequên-
cia da diminuição de 76,73% no
volume exportado. (SB) 

Segundo balanço, vendas somaram US$ 234,880 milhões em 2011

Cooperativas de MT
exportam 32% a mais

Marcus Vaillant/Arquivo

Entre as cooperativas, as do setor de cotonicultura são as que mais comercializam com outros países

VACINA CONTRA AFTOSA 

Mapa autoriza retirada da etapa de fevereiro
DA ASSESSORIA

MAPA

O Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento (Mapa)
autorizou a retirada da etapa de va-
cinação de bovinos jovens contra
febre aftosa prevista para ser reali-
zada em fevereiro na região da
fronteira da Bolívia com o estado
de Mato Grosso. A decisão foi to-
mada após a solicitação do Institu-
to de Defesa Agropecuária do Es-
tado de Mato Grosso (Indea).

A vacinação programada

para esta fase compreendia um
reforço para animais com até 12
meses de idade e só ocorria na
fronteira internacional do estado
do Mato Grosso. Segundo o De-
partamento de Saúde Animal
(DSA), a suspensão foi permitida
porque estudos de eficiência de
imunidade demonstraram que is-
so não comprometeria o grau de
proteção do rebanho daquela
área. Além disso, não houve dife-
rença estatística significativa em
relação a bovinos da mesma ida-
de de outras regiões do país que

também são isentas de aplicar es-
se complemento da vacina.

A medida contribui para a re-
dução de gastos dos produtores ru-
rais e permite o redirecionamento
de recursos humanos previstos pa-
ra outras atividades, como fiscali-
zação na faixa de fronteira e vigi-
lância ativa nas propriedades. Ape-
sar do parecer favorável, o DSA
fez algumas recomendações ao
serviço veterinário oficial de Mato
Grosso. Uma delas é manter e am-
pliar as estruturas e mecanismos
de vigilância implantados.

A recomendação busca pre-
venir a reintrodução do vírus na
zona livre do país, considerando os
riscos que ainda ocorrem no país
vizinho. Outras orientações são
para que sejam estreitadas as rela-
ções entre os órgãos de defesa pú-
blicos e a iniciativa privada. O ob-
jetivo é fortalecer os mecanismos
de atuação conjunta e que seja
prestado todo o apoio necessário à
Bolívia para ações de prevenção e
combate à doença dentro do seu
território, ampliando a área de
atuação que já vem sendo feita.

CENTRO-OESTE 

Obras da ferrovia serão
retomadas no mês que vem

REDAÇÃO DO GD

As obras da Ferrovia Integra-
ção Centro-Oeste (Fico) serão reto-
madas. O anúncio foi feito pelo pre-
sidente da Valec Engenharia, Cons-
truções e Ferrovias, José Eduardo
Sabóia Castelo Branco, ao governa-
dor Silval Barbosa (PMDB), em
Brasília. Segundo o representante
da empresa do governo federal, no
próximo mês será aberto o edital pa-
ra a contratação do projeto executi-
vo da ferrovia.

A previsão é que no
2º semestre de 2013 se-
ja emitida a ordem de
serviço para o início da
obra que ligará Campi-
norte, em Goiás, a Vilhe-
na, em Rondônia, passando
por Lucas do Rio Verde (a 354 km
de Cuiabá). Ao todo, a ferrovia terá
900 km, que serão construídos em 7
lotes, somando investimentos de R$
4 bilhões, recursos assegurados pelo
Programa de Aceleração do Cresci-
mento (PAC). “Considero a Fico
umas das obras de logística mais
importantes não só para Mato Gros-
so, mas para todo o Centro-Oeste”,
afirma o governador. 

Outro assunto abordado na
reunião de Silval Barbosa com o
presidente da Valec foi o andamen-
to das obras da Ferrovia Senador Vi-
cente Vuolo (Ferronorte). A inten-

ção é dar celeridade nas obras para
que os trilhos cheguem a Cuiabá. O
secretário Extraordinário de Acom-
panhamento da Logística Intermo-
dal de Transporte, Francisco Vuolo,
citou ainda o trecho Cuiabá-Santa-
rém, pontuando a possibilidade de
uma Parceria Público-Privada
(PPP) com um grupo chinês para a
execução dessa parte da ferrovia. 

Convênio - Silval Barbosa e
o diretor geral do Departamento Na-

cional de Infraestrutura e
Transporte (Dnit), Jorge

Ernesto Pinto Fraxe, as-
sinaram convênio que
garante o empenho da
Rodoanel em Cuiabá,

no valor de R$ 30 mi-
lhões. Também foi garanti-

do o empenho do anel viário a ser
construído em Barra do Garças,
obras importantes para desafogar o
trânsito nas duas regiões. 

Durante a reunião também
ficou definido que serão novamen-
te licitadas as obras de recuperação
das BRs 174 (que liga Cáceres a
Rondônia), 080 (atual MT-322,
que vai de Bom Jesus do Araguaia
a Peixoto de Azevedo) e a 158 (de
Barra do Garças a Vila Rica). Bar-
bosa afirmou que a reparação des-
ses trechos são de fundamental im-
portância para a economia de Ma-
to Grosso. (FR)

COMÉRCIO EXTERIOR 

Classificação UF Valor 

1º São Paulo US$ 2,078 bilhões

2º Paraná US$ 1,930 bilhão

3º Minas Gerais US$ 885,494 milhões

4º Rio Grande do Sul US$ 363,579 milhões

5º Santa Catarina US$ 312,744 milhões

6º Mato Grosso US$ 234,880 milhões

FONTE: MDIC

Principais exportadores


