
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

24/01   0,5708% 27/01   0,6261%          
25/01 0,6006% 28/01   0,6292%
26/01   0,6287% 29/01  -

As cadernetas de poupança   
abertas nos dias 29, 30 serão   

corrigidas com o índice do dia 1º

10,45% ao ano

DÓLAR

Compra Venda

Câmbio comercial R$ 1,7470  R$ 1,7495
Câmbio paralelo R$ 1,87 R$ 1,94
Câmbio turismo/BB R$ 1,7370 R$ 1,8475

OURO

EURO
Cotação Internacional                        US$ 1,3031
Cotação Turismo R$ 2,2175        R$ 2,4000

São Paulo - Bolsa Mercantil  & de Futuros (BM&F)
R$ 93,65

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 53,90
Itiquira 54,90
Rondonópolis 54,70
Sorriso 54,00
Alto Garças 54,90
Sapezal 53,80
Campo Verde 54,50
Nova Mutum 54,10

Soja (sc 60 kg) Sorriso 36,10 
Campo Verde 37,90
Primavera 38,10 
Sapezal 36,00 
Lucas do Rio Verde 36,80
Rondonópolis 40,00 

Milho (sc 60 kg) Sapezal 17,40 
Rondonópolis 18,30
Tangará da Serra 14,90 

Arroz (sc 60 kg) Sinop 30,59
(sequeiro Tipo 1) Barra do Garças 28,38

Cuiabá 30,63
Barra do Garças 82,00

Boi Gordo (@ - 15kg) Alta Floresta 88,00
Cuiabá 86,00
Cuiabá 80,68
Agua Boa 81,27

Vaca Gorda (@ - 15kg) Juína 82,10
Juara 82,00
Alta Floresta 82,00

MERCADO AGROPECUÁRIO

Agrolink - cotação dia 23/01

Autônomos
24/01/2012

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

DA REDAÇÃO

Produção de flores tropicais
tem envolvido número cada vez
maior de agricultores familiares de
Mato Grosso. No sítio Flores de
Gilearde, a 60 km de Cuiabá, são
reservados 4 hectares do total de 57
(ha) para o cultivo de flores tropi-
cais, divididas em 40 tipos de cores
e tamanhos diferentes. Proprietário
Paulo Benetti diz que tem a meta
de aumentar a produção, para aten-
der a demanda e abastecer o merca-
do durante o ano todo. 

Para isso deve reduzir as va-
riedades para 10. Cultivo das flores
complementa a renda agrícola, já
que na localidade também são pro-
duzidas frutas, incluindo algumas
exóticas, hortaliças, legumes e
criação de pequenos animais, como
suínos e aves. No total, a área cul-
tivada corresponde a 18 hectares.
Restante é ocupado com vegetação
nativa. “Não preciso de mais do
que isso para produzir”. 

Para ele, o segredo do au-
mento da produção está relaciona-
da à melhora na produtividade. In-
tegrante da Associação de Agricul-
tores Familiares de Cuiabá (Agri-

fac), Benetti diz que tem uma visão
mais empresarial e que pretende
auxiliar os demais produtores nes-
se sentido. “Muitos nasceram nas
propriedades e não tiveram a opor-
tunidade de aprender mais sobre
administração”. 

Diversificação da produção
da agricultura familiar é uma da
metas da Secretaria de Desenvolvi-
mento Rural e Agricultura Familiar
(Sedraf), afirma a superintendente
de Políticas para Mulheres e Jo-
vens Rurais, Nilza Amaral. “Se
aproveitarmos o potencial que te-
mos em nosso Estado, a agricultu-
ra familiar poderá abastecer o mer-
cado em quantidade e variedade”.
Diversificação inclui o apoio ao
cultivo de flores tropicais, diz. 

Para isso, algumas agriculto-
ras serão convidadas a comparecer
à propriedade de Benetti para co-
nhecer o sistema produtivo, expan-
dindo a produção. Lançado pela Se-
fraf, o pacote de fortalecimento da
agricultura familiar prevê a distri-
buição de adubo, calcário, fosfato,
sêmem bovino, alevinos, sementes
de arroz, milho, feijão, hortaliças e
mudas de banana, cana forrageira e
manivas de mandioca. (SB)

SILVANA BAZANI

DA REDAÇÃO

No ano passado, quase 1 milhão de reais
foi investido pela prefeitura de Cuiabá na aqui-
sição de produtos da agricultura familiar para
alimentação escolar. Problema é que os R$ 954
mil gastos não envolveram a maioria dos 2,5
mil agricultores familiares do município, agre-
miados em diversas comunidades rurais. Seg-
mento enfrenta dificuldades para comercializar
a produção e produzir o suficiente para o ano
todo. Para facilitar as negociações, o acesso a
recursos financeiros e assistência técnica, foi
criada nesta segunda-feira (23) uma entidade
única para representar a categoria, a Associação
dos Agricultores Familiares do Município de
Cuiabá (Agrifac). Presidente e representante do
assentamento rural Aricazinho, Dorival Riggo-
te, diz que com a associação os produtores te-
rão apoio jurídico e fiscal para emitir notas fis-
cais, facilitando a venda dos produtos.

“Essa iniciativa possibilitará vender-
mos nossos produtos para programas oficiais
como o da merenda escolar e para empresas
privadas que exigem nota fiscal, nos garantin-
do uma renda permanente”. Produtora na co-
munidade Recanto das Seriemas, Ijosenir
Bastos, acrescenta que dos 345 agricultores
localizados na região, apenas um conseguiu
fornecer produtos para alimentação escolar,
apesar da localidade dispor de diversos pro-
dutos hortifrutigranjeiros.

“Ele teve condições de investir em um
poço artesiano, para aumentar a produção du-
rante o ano inteiro”. Para ela, poder recorrer a
uma instituição que representa os produtores
facilita a resolução dos problemas, como difi-
culdades no transporte, no acesso às comuni-
dades rurais, na infraestrutura dentro das pro-
priedades e falta de assistência técnica. Pro-
dutor na comunidade Bela Vista, Paulo Au-
gusto Benetti, comenta que a agricultura fa-
miliar é responsável por uma parcela signifi-

cativa da produção de alimentos consumidos
no país, mas que os incentivos para os peque-
nos produtores tem sido insuficientes. Por is-
so, acredita, a associação pode ajudar a mini-
mizar os problemas, ao facilitar as reivindica-
ções e negociações com o governo. 

Conforme informações do secretário mu-
nicipal de Trabalho, Dilemário Alencar, indivi-
dualmente os agricultores não podem negociar
a produção. “Mas com a associação eles terão
acesso aos recursos necessários para mudar is-

so”. Conforme a Lei 11.947, as cidades têm o
dever de adquirir os gêneros alimentícios dire-
tamente da agricultura familiar e cada produtor
tem o direito à cota de R$ 9 mil por ano. 

Oportunidade - Serão selecionados
20 empreendimentos da agricultura familiar
brasileira pelo Instituto de Promoção do Desen-
volvimento (IPD) e Ministério do Desenvolvi-
mento Agrário (MDA), para participar da Bio-
fach 2012, que acontecerá no próximo mês, na

Alemanha e para a Expo West - Natural Pro-
ducts, em março, nos Estados Unidos. 

Podem participar da seleção empreen-
dimentos da agricultura familiar formaliza-
dos, que atuam no mercado internacional ou
têm condições e escala para fazê-lo ou ainda
que possuem produtos orgânicos com certifi-
cação reconhecida na Comunidade Europeia
e/ou Estados Unidos e com produtos que
apresentem potencial de oferta com regulari-
dade e constância.

No ano passado, R$ 954 mil foram desembolsados para aquisição de alimentos em Cuiabá

Associação fortalecerá setor

Otmar de Oliveira

Na Capital mato-grossense existem cerca de 2,5 mil agricultores familiares que enfrentam dificuldades com assistência técnica, comercialização e acesso ao crédito

MPT ajuíza ação contra
Sadia de Várzea Grande

WELINGTON SABINO

REDAÇÃO DO GD

A empresa Sadia, localiza-
da em Várzea Grande, é alvo de
uma ação civil pública ajuizada
pelo Ministério Público do Traba-
lho em Mato Grosso (MPT) que
pleiteia condenação da empresa
em R$ 10 milhões a título de da-
no moral coletivo, em razão do
descumprimento reiterado
de norma trabalhista.
Na ação em trâmite na
6ª Vara do Trabalho
de Cuiabá, o MPT
exige a concessão de
intervalos de 20 minutos
a cada 1h40 de trabalho
efetivo, para os trabalhadores que
desenvolvem suas atividades em
câmaras frigoríficas ou em am-
biente artificialmente frio, com
fundamento no artigo 253 da Con-
solidação das Leis do Trabalho.

“Recorde-se que a obrigato-
riedade da concessão do intervalo
previsto no artigo 253 da CLTé ob-

jeto da Súmula nº 6 do Egrégio Tri-
bunal Regional do Trabalho da 23º
Região”, salienta o Procurador do
Trabalho, Marco Aurélio Estraiotto
Alves, autor da referida ação. O
processo também se fundamenta
no laudo pericial elaborado por mé-
dico do trabalho do MPTque apon-
tou as características das funções
exercidas e fatores de risco existen-

tes como frio, vibrações e pres-
sões locais sobre os teci-

dos musculares, pos-
turas inadequadas,
entre outras.

Marco Au-
rélio explica que a

concessão do interva-
lo intrajornada, além de

possibilitar a recuperação térmica
do corpo humano, possibilita, prin-
cipalmente no caso do trabalho
realizado nos ambientes artificial-
mente refrigerados da empresa, o
atendimento à exigência humana
indeclinável de concessão de pau-
sas para recuperação. (Reportagem
completa no Portal GD)

FLORES TROPICAIS 

Produção aumenta em número e variedades

João Vieira/Arquivo

Cultivo das flores complementa renda das famílias de produtores

DANO MORAL COLETIVO

C economia2 A GAZETACUIABÁ, QUARTA-FEIRA, 25 DE JANEIRO DE 2012

AGRICULTURA FAMILIAR 

Entidade vai facilitar 
negociações com 
o governo


