
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

10,50% ao ano

DÓLAR

Compra Venda

Câmbio comercial R$ 1,7472  R$ 1,7495
Câmbio paralelo R$ 1,90 R$ 1,97
Câmbio turismo/BB R$ 1,7380 R$ 1,8475

OURO

EURO
Cotação Internacional                        US$ 1,3039
Cotação Turismo R$ 2,2170        R$ 2,4000

São Paulo - Bolsa Mercantil  & de Futuros (BM&F)
R$ 93,80

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 80,70
Agua Boa 81,30

Vaca Gorda (@ - 15kg) Juína 82,18
Juara 82,10
Alta Floresta 82,05

MERCADO AGROPECUÁRIO

Agrolink - cotação dia 31/01

Autônomos
31/01/2012

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

Mato Grosso poderá ter duas Centrais de
Abastecimento e Comercialização (Ceasa), sen-
do uma em Cuiabá e outra em Sinop. Prefeituras
dos 2 municípios têm tentado viabilizar projetos
de comercialização de hortifrutigranjeiros no Es-
tado. Em Cuiabá, o sistema de execução da obra
será definido até março. Para Sinop, a prefeitura
municipal reservou o terreno para o empreendi-
mento e finalizou o projeto, que prevê investi-
mento de R$ 9 milhões. 

Construção do Ceasa em Cuiabá está sendo
projetada para uma área na saída para o municí-
pio de Santo Antônio do Leverger, nas imedia-
ções do futuro Parque de Exposições da Capital.
Duplicação das rodovias Palmiro Paes de Barros
e dos Imigrantes deve facilitar a comercialização
para outros municípios do entorno de Cuiabá, se-

gundo o secretário municipal de Trabalho e De-
senvolvimento Econômico, Dilemário Alencar,
justificando a escolha do local.

“Estamos estudando a desapropriação de
uma área particular, porque a meta é construir o
Ceasa no máximo em 2
anos”. Até março será defini-
do o modelo de execução da
obra. “Não descartamos a
parceria público-privada”.
Medida irá atender inclusive
os atuais permissionários do
Terminal Atacadista de Cuia-
bá (TAC), nas imediações da
Arena Pantanal, onde será
construído estacionamento. 

Para Sinop, além da
área de 40 mil metros quadrados disponível pa-
ra construção da Ceasa no Distrito Industrial,
está sendo elaborado um projeto para irrigação

de 2 mil hectares, destinados a atender 200 agri-
cultores familiares, conforme informou o secre-

tário de Agricultura, Clóvis
Sanches. Para conduzir a

obra em Sinop está sen-
do aguardada a visita
de um grupo de investi-

dores japoneses em feve-
reiro, que estariam prospec-
tando mercado para futuros
investimentos nessa área no
Brasil. 

Em Sinop, a Ceasa irá
beneficiar 2 mil produtores
rurais e envolver 32 municí-
pios, diz Sanches. Como
ainda faltam recursos para

construção da Central de Abastecimento, a inten-
ção é elaborar parcerias para garantir a estrutura
de 6 mil metros quadrados.

Prefeituras de Cuiabá e Sinop viabilizam projetos 
para comercializar hortifrutigranjeiros na região

MT ganhará duas 
centrais de vendas

Em Cuiabá, sistema de execução da obra será definido até março; para Sinop, a prefeitura municipal prevê investimento de R$ 9 milhões

Alf Ribeiro/AE

CONSÓRCIOS 

Produtores precisam se fortalecer
DA REDAÇÃO

Além de viabilizar venda de
hortifrutigranjeiros no Estado é pre-
ciso investir no fortalecimento da
agricultura familiar, de onde pro-
vém o maior volume de hortaliças,
frutas, legumes, além de leite e
ovos. Para isso, nesta semana os
produtores de 15 consórcios inter-
municipais de Mato Grosso recebe-
rão 1 milhão de alevinos das espé-
cies tambaqui, tambacu e pirapitin-
ga, além de 200 mil matrizes de mu-
das de banana e 75 mil doses de sê-
men de 4 raças bovinas, distribuídos
em uma ação do Pacote de Fortale-
cimento da Agricultura Familiar,
criado pela Secretaria de Desenvol-

vimento Rural e Agricultura Fami-
liar (Sedraf). 

Amanhã (1º de fevereiro) se-
rão entregues 56 mil mudas de ba-
nana para os consórcios do Alto do
Teles Pires, Nascentes do Ara-
guaia, Vale do Rio Cuiabá e Vale
do Teles Pires, abrangendo 40 mu-
nicípios. Segundo o gestor da ca-
deia produtiva da fruticultura, Ro-
drigo Furquim, Mato Grosso man-
tém 6 mil hectares produtivos, sen-
do que há 10 anos eram cultivados
60 mil hectares de banana. 

Redução foi provocada pela
incidência de doenças característi-
cas dessas lavouras, como a Sigato-
ka Negra e Mal do Panamá. Por isso,
as variedades distribuídas aos agri-

cultores familiares são espécies tole-
rantes às doenças. Secretário muni-
cipal de agricultura de Sinop, Clóvis
Sanches, acrescenta que o município
concentra a maior produção indivi-
dual de banana do Estado. “Apenas
um produtor daqui planta 120 hecta-
res e a produção não é maior por fal-
tar meios de se comercializar”.

Permissionário do Terminal
Atacadista de Cuiabá (TAC), San-
doval Silva, completa dizendo que
a maior parte dos alimentos horti-
frutigranjeiros vendidos na Capital
provém da região Sudeste. Por is-
so, reforça, os agricultores familia-
res precisam de apoio tanto para
produção quanto para negociação
dos alimentos. (SB) Consórcios estaduais receberão 1 milhão de alevinos das espécies tambaqui, tambacu e pirapitinga

Valéria Gonçalvez/AE

ALGODÃO

Comercialização segue
em ritmo desacelerado

WELINGTON SABINO

REDAÇÃO DO GD

Enquanto o plantio do
algodão safrinha segue acele-
rado em todo o Estado com
produtores aproveitando os
últimos dias favoráveis para a
germinação das sementes,
a comercialização da
pluma do produto
caminha de for-
ma oposta, em
um ritmo bem
mais lento. No en-
tanto, isso não é
motivo de alarde entre
produtores que estão otimistas
com a situação estável nas
vendas.

O motivo dessa tranquili-
dade é que, grande parte deles
já entrou vendido na safra, ou
seja, cerca de 40% da produção
já foi negociada anteriormente
a preços diferentes, acima do
atual valor pago pela arroba do
algodão no mercado externo.

De acordo com o Instituto Ma-
to-grossense de Economia e
Agropecuária (Imea), os preços
continuaram estáveis na última
semana devido o mercado estar
focado na plantação do algodão
segunda safra.

O valor da pluma não va-
riou com relação à semana an-

terior. No município de
Alto Garças o preço

inicial da arroba foi
de R$ 54,90 e fe-
chou cotado a R$

54,80 na sexta-feira
(27). Já em Sorriso o

preço na segunda-feira foi
de R$ 54 a arroba e terminou a
R$ 53,90 na sexta-feira.

Presidente da Associação
Mato-grossense dos Produto-
res de Algodão do Estado
(Ampa), Carlos Ernesto Au-
gustin, explica que os 60% res-
tantes da safra a ser comercia-
lizada não deve ser negociados
a preços tão ruins. (Reporta-
gem completa no Portal GD)

Cerca de 40% da produção já foi negociada anteriormente

Marcus Vaillant/Arquivo
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Em 2011, os 
agricultores familiares
do Estado 
contrataram 
R$ 289,623
milhões do Pronaf

AGRICULTURA
FAMILIAR 


