
REND. - R$ ALÍQUOTA DEDUZIR - R$

Até 1.499,15 - -

De 1.499,16 até 2.246,75 7,5% 112,43

De 2.246,76 até 2.995,70 15% 280,94

De 2.995,71 até 3.743,19 22,5% 505,62

Acima de 3.743,20 27,5% 692,78

Fonte: Secretaria de Receita Federal

INFLAÇÃO

IMPOSTO DE RENDA OVER

POUPANÇA
Rendimento mensal

Dia Poupança Dia Poupança

09/02   0,6319% 12/02   0,5858%          
10/02 0,6365% 13/02   0,5823%
11/02   0,6084% 14/02  0,5488%

As cadernetas de poupança   
abertas nos dias 29, 30 serão   

corrigidas com o índice do dia 1º

10,65% ao ano

DÓLAR

Compra Venda

Câmbio comercial R$ 1,7462  R$ 1,7485
Câmbio paralelo R$ 1,92 R$ 1,97
Câmbio turismo/BB R$ 1,7398 R$ 1,8478

OURO

EURO
Cotação Internacional                        US$ 1,3058
Cotação Turismo R$ 2,2171        R$ 2,4100

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

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

Até 1.107,52 8,00
De 1.107,53 até 1.845,87 9,00
De 1.845,88 até 3.691,70 11,00
Acima de 3.691,71 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$ 622,00) e para quem rece-
be acima de R$ 622,00, caso não preste serviços à empresa, deverá variar do limite ao limite máximo de contribuição
(R$ 622,00 a 3.691,71).

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$ 622,00 (R$ 124,40) e o teto máximo de R$ 3.691,70 (R$ 738,34).
- 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$ 622,00 (R$ 68,42) e o teto máximo de R$ 3.691,70 (R$ 406,31).
- 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$ 3.691,70 (R$ 406,31), caso não atingir o teto máximo de (R$ 738,34)
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$ 622,00 - 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 80,85
Agua Boa 81,32

Vaca Gorda (@ - 15kg) Juína 82,20
Juara 82,19
Alta Floresta 82,15

MERCADO AGROPECUÁRIO

Agrolink - cotação dia 10/2

Autônomos
10/2/2012

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$ 46,27

Indicadores
C economia2 A GAZETACUIABÁ, SÁBADO, 11 DE FEVEREIRO DE 2012

GIRASSOL

Mato Grosso lidera produção
SILVANA BAZANI

DA REDAÇÃO

Plantio de girassol em
Mato Grosso começou com
perspectiva de ampliar a área
plantada em 7%, conforme 5º
prognóstico de safra da Compa-
nhia Nacional de Abastecimen-
to (Conab), divulgado na quin-
ta-feira (09). Previsão é que
42,7 mil hectares sejam ocupa-
dos com a cultura, ante os 39,9
mil plantados na última tempo-
rada. Incremento deve garantir a
colheita de 51,2 mil toneladas
do grão na safra 2011/2012, vo-
lume 4,5% acima das 49,1 mil
toneladas do último ano. Com
esse desempenho, o Estado irá
responder por 68,35% da produ-
ção regional, estimada em 74,9
mil toneladas, e por 58,11% da
produção nacional, projetada
em 88,1 mil toneladas. 

Contribui para o aumento
da área plantada a verticalização
da produção, que permite o
aproveitamento do girassol sem
a necessidade de escoar o pro-
duto para outras regiões. Outro
fator que reflete é a manutenção
dos preços em patamares mais
elevados, equiparados aos da
soja, sendo negociado a R$ 37 a
saca de 60 quilos. 

Este ano, 36,295 mil hec-
tares de toda lavoura de giras-
sol devem se concentrar em
Campo Novo do Parecis, que
responde por 85% da plantação
mato-grossense e é o maior
produtor nacional. Parte do
que é produzido na localidade
é processada no próprio muni-
cípio pelas indústrias produto-
ras de alimentos. 

Apesar da janela ideal de
plantio da cultura ter iniciado na
última semana, o gerente do Sin-
dicato Rural de Campo Novo do
Parecis, Antônio de La Bandera,
informa que ainda há produtores
decidindo entre o cultivo de gi-

rassol e milho. Dúvida não aco-
mete o produtor e sócio da Pare-
cis Alimentos, Vitório Herklotz,
que já optou por manter a mes-
ma área plantada no ano passado
com girassol, totalizando 600
hectares nesta safra. 

“Por aqui o aumento na
produção deve acontecer pelo
compromisso dos sócios em
plantar mais”. Empresa agrega

mais de 100 sócios, dos quais
46 são produtores. Por enquan-
to, a Parecis Alimentos processa
150 toneladas de girassol, mas
há previsão de quintuplicar o
aproveitamento da produção.
Porém, um dos entraves à ex-
pansão da cultura do girassol é a
oferta de sementes, que em sua
maior parte é adquirida pelos
produtores da Argentina.

Estado detém 58% da quantidade produzida em todo o Brasil

Acques Lepine/AE

Alf Ribeiro/AE

Estimativa é que Estado contabilize 4,6 milhões de cabeças

Acrimat projeta total de 4,6 milhões de cabeças de bois

LAÍS COSTA MARQUES

DA REDAÇÃO

Até 2014, Mato Grosso terá um rebanho
de 4,6 milhões de bovinos machos prontos para
o abate, cerca de 15% a mais do que o previsto
para 2012, de 4 milhões de animais. Machos
são preferência no abate tanto pelos frigoríficos
quanto pelos pecuaristas e a arroba chega a va-
ler 10% a mais que da fêmea. Esta evolução,
porém, está aquém do que deverá ser abatido na
época, uma vez que a expectativa é que neste
ano 5 milhões animais sejam processados nas
plantas mato-grossenses.

Associação dos Criadores de Mato Grosso
(Acrimat) publicou a estimativa de produção na
pecuária para os próximos 2 anos e aponta a ne-
cessidade de continuar abatendo fêmeas para
suprir a demanda. Segundo o levantamento, em
2011, dos 4,8 milhões milhões de animais aba-

tidos, 44,6% foram de fêmeas, um dos maiores
índices da série histórica, iniciada em 2003,
atrás somente de 2005 e 2006, quando devido à
crise no segmento, os produtores abriram mão
das fêmeas para priorizar os machos.

Luciano Vacari, superintendente da Acri-
mat, explica que neste ano que passou, o volu-
me processado pelos frigoríficos só foi atingido
devido ao abate de fêmeas. Porém, a consequên-
cia desta ação é redução do número de bezerros,
comprometimento do rebanho e valorização dos
animais para cria. Entre 2010 e 2011, o abate de
fêmeas subiu 46%, passando de 1,48 milhão pa-
ra 2,17 milhões de cabeças e representou 18%
do total de animais com mais de 24 meses.

Pesquisas apontam que até 19% significa
que o rebanho continua crescendo, e acima dis-
so ele passa a reduzir. Neste mesmo período, o
número de bezerros caiu 3,5%, atingindo 6,81
milhões de cabeças. Esta dinâmica é conhecida

como ciclo da pecuária. Vacari explica que de
tempos em tempos aumenta o número de bezer-
ros, que ficam mais baratos e então os produto-
res decidem abater a vaca. “É cíclico, quando
reduz preço da novilha, abate a fêmea, e quando
começa a faltar bezerro o preço sobe novamen-
te e os produtores passam a criar mais fêmeas.

2012 - Luciano Vacari afirma que este
ano Mato Grosso deverá atingir o abate de 5 mi-
lhões de animais ou superar esse volume. Se-
gundo ele, a demanda interna está aquecida e
mais mercados estão sendo abertos. Além disso,
ele não descarta a volta da relação comercial
com Rússia, que deverá impulsionar ainda mais
a exportação. Para superintendente do Instituto
Mato-grossense de Economia Agropecuária (I-
mea), Otávio Celidônio, esta projeção deve se
concretizar, até porque 2011 atingiu volume
próximo a este.

Rebanho avançará 15%
ATÉ 2014 


