
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

10,73% ao ano

DÓLAR

Compra Venda

Câmbio comercial R$ 1,7437  R$ 1,7485
Câmbio paralelo R$ 1,92 R$ 1,95
Câmbio turismo/BB R$ 1,7385 R$ 1,8482

OURO

EURO
Cotação Internacional                        US$ 1,3062
Cotação Turismo R$ 2,2177        R$ 2,4100

São Paulo - Bolsa Mercantil  & de Futuros (BM&F)
R$ 93,85

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 81,39

Vaca Gorda (@ - 15kg) Juína 82,25
Juara 82,20
Alta Floresta 82,17

MERCADO AGROPECUÁRIO

Agrolink - cotação dia 16/2

Autônomos
16/2/2012

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, SEXTA-FEIRA, 17 DE FEVEREIRO DE 2012

SILVANA BAZANI

DA REDAÇÃO

Foi apresentada nesta quinta-feira
(16) uma linha de crédito do Banco do Bra-
sil específica para pessoas com deficiência,
durante reunião na sede da Associação Ma-
to-grossense dos Deficientes (Amde), em
Cuiabá. Lançamento nacional da linha BB
Crédito Acessibilidade aconteceu no dia 9
deste mês. A alternativa de crédito pode
atender 400 mil pessoas em todo Estado e
mais de 2 milhões em todo país. 

Crédito liberado aos clientes com es-
se perfil pode chegar a R$ 30 mil e deve ser
destinado à aquisição de bens novos ou ser-
viços de tecnologia assistida para pessoas
com deficiência, incapacidade ou mobilida-
de reduzida. En-
tre os itens fi-
nanciáveis estão
as cadeiras de
rodas, andado-
res, aparelhos
auditivos, equi-
pamentos de
adaptação de
veículos auto-
motores, entre outros. 

Empréstimos podem ser contratados
sem taxa de abertura de crédito, com carên-
cia de até 59 dias para iniciar o pagamento,
que pode ser feito em um prazo de até 60
meses, sob taxas de juros mensais de
0,64%, com as prestações debitadas direta-
mente em conta corrente do BB. Gerente de
Mercado e Desenvolvimento Sustentável da
instituição financeira, Edson Anelli, explica
que o financiamento pode ser equivalente a
até 100% do valor do bem ou serviço. 

Teto máximo para o financiamento
deve facilitar às pessoas com dificuldade de
locomoção a aquisição de cadeiras de rodas
inspecionadas pelo Inmetro, que custam en-
tre R$ 7 mil e R$ 16 mil, opinou o ex-verea-
dor de Cuiabá Mário Lúcio. “São modelos
que se assemelham a um triciclo, disponí-
veis no mercado porque são
fabricados exclusivamente
pela Honda”. Em Cuiabá,
completa Lúcio, há defi-
cientes utilizando modelos
similares, mas irregular-
mente, porque não são fis-
calizados pelo Instituto de

Qualidade. “Nossa
sugestão é

para que
essa linha
de crédito

contemple
os serviços

de manutenção
desses equipamen-
tos”. 

Presidente da
Amde, Lilia Sueli
Alves dos Santos

Costa, comenta que uma
cadeira de rodas mais sim-
ples custa em média R$ 2,5
mil. “Com o financiamento,
a pessoa pode adquirir e ir
pagando, em parcelas de R$
100, por exemplo”. Possibi-
lidade do empréstimo ser
contratado por um familiar
ou amigo de uma pessoa
com deficiência , também
facilita. Gerente do BB rati-

fica que a linha de crédito pode ser acessa-
da por outra pessoa que não o próprio defi-
ciente, contanto que seja apresentada nota
fiscal do produto adquirido, que então será
financiado pelo BB. 

Dependendo de ônibus para se deslo-
car de um lugar para outro, a cadeirante Ma-

ria do Carmo, 47, utiliza há alguns anos
uma cadeira de rodas simples. “Mas essa
cadeira é ruim, difícil para me locomover,
por isso é bom ter condições para trocar”.
Produto é uma das ações do Banco que in-
tegra o Plano Nacional dos Direitos da Pes-
soa com Deficiência, lançado pelo governo

federal em novembro do ano passado. 
Deficientes auditivos ou de fala po-

dem buscar outras informações pelo telefo-
ne da Central de Atendimento (0800 729
0088) e os deficientes visuais podem utili-
zar o portal BB para efetuar as transações
bancárias, por meio de leitores de telas.

BB estima que 400 mil pessoas possam ser atendidas em todo Mato Grosso, e 2 milhões no país

Banco lança linha de crédito

Arquivo

Crédito liberado aos clientes com esse perfil pode chegar a R$ 30 mil e deve ser destinado à aquisição de bens ou serviços tecnológicos

Usina admite trabalhadores
CANA-DE-AÇÚCAR

REDAÇÃO DO GD

Usina Barralcool, localizada
em Barra do Bugres (a 168 km de
Cuiabá), vai selecionar pessoas
para trabalhar na safra 2012/2013
de cana-de-açúcar. Processo sele-
tivo será realizado no dia 22 de
março, por intermédio do Sistema
Nacional do Emprego (Sine) e os
trabalhos começam já no mês que
vem. Os contratos terão duração
de aproximadamente 6 meses e
garantirá aos futuros funcionários
todos os direitos trabalhistas.

De acordo com a analista
de Recursos Humanos e respon-
sável pelo recrutamento e seleção
dos funcionários da Barralcool,
Adriana Araújo, as vagas são pa-
ra trabalhadores rurais, que vão
trabalhar diretamente nas
plantações de cana. Ela
afirma que todos os
anos o processo seleti-
vo é feito e que muitos
trabalhadores vêm de ou-
tros estados. “É preciso ter
experiência, mas vamos analisar
as condições apresentadas por
cada candidato”. Ainda segundo
Adriana, os trabalhadores terão

benefícios como transporte e re-
feição gratuitos, plano de saúde,
alojamento, salário fixo e regis-
tro em carteira. Os interessados
devem procurar o Sindicato dos
Trabalhadores Rurais de Barra do
Bugres, situado na rua Pedrito
Ribeiro Pax (antiga Rua Mato
grosso), nº 241, Centro.

De acordo com a superin-

tendente do Sine, Ivone Lúcia
Rosset, a parceria do Sine com a
usina garante ao trabalhador rural
a contratação com carteira de tra-
balho e assegura os direitos tra-
balhistas. “Todos os anos realiza-
mos a intermediação da mão de
obra para a usina, evitando assim
o famoso gato e a ilegalidade”,
destaca Rosset. (FR)

Contratos vão durar cerca de 6 meses e garantirá direitos

Chico Ferreira/Arquivo

Contratação de ‘especiais’ é baixa
DA REDAÇÃO

Contratação de jovens com
deficiência, na condição de esta-
giários, aprendizes ou celetistas
pelas empresas mato-grossenses
ficou abaixo de 10 em 2011, pro-
porção equivalente à registrada no
ano anterior. No restante do país,
porém, o número ultrapassou mil
contratos, quase o dobro do regis-
trado em 2010, segundo informa-

ções do Centro de Integração Em-
presa Escola (Ciee). 

Coordenador da entidade em
Mato Grosso, Ugo Subtil, explica
que a partir deste ano a meta é for-
talecer o programa Aprendiz Legal,
reforçando o diálogo entre jovens
deficientes, familiares e empresá-
rios. “Muitos deficientes não que-
rem emprego pelo temor de perder o
benefício do INSS e também falta
apoio da família e das empresas”.

Contratação de estagiários e jovens
aprendizes (sem deficiência) nas
empresas, porém, aumentou no ano
passado, diz Subtil. 

Na condição de estagiário, fo-
ram contratados 4 mil em todo Esta-
do, 20% a mais que em 2010. Ad-
missão de aprendizes chegou a 2
mil no último ano, 50% acima de
2010. Coordenador lembra que a
fiscalização dos contratos de traba-
lho que atendem a lei das cotas é
responsabilidade do Ministério do
Trabalho e Emprego (MTE).

Interessados na contratação de
jovens especiais devem recorrer à
unidade mais próxima do Ciee, que
também recebe gratuitamente as
inscrições dos estudantes com defi-
ciência interessados em participar
do programa. Ao se cadastrar, o jo-
vem se habilita para realizar os 35
cursos de educação à distância.

Aprendiz Legal - Desde o
final de agosto do ano passado, com
a sanção da Lei 12.470, os deficien-
tes que participam de programas de
aprendizagem não ficam excluídos
do recebimento do Benefício de
Prestação Continuada (BPC) e po-
dem acumular esse auxílio com o
salário recebido até o final do perío-
do de formação profissional.

Otmar de Oliveira/Arquivo

Ciee quer ampliar o atendimento a estudantes mato-grossenses

EMPREGOS 

DEFICIENTES 

Pagamento do
empréstimo pode
ser feito em 
até 60 meses


