
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

23/02   0,5752% 26/02   0,5365%          
24/02 0,5822% 27/02   0,5087%
25/02   0,5576% 28/02  0,5223%

As cadernetas de poupança   
abertas nos dias 29, 30 serão   

corrigidas com o índice do dia 1º

10,75% ao ano

DÓLAR

Compra Venda

Câmbio comercial R$ 1,7435  R$ 1,7470
Câmbio paralelo R$ 1,92 R$ 1,95
Câmbio turismo/BB R$ 1,7385 R$ 1,8465

OURO

EURO
Cotação Internacional                        US$ 1,3065
Cotação Turismo R$ 2,2179        R$ 2,4110

São Paulo - Bolsa Mercantil  & de Futuros (BM&F)
R$ 93,70

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 52,00
Itiquira 53,00
Rondonópolis 52,80
Sorriso 52,10
Alto Garças 53,00
Sapezal 51,90
Campo Verde 52,70
Nova Mutum 52,20

Soja (sc 60 kg) Sorriso 37,00 
Campo Verde 39,17
Primavera 39,75 
Sapezal 39,50 
Lucas do Rio Verde 36,50
Rondonópolis 40,70 

Milho (sc 60 kg) Sapezal 20,50 
Rondonópolis 21,70
Tangará da Serra 19,70 

Arroz (sc 60 kg) Sinop 31,77
(sequeiro Tipo 1) Barra do Garças 28,38

Cuiabá 31,66
Barra do Garças 82,34

Boi Gordo (@ - 15kg) Alta Floresta 85,00
Cuiabá 86,00
Cuiabá 81,33
Agua Boa 79,65

Vaca Gorda (@ - 15kg) Juína 78,00
Juara 78,00
Alta Floresta 78,00

MERCADO AGROPECUÁRIO

Agrolink - cotação dia 27/2

Autônomos
27/2/2012

Tabela de contribuição do trabalhador assalariado

MÊS FGV (IGP-M) IPC INPC IPCA (IBGE)
Janeiro 0,25 0,66 0,51 0,56

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

Un. Padrão Fiscal (UPF) de Mato Grosso R$ 46,27

Indicadores

LAÍS COSTA MARQUES

DA REDAÇÃO

Com preços disparados, feijão registra alta aci-
ma de 100% tanto no campo e na indústria quanto nas
prateleiras dos supermercados. Elevação começou em
janeiro devido às chuvas e a tendência é que continue
até a colheita, prevista para daqui pelo menos 40 dias.
Saca de 60 kg do grão alcançou R$ 200, sendo que o
preço normal fica entre R$ 70 e R$ 100. Para o con-
sumidor, o quilo chega a ser vendido por R$ 5.

Produtor Moacir Tomazzeti explica que pratica-
mente não tem mercadoria no país, pois as produções
de Minas Gerais e da região Sul
tiveram perdas consideráveis e
os preços não tiveram como ser
contidos. Alta ocorre principal-
mente entre o Carioca, a varie-
dade mais consumida no Esta-
do, porém, até mesmo o feijão
preto e o Caipi estão mais caros.

Comprador de mercearia
de um supermercado da Capital, Arnaldo Praeiro
explica que os vendedores não têm previsão de re-
dução e que, em média, o produto é vendido a R$
4,50 aos clientes. Com relação ao consumo, ele re-
vela que há uma pequena redução somente no mo-
mento da mudança de preço, mas que em seguida os
consumidores retomam. “Ninguém deixa de comer
o feijão porque está mais caro, mas há uma pequena
oscilação. Quem comprava 2 sacos de uma única

vez reduz para um”.
Cabeleireira Maria Aparecida Norberto Fernan-

des, 46, confirma que mesmo quando está mais caro,
o feijão não deixa de ir para a mesa. Segundo ela, o
consumo em sua casa é grande porque almoçam 6
pessoas diariamente, mas que, mesmo pagando R$
4,50 o quilo, não falta.

Para o empresário Carlos Abiko, os preços altos
tem impacto no orçamento de seu restaurante. Ele
conta que consome entre 30 e 40 quilos por semana e
que como é comida mineira não tem como fugir do

feijão. “Para amenizar o prejuízo, procuro
comprar marcas mais baratas e em ata-

cado, porque consigo reduzir um
pouco o custo”.

Presidente da Associação dos
Supermercadistas de Mato Grosso
(Asmat), Kássio Catena revela que
nas últimas duas semanas não foi
repassada mais nenhuma elevação,
mas que desde janeiro os preços es-
tão subindo. Como explica, este fe-

nômeno é normal para o período de chuvas e todos os
anos há este incremento no valor durante o verão.

Proprietário de um indústria de beneficiamento,
Osmar Jamberci revela que nos próximos 40 dias a
colheita do grão deve ter começo e com isso os pre-
ços tendem a cair novamente. No momento, a indús-
tria está comercializando o quilo aos supermercados
por R$ 4, isso porque estão comprando por cerca de
R$ 200 a saca de 60 (Kg).

Alimento indispensável ao prato do brasileiro deve continuar mais caro por até 40 dias 

Preço do feijão segue em alta

Otmar de Oliveira/Arquivo

Saca de 60 kg, antes vendida por R$ 80, é comercializada por R$ 200 devido à entressafra no país

João de Melo/Empaer

Previsão do setor é de que este ano tenha uma grande safra 

Produtores de MT preferem grão a sementes 
DA REDAÇÃO

Valorização do feijão esti-
mulou os produtores a investirem
na produção do grão na safrinha e
por isso não se encontram mais
sementes disponíveis em Mato
Grosso. De acordo com a Compa-
nhia Nacional de Abastecimento
(Conab) serão plantados este ano
20,2 mil hectares, mesma exten-
são do ano passado. Porém, no
campo, expectativa é de ultrapas-
sar a estimativa.

Gerente comercial de uma
sementeira, Gilvan Borges dos
Santos revela que não há mais se-

mentes disponíveis e que muitos
produtores resolveram investir no
grão devido aos preços. “A saca de
R$ 70 está custando R$ 200 e isso
atraiu os produtores. Mato Grosso
deverá ter um incremento impor-
tante na produção”. Segundo ele,
não é mais possível encontrar se-
mentes nos estabelecimentos para
vender e que por isso há aqueles
que plantam diretamente o grão, o
que prejudica a produção, avalia.

Custo da semente é de R$ 5
e, de acordo Santos, mesmo com a
demanda não houve variação de
preços. Sementes da Empresa Bra-
sileira de Pesquisa Agropecuária

(Embrapa) são um pouco mais ca-
ras e saem por R$ 8 o quilo.

Empresário Osmar Jamber-
ci, que tem uma indústria de bene-
ficiamento do grão, revela que es-
te ano deverá ter uma safra grande
no Estado e que não demora muito
para começar a colheita em algu-
mas regiões.

Maiores produtores de feijão
estão na região de Primavera do
Leste (a 240 km de Cuiabá), de
Sapezal (a 515 km da Capital) e de
Sorriso (a 420 km de Cuiabá).

Variedades - Empresa
Mato-grossense de Pesquisa, As-

sistência e Extensão Rural (Em-
paer), deu início ao plantio de 6
variedades de feijão adaptadas
para solos de baixa fertilidade e
que poderão reduzir os custos de
produção. Testes serão realizados
no Campo Experimental da Em-
presa, em Sinop (a 500km da Ca-
pital). As cultivares em testes
são: Pérola, BRS-Pontal, BRS-
Requinte, BRS-Valente, Jalo pre-
coce e BRS-Radiante. Serão uti-
lizados 4 sistemas de produção
com gradientes de fertilidade di-
ferentes para acompanhar o de-
senvolvimento das variedades.
(LCM com Assessoria)

Encerrado, plantio ocupou áreas menores 
LAÍS COSTA MARQUES

DA REDAÇÃO

Plantio do algodão está defi-
nitivamente encerrado em Mato
Grosso. De acordo com o boletim
do Instituto Mato-Grossense de
Economia Agropecuária (Imea),
total semeado é de cerca de 720
mil hectares e apesar da incidên-
cia de algumas pragas, ainda é ce-
do para estimar prejuízos para
produção no Estado.

Presidente da Associação Ma-
to-Grossense dos Produtores de Al-
godão (Ampa), Carlos Ernesto Au-
gostin, disse que houve uma peque-

na redução da área plantada no Es-
tado se comparado com a estimati-
va, que era de 770 mil hectares e
depois de 750. Esta baixa foi in-
fluenciada, conforme o produtor,
pelas chuvas e também pelo milho,
que está em alta e tomou o lugar da
pluma em algumas propriedades.

Segundo ele, como melhor
período para o plantio é até o come-
ço de fevereiro, aqueles que foram
prejudicados na colheita da soja pe-
las chuvas perderam os prazos e
com isso inviabilizou o plantio.

Além disso, Augustin revela
que, com a valorização do milho,
alguns produtores resolveram mu-

dar os planos e investir no grão,
visando o mercado interno e ex-
terno. Com relação às perdas em
decorrência de pragas, ele afirma
que ainda é cedo para traçar o
diagnóstico de prejuízos e que até
o momento não indícios de gran-
des problemas.

Levantamento do Imea apon-
ta que produção será de aproxima-
damente 2,5 milhões de toneladas e
entre 40% e 50% deste total já está
comercializado. Os preços estão
variando entre R$ 50 e R$ 53.

Soja - Colheita alcançou na
última semana 51% do total de área

plantada no Estado, o equivalente a
3,6 milhões de hectares. Entretanto
o avanço maior foi com relação à
comercialização. De acordo com o
boletim do Imea, 67% da produção
está vendida, o que representa 15
milhões de toneladas. 

Para honrar os compromisso,
o Instituto afirma que haverá acele-
ração no processo de retirada do da
soja dos campos para garantir os
volumes comprometidos. Preço da
saca de 60 kg está na faixa de R$ 40
em Mato Grosso, e é por isso que
grande parte da produção está sen-
do vendida, como forma de garantir
os valores que estão sendo pagos.

ALGODÃO 

Marcus Vaillant

Chuvas e expansão do milho reduziram plantio do algodão

PRODUÇÃO

C economia2 A GAZETACUIABÁ, TERÇA-FEIRA, 28 DE FEVEREIRO DE 2012

PESO NO BOLSO 

Consumo 
médio por pessoa 
é de 5 Kg por mês


