
REND. - R$ ALÍQUOTA DEDUZIR - R$

Até 1.637,11 - -

De 1.637,12 até 2.453,50 7,5% 122,78

De 2.453,51 até 3.271,38 15% 306,80

De 3.271,39 até 4.087,65 22,5% 552,15

Acima de 4.087,66 27,5% 756,53

Fonte: Secretaria de Receita Federal

INFLAÇÃO

IMPOSTO DE RENDA OVER

POUPANÇA
Rendimento mensal

Dia Poupança Dia Poupança

30/05   - 02/06   0,5868%          
31/05 - 03/06   0,5539%
01/06  0,5470% 04/06  0,5146%

As cadernetas de poupança   
abertas nos dias 29, 30 serão   

corrigidas com o índice do dia 1º

10,97% ao ano

DÓLAR

Compra Venda

Câmbio comercial R$ 2,0189 R$ 2,0255
Câmbio paralelo R$ 2,04 R$ 2,24
Câmbio turismo/BB R$ 1,9187 R$ 2,1485

OURO

EURO
Cotação Internacional                        US$ 1,259
Cotação Turismo R$ 2,5085      R$ 2,7070

São Paulo - Bolsa Mercantil  & de Futuros (BM&F)
R$ 103,145

PREVIDÊNCIA SOCIAL

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

Até 1.174,86 8,00
De 1.174,87 até 1.958,10 9,00
De 1.958,11 até 3.916,20 11,00
Acima de 3.916,21 11,00

* 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 Previ-

dência o valor da contribuição deverá ser de 11,00% para quem recebe até um salário mínimo (R$ 622,00) e pa-
ra quem recebe acima de R$ 622,00, caso não preste serviços à empresa, deverá variar do limite mínimo ao li-
mite máximo de contribuição (R$ 622,00 a R$ 3.916,21).

Contribuinte Autônomo
- Quem recebe de pessoa física recolhe por meio de carnê, com alíquota de 20,00% sobre o valor re-

cebido, respeitando o limite mínimo de R$ 622,00 (R$ 124,40) e o teto máximo de R$ 3.916,21 (R$ 783,24).
- Quem recebe de pessoa jurídica recolhe por meio de GPS, com alíquota de 11,00% sobre o valor re-

cebido, respeitando o limite mínimo de R$ 622,00 (R$ 68,42) e o teto máximo de R$ 3.916,21 (R$ 430,78).
- 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$ 3.916,21 (R$ 430,78), caso não atingir o teto máximo
de (R$ 783,24) a diferença deverá ser recolhida através de via carnê.

- Os segurados e contribuintes individuais (autônomos que trabalham por conta própria) que optarem
pela exclusão do direito da aposentadoria por contribuição poderão contribuir com 11,00% sobre o valor do sa-
lário mínimo (R$ 622,00 - LC 123, 14/12/2006).

PRODUTO LOCAL PREÇO - R$

Algodão Pluma (15 kg) Campo Novo Parecis 48,60
Itiquira 49,60
Rondonópolis 49,60
Sorriso 48,70
Alto Garças 49,60
Sapezal 48,50
Campo Verde 49,30
Nova Mutum 48,80

Soja (sc 60 kg) Sorriso 53,00 
Campo Verde 56,55
Primavera 56,15
Sapezal 53,10
Lucas do Rio Verde 53,50
Rondonópolis 56,70 

Milho (sc 60 kg) Sapezal 13,50 
Rondonópolis 15,90
Tangará da Serra                                   13,60

Arroz (sc 60 kg) Sinop 32,99
(sequeiro Tipo 1) Barra do Garças 28,38

Cuiabá 32,95
Barra do Garças 83,50

Boi Gordo (@ - 15kg) Alta Floresta 83,00
Cuiabá 84,00
Cuiabá 78,10
Água Boa 74,50

Vaca Gorda (@ - 15kg) Juína 75,10
Juara 75,05
Alta Floresta 75,00

MERCADO AGROPECUÁRIO

Agrolink - cotação dia 29/5

Autônomos
29/5/2012

Tabela de contribuição do trabalhador assalariado

MÊS FGV (IGP-M) IPC INPC IPCA (IBGE)
Abril 0,85 0,47 0,64 0,64

Março 0,47 0,15 0,18 0,21

Fevereiro -0,06 -0,07 0,39 0,45

Janeiro 0,25 0,66 0,51 0,56

Dezembro/11 -0,12 0,61 0,51 0,50

Novembro/11 0,50 0,60 0,57 0,52

Outubro/11 0,53 0,39 0,32 0,43

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

Indicadores

DA REDAÇÃO

Com uma produção de
21,681 milhões de toneladas de so-
ja, Mato Grosso responde atual-
mente por 32,5% da produção na-
cional (66,682 milhões/t) e 9,2%
da produção mundial (236,869 mi-
lhões), mas ainda é possível avan-
çar mais tanto nessa atividade
quanto nas demais, sustenta o pre-
sidente da Famato, Rui Otoni Pra-
do. Para isso o crescimento precisa
ser sustentado pela ampliação dos
mercados consumidores e agrega-
ção de valor aos produtos, tornan-
do-os mais competitivos. “Esse é
nosso grande desafio, de vender
melhor nossos produtos”. 

Com a produção de 12,094
milhões (t) de milho 2ª safra, por
exemplo, Mato Grosso representa
18,4% da produção brasileira do
grão (65,904 milhões/t) e 1,4% da
mundial (870,453 milhões/t). Si-
tuação semelhante é identificada
na produção de arroz e carnes.
Com a rizicultura, o Estado garan-
te 762 mil (t) do cereal e participa-
ção de 2,5% na produção do país
(30,610 milhões/t) e de 0,1% com
a produção mundial de arroz
(527,129 milhões/t).

Produção mato-grossense de
carne de frango, equivalente a 511
mil toneladas representa atualmente
0,6% do volume produzido no
mundo (80,420 milhões/t) e 4% da
produção brasileira (12,863 mi-
lhões/t). Para Prado os investimen-
tos realizados pelos produtores no
aumento da produção ainda não fo-
ram recompensados. “Não temos

infraestrutura adequada e nem sub-
sídio direto para comercialização”.

Na avaliação do superinten-
dente do Imea, Otávio Celidôneo, o
aumento da produção favoreceria
um melhor aproveitamento pelo
mercado e a geração de emprego.
Atualmente, a China consome 39%
de toda exportação mato-grossense

e a tendência é que a demanda con-
tinue aumentando. Em 2012, além
da China, a Tailândia e a Holanda
estão incluídos entre os principais
destinos das exportações. No ano
passado, 47% da soja produzida no
Estado foi exportada, além de 87%
do milho, 39% do algodão e 59%
das carnes. (SB) 

SILVANA BAZANI

DA REDAÇÃO

Valor da produção agropecuária mato-grossense deve
chegar a R$ 31,481 bilhões este ano, montante 10,9% su-
perior ao registrado em 2011, segundo indicadores do Va-
lor Bruto da Produção (VBP), calculado pelo Instituto Ma-
to-grossense de Economia Agropecuária (Imea) segundo as
condições de comercialização dos produtos em cada região
(preço e volume). Na análise do instituto, apresentada nes-
ta terça-feira (29), o avanço no VBP em 2012 reflete os in-
vestimentos realizados pelos produto-
res em tecnologia, além da conjuntura
econômica e climática favorável para
a maioria das culturas.

Na agricultura estadual o VBP
cresce 13,9%, totalizando R$ 23,612
bilhões. Na pecuária avança 2,6% so-
bre os valores de 2011, somando R$
7,868 bilhões. Estratificando a produ-
ção, com o cultivo do milho o VBP
encerra 2012 com incremento de
72,1% sobre 2011, evoluindo de R$
2,252 bilhões para R$ 3,875 bilhões, resultado da alta de
48% na área plantada e de 17% na produtividade, renden-
do 78 sacas por hectare na safra 2011/2012. 

Para a soja a análise indica aumento de 17,3% no
VBP, atingindo R$ 14,390 bilhões, montante influencia-
do pela expansão de 10% na área cultivada e pela valo-
rização da commodity, apesar das perdas de produtivida-
de decorrentes da ferrugem asiática. Foi identificado

ainda aumento no VBP do leite, que alcança R$ 394,682
milhões, montante 10,7% maior que o de 2011, quando
chegou a R$ 356,439 milhões. Neste ano, houve eleva-
ção de 6% na produção e valorização média de 4% no
preço médio do litro de leite, segundo o Imea. Na avicul-
tura também foi identificado ganho de 9,2% no VBP so-
bre 2011, somando R$ 876,806 milhões em 2012. 

Variação negativa - Com a cotonicultura, ao con-
trário do observado em 2011, o VBP reduz 17,3% em 2012,
após queda de 32% no preço médio da pluma desde então,

somando R$ 3,810 bilhões, ante
os R$ 2,252 bilhões do ano pas-
sado. Situação semelhante é ob-
servada com a produção de ar-
roz, para qual foram apontados
R$ 264,986 milhões de VBP,
montante 34,9% inferior aos R$
407,068 milhões de 2011. Que-
da resulta da diminuição de 35%
na produção, influenciada pela
manutenção em baixa dos pre-
ços desde a safra 2009/2010. 

No geral, a análise indica que 2012 será “um gran-
de ano” para os produtores, segundo o superintendente
do Imea, Otávio Celidônio. “Até agora foi um ano exce-
lente, com clima favorável, evitando perdas de produção
e prejuízos às pastagens”. Acrescentando a isso outros
elementos positivos, como a redução nas taxas de juros e
a retomada de alguns mercados consumidores, será pos-
sível planejar e investir mais na produção, conclui.

Montante deve chegar a R$ 31,481 bilhões este ano, segundo levantamento do Imea

Valor da produção salta 10%

Sérgio Neves/AE

Valorização no preço das commodities no mercado internacional contribui para resultado financeiro

Entrega do projeto é adiada
AEROPORTO

SILVANA BAZANI

DA REDAÇÃO

Entrega do projeto da obra
final do Aeroporto Marechal
Rondon, em Várzea Grande, ao
governo do Estado foi remarcada
para 20 de junho, depois de 2
atrasos no cumprimento do cro-
nograma pela empresa responsá-
vel, a Global Engenharia. Duran-
te reunião realizada nesta terça-
feira (29) em Brasília ficou acer-
tada a visita do presidente nacio-
nal da Infraero a Cuiabá, no dia
25 de junho, para assinatura do
último convênio que irá aplicar
R$ 80 milhões na ampliação e
reforma do aeroporto. 

Investimento contempla a
duplicação do estacionamento,
implantação de duas pistas para
circulação de carros em frente ao
terminal, construção de uma ala
específica para embarque e de-
sembarque de voos internacio-
nais, aumento da área comercial
e instalação dos fíngers, utiliza-
dos na locomoção dos passagei-
ros entre o terminal e as aerona-
ves. Até agora foram concluídas
a 1ª e a 2ª fases da obra, incluin-
do a implantação do Módulo
Operacional Provisório (MOP) e
a demolição e construção da no-
va sede administrativa.

Readequação realizada até
agora ampliou a capacidade do
aeroporto de 1,8 milhão de pas-
sageiros por ano para 2,5 mi-
lhões/ano. Ainda assim, o aero-

porto continua operando no limi-
te da capacidade, já que a média
anual de passageiros no local é
de 2,6 milhões/ano. Com a fina-
lização das obras até dezembro
de 2013, o Marechal Rondon po-
derá receber cerca de 6 milhões
de passageiros anualmente. 

De acordo com o secretá-
rio de Acompanhamento da Lo-
gística Intermodal de Transpor-
tes, Francisco Vuolo, a transfe-
rência do prazo para entrega do
projeto, já com a análise técni-

ca da Infraero, para junho não
irá comprometer a data de con-
clusão da obra. “Dentro do que
trabalhamos, alguns tópicos se-
rão inseridos, como a execução
do projeto com licitação pelo
Regime Diferenciado de Con-
tratações (RDC), utilizado na
licitação do VLT (Veículo Leve
sobre Trilhos), o que permitirá
acelerar o processo”. Reco-
mendação para utilização do
RDC será feita pela Infraero ao
executivo estadual.

Capacidade será ampliada para 6 milhões de passageiros/ano

Marcus Vaillant

Participação de MT é de 32%

China consome 39% de toda exportação mato-grossense do grão

Jonne Roriz/AE

SOJA BRASILEIRA 

C economia2 A GAZETACUIABÁ, QUARTA-FEIRA, 30 DE MAIO DE 2012

AGROPECUÁRIA 

Alguns produtos
Soja R$ 14,390 bilhões
Algodão R$ 3,810 bilhões
Milho R$ 3,875 bilhões
Cana-de-açúcar R$ 1,003 bilhão
Arroz R$ 264,9 milhões
Produtos florestais R$ 267,5 milhões

Fonte: Imea


