
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

10,95% ao ano

DÓLAR

Compra Venda

Câmbio comercial R$ 2,0230 R$ 2,0250
Câmbio paralelo R$ 2,02 R$ 2,17
Câmbio turismo/BB R$ 2,0330 R$ 2,1330

OURO

EURO
Cotação Internacional                        US$ 1,2506
Cotação Turismo R$ 2,5170      R$ 2,6500

São Paulo - Bolsa Mercantil  & de Futuros (BM&F)
R$ 104,00

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 46,40
Itiquira 47,40
Rondonópolis 47,20
Sorriso 47,20
Alto Garças 48,10
Sapezal 46,30
Campo Verde 47,10
Nova Mutum 46,60

Soja (sc 60 kg) Sorriso 54,50 
Campo Verde 57,00
Primavera 57,50
Sapezal 54,30
Lucas do Rio Verde 55,00
Rondonópolis 58,00 

Milho (sc 60 kg) Sapezal 13,30 
Rondonópolis 15,80
Tangará da Serra                                   13,40

Arroz (sc 60 kg) Sinop 33,11
(sequeiro Tipo 1) Barra do Garças 28,38

Cuiabá 33,11
Barra do Garças 83,10

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

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

MERCADO AGROPECUÁRIO

Agrolink - cotação dia 11/6

Autônomos
11/6/2012

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

Imea constata que houve aumento 
da demanda pelo produto no Estado

Preço no início
da safra em MT
está animador

SILVANA BAZANI

DA REDAÇÃO

Preço do caroço de algodão está 46% maior no iní-
cio desta safra em comparação com o mesmo período do
ano passado. Tonelada do grão alcançou a cotação de R$
350 nesta semana em Rondonópolis, ante os R$ 260 (t)
praticados no início da safra 2010/11. Valores foram apu-
rados pelo Instituto Mato-Grossense de Economia Agro-
pecuária (Imea) que detectou um aumento da demanda
pelo produto, tanto por parte das esmagadoras quanto por
confinadores, situação que influenciou nos preços.

Em relação à cotação da pluma, a situação é diferen-
te: como os estoques estão altos apesar das exportações, a
tendência é que as indústrias aguardem um pouco mais
para adquirir a matéria-prima, contri-
buindo para pressionar os preços, ex-
plica a analista de mercado do Imea,
Elisa Mauro Gomes. De acordo com
o gerente de confinamento da Estân-
cia Bahia, Artur Vidal Santana, desde
o ano passado a oferta de caroço de
algodão no mercado está menor, in-
clusive pela diversificação na utilização da matéria-prima.
“Quem faz confinamento e não tem estrutura para estocar
não tem mais, até porque é difícil armazenar o produto”.

Mas, como o caroço do algodão não é a base da nu-
trição dos animais confinados, sendo utilizado até a pro-
porção de 17% da ração, o custo de produção da ativida-
de não aumentou. Ao contrário: com o preço do milho
30% menor atualmente em comparação com o mesmo pe-
ríodo do ano passado, houve uma diminuição nos gastos.

“Mas neste ano não vamos investir em confinamento, só
nos leilões, porque estamos fazendo uma reestruturação
da propriedade”. Para 2013 a meta é confinar 15 mil ani-
mais na fazenda. 

Safra - Na safra 2011/12, conforme indica o 9º
Levantamento de Safra da Companhia Nacional de
Abastecimento (Conab), foram plantados 727,1 mil
hectares pelos cotonicultores mato-grossenses, prati-
camente a mesma área cultivada no ciclo 2010/11,
quando alcançou 723,5 mil hectares. Do total planta-
do, cerca de 65 mil hectares (9%) foi reservado para o

plantio do algodão adensado, mas
numa proporção menor em

comparação com a última sa-
fra, quando representou 17%.
Isso ocorreu porque a maioria

dos produtores conseguiram
plantar o algodão convencional

(primeira e segunda safras) no período
ideal, em dezembro e janeiro, observa a
analista do Imea.

Em Mato Grosso a colheita foi ini-
ciada e avança sobre 0,8% da área plantada, algo equi-
valente a 6 mil hectares. Com as chuvas colaborando no
desenvolvimento das lavouras, a expectativa é que os
produtores alcancem uma produtividade melhor que no
ano passado, obtendo em média 3,825 mil quilos por
hectare plantado, num rendimento 8,1% superior ao re-
gistrado na safra 2010/11. Estimativa é que sejam colhi-
das 2,781 milhões de toneladas de algodão em caroço,
volume 8,6% maior que na safra 2010/11. Tanto esmagadoras quanto confinadores estão aumentando a demanda em Mato Grosso

Chico Ferreira

SILVANA BAZANI

DA REDAÇÃO

Exportações de carne bovi-
na aumentaram 38,4% em maio
em comparação com o volume
de embarques realizados por Ma-
to Grosso em abril, alcançando
14,8 mil toneladas no fechamen-
to do último mês. Quantidade
significou incremento de 10%
em relação ao mesmo período do
ano passado, quando foram em-
barcadas cerca de 13,320 mil to-
neladas do produto.

Crescimento nas exporta-
ções influenciou na receita, tota-
lizando US$ 72,8 milhões no
quinto mês deste ano, montante
29% superior ao registrado em
abril (US$ 56,3 milhões) e 3%
sobre maio de 2011. Desempe-
nho é resultado da intensificação
no comércio com a Venezuela,
explicou o analista de mercado
do Instituto Mato-grossense de
Economia Agropecuária (Imea),
Carlos Ivam Garcia.

Para ele, a situação de-
monstra que a indústria está pro-
curando novos mercados, para
compensar as restrições impos-
tas pelo governo russo desde ju-
nho do ano passado, além da di-
minuição nas importações pelo
Irã, dois grandes consumidores
da carne brasileira. Mas, na ava-
liação do diretor do Sindicato
das Indústrias Frigoríficas de
Mato Grosso (Sindifrigo), Paulo
Bellincanta, esses números não
refletem o cenário atual, já que
no primeiro quadrimestre de
2012 houve uma diminuição de
4,8% na quantidade embarcada
de carne bovina em comparação
com o mesmo período do ano
passado, com um volume equi-
valente a 52,182 mil toneladas,
contra 54,814 mil (t) em igual
período de 2011.

Com esse resultado, a re-
ceita fechou em US$ 246,376 mi-
lhões no acumulado até abril des-
te ano, ante os US$ 249,705 mi-
lhões de 2011.

ABr

Mercado internacional continua atrativo para os pecuaristas

CARNE BOVINA

Demanda no Estado já
chega aos R$ 250 milhões

SILVANA BAZANI

DA REDAÇÃO

Demanda pelos recursos do
Programa Agricultura de Baixa
Emissão de Carbono (ABC) em
Mato Grosso alcançou R$ 250 mi-
lhões até agora. Montante acumula-
do desde julho de 2011 representa o
dobro do volume sob consulta até o
início de abril deste ano, quando
chegou a R$ 120 milhões. Apesar
do aumento na procura, 82,3% do
valor ainda não foi aplicado, espe-
rando análise. Desembolso realiza-
do aos agropecuaristas totaliza R$
43 milhões até agora.

Conforme informações da su-
perintendência regional do Banco
do Brasil (BB), na época em que o
programa ABC foi lançado a meta
era aplicar R$ 73 milhões na safra
2011/12 em ações de adequação e
regularização de propriedades ru-
rais, bem como recuperação de pas-
tagens degradadas, implantação de
sistema de integração lavoura-pe-
cuária e de planos de manejo sus-

tentável. Evolução na demanda é re-
sultado do reforço na divulgação
das 13 linhas de crédito disponíveis,
que garantem empréstimos de até
R$ 1 milhão, com taxa de 5,5% ao
ano, limite financiável de até 100%
do investimento e prazos de até 15
anos para pagamentos, de acordo
com a atividade ou bem financiado. 

Divulgação das linhas de cré-
dito tem sido apoiada por entidades
do setor produtivo, como a Associa-
ção dos Criadores de Mato Grosso
(Acrimat) e Federação da Agricultu-
ra e Pecuária (Famato). De acordo
com o BB, 70% dos produtores bus-
cam recursos para investimentos em
recuperação de pastagens e integra-
ção lavoura-pecuária. 

Em todo país, foram aplica-
dos R$ 850 milhões pelo programa
ABC, no acumulado de julho a
maio deste ano, liberado em 2,6
milhões. Montante representa a
meta para safra atual, alcançada
com um mês de antecedência, con-
siderando que a safra 2011/12 se
encerra no próximo dia 30.

CARBONO 

Exportações crescem 38,4% durante maio
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ALGODÃO
EM ALTA 

Cotonicultores 
plantaram 727,1
mil hectares


