
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
05/07 0,4828% 08/07   0,4828%        
06/07 0,4828% 09/07  0,4828%
07/07  0,4828% 10/07  0,4904%

As cadernetas de poupança   
abertas nos dias 29, 30 serão   

corrigidas com o índice do dia 1º

10,93% ao ano

DÓLAR

Compra Venda

Câmbio comercial R$ 2,0260 R$ 2,0270
Câmbio paralelo R$ 2,06 R$ 2,18
Câmbio turismo/BB R$ 1,9730 R$ 2,1230

OURO

EURO
Cotação Internacional                        US$ 1,229
Cotação Turismo R$ 2,4170      R$ 2,5870

São Paulo - Bolsa Mercantil  & de Futuros (BM&F)
R$ 102,800

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 48,30
Itiquira 49,30
Rondonópolis 49,10
Sorriso 48,40
Alto Garças 49,80
Sapezal 48,20
Campo Verde 49,50
Nova Mutum 48,50

Soja (sc 60 kg) Sorriso 66,00 
Campo Verde 68,30
Primavera 69,50
Sapezal 66,00
Lucas do Rio Verde 65,50
Rondonópolis 70,00

Milho (sc 60 kg) Sapezal 18,50
Rondonópolis 25,50
Tangará da Serra                                   18,20

Arroz (sc 60 kg) Sinop 32,83
(sequeiro Tipo 1) Barra do Garças 28,38

Cuiabá 32,83
Barra do Garças 84,00

Boi Gordo (@ - 15kg) Alta Floresta 82,00
Cuiabá 82,00
Cuiabá 77,01
Água Boa 73,50

Vaca Gorda (@ - 15kg) Juína 73,00
Juara 73.00
Alta Floresta 73,00

MERCADO AGROPECUÁRIO

Agrolink - cotação dia 17/7

Autônomos
17/7/2012

Tabela de contribuição do trabalhador assalariado

MÊS FGV (IGP-M) IPC INPC IPCA (IBGE)
Junho 0,66 0,23 0,26 0,08

Maio 1,02 0,35 0,55 0,36

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

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

Indicadores

SILVANA BAZANI

DA REDAÇÃO

Detendo 32% do abate de bovinos em Mato Grosso com
14 plantas frigoríficas em operação, o grupo JBS/Friboi está
programando a reativação de duas unidades no Estado, loca-
lizadas em Vila Rica e Pontes e Lacerda. Elas foram arrenda-
das, respectivamente, dos grupos frigoríficos Quatro Marcos
(em recuperação judicial) e Guaporé. Informação foi repassa-
da durante coletiva de imprensa
nesta terça-feira (17) em Cuiabá
por representantes da empresa.

Retomada dos abates nas
duas plantas ainda não definida.
Por enquanto, estão sendo execu-
tadas reformas nas duas indústrias.
Valores investidos no Estado não
foram informados, mas para este
ano nas 145 unidades frigoríficas
mantidas nos 5 continentes está
prevista a aplicação de R$ 1 bilhão
em melhorias operacionais e de infraestrutura das plantas. 

Do total de 16 unidades frigoríficas mantidas em Mato
Grosso pela JBS, 9 (56,25%) foram arrendadas, sendo 5 do
grupo Quatro Marcos (Vila Rica, Juara, São José dos Quatro
Marcos, Alta Floresta e Cuiabá) em 2009 e outras 4 este ano,
do Guaporé (Confresa, Juína, Colíder e Pontes e Lacerda). No
país, a empresa opera 41 unidades e detém 18% do mercado.
Sobre a manutenção de duas plantas industriais paralisadas
em Mato Grosso desde que foram arrendadas, os representan-

tes da empresa justificam que para assumir algumas unidades

estratégicas foi necessário incluir outras onde a escala de aba-
tes mantida era baixa, inclusive pelo número de frigoríficos
existentes. Portanto, o custo de operação não compensava a
reativação. 

Explicação foi dada diante da proliferação de denúncias
de que a empresa estava adquirindo unidades no Estado e man-
tendo-as inoperantes, na tentativa de reduzir ainda mais a con-
corrência e manipular os preços pagos aos pecuaristas. Segun-

do o presidente da Frente Par-
lamentar da Agropecuária,
deputado federal Homero
Pereira, a empresa adquiriu

um frigorífico em Cáceres há
3 anos e o desativou em segui-

da. “É fundamental para o setor
que sejam preservados os empre-
gos e a concorrência saudável”. 

Segundo os representan-
tes da JBS, neste ano nenhuma
das fábricas adquiridas ou ar-
rendadas foi fechada e que a

consolidação das indústrias frigoríficas no Brasil é uma
tendência natural de mercado. 

Desempenho - Com uma capacidade de abate diá-
ria de 33 mil cabeças de bovinos e uma produção de 302,3
mil toneladas industrializadas por ano, a JBS registrou re-
ceita líquida de R$ 61,8 bilhões em 2011. Faturamento foi
20% maior que o registrado em 2010. Mantém no Brasil 41
unidades produtivas e 13 centros de distribuição, além de 5
confinamentos, sendo um deles em Lucas do Rio Verde.

MATO GROSSO Frigoríficos estão situados em Vila Rica e Pontes e Lacerda; grupo não detalha operação

JBS reativará duas unidades

Chico Ferreira

Informações foram repassadas durante entrevista realizada em uma unidade do grupo em Cuiabá

Prestadores de serviço em greve
REDE CEMAT

WELINGTON SABINO

REDAÇÃO DO GD

Trabalhadores de 5 empre-
sas prestadoras de serviço para
a Centrais Elétricas Mato-gros-
senses (Cemat) deflagraram
greve por tempo indeterminado
na segunda-feira (16). Paralisa-
ção, definida em assembleia da

categoria, foi motivada pelo fa-
to das empresas Enecol Enge-
nharia e Eletricidade, En-
dicon Engenharia, Lí-
der Construções Elé-
tricas, Reluz Serviços
Elétricos e Sociedade
de Terceirização de
Serviços (STS) se recusa-
rem a renovar o Acordo Coleti-

vo de Trabalho (ACT) e, no ca-
so da Reluz, a empresa não quer

celebrar o primeiro acordo.
Nesta terça-feira

(17) foi realizada au-
diência de conciliação
entre os empregados e

as empresas no Tribunal
Regional do Trabalho

(TRT) da 23ª Região, mas não
houve consenso e o encontro
presidido pelo desembargador
Roberto Benatar fracassou. Par-
ticiparam da audiência, direto-
res do Sindicato dos Trabalha-
dores nas Indústrias Urbanas de
Mato Grosso (Stiu-MT) e os re-
presentantes das empresas.

Como opção pela greve foi
tomada em assembleias realiza-
das pelos trabalhadores em junho,
as empresas ajuizaram ação cau-
telar para suspender a paralisação
das atividades e conseguiram de-
cisão parcialmente favorável. Em
despacho proferido na última
quinta-feira (12), o presidente do
TRT/MT, desembargador Tarcí-
sio Valente, determinou que os
funcionários mantivessem em ati-
vidade 70% de todos os setores
das empresas, sob pena de multa
diária de R$ 5 mil. 

Foi exigido que as empre-
sas e o sindicato apresentassem a
relação dos empregados no prazo
de 48h. Conforme o TRT, o pro-
cesso será agora distribuído para
um relator, prosseguindo-se a ins-
trução processual. (Reportagem
completa no Portal GD)Trabalhadores de 5 empresas querem firmar acordo coletivo

Divulgação

Grupo tem 200 vagas em aberto
DA REDAÇÃO

Em Mato Grosso o grupo
JBS/Friboi mantém 8,402 mil fun-
cionários, totalizando 30 mil no
Brasil e 135 mil no mundo. Apenas
no Estado acumula um déficit de
200 trabalhadores e necessita con-
tratar para início imediato aproxi-
madamente 80 funcionários. Na
planta industrial de Cuiabá onde
atuam 502 empregados, a demanda
é por 20 pessoas, segundo informa-
ções do gerente de recursos huma-
nos da unidade, William Salazar.

Para suprir a demanda por
mão de obra, a procura é realizada
inclusive no entorno dos municí-
pios onde estão localizadas as uni-
dades de abate. “Em Cuiabá, por
exemplo, a maioria dos funcioná-
rios são de Santo Antônio do Lever-
ger e Várzea Grande”. Em Alta Flo-
resta onde está localizada outra uni-
dade da JBS, parte dos funcionários
foi trazida de Nova Monte Verde,
onde 300 trabalhadores foram dis-
pensados após a paralisação do fri-
gorífico Brasfri, explica o gerente
regional da JBS, Carlos Camilo. 

Entre o total de colaborado-
res, 50% são mulheres, contrata-
das inclusive para desossa das car-
caças, explica o gerente. “Dispu-
tamos muita mão de obra masculi-
na com o setor da construção ci-
vil”. Para capacitar os funcioná-
rios para o trabalho, a empresa
mantém centros de formação. 

Na tentativa de driblar a es-
cassez de mão de obra qualificada
em Mato Grosso e no restante do

país, está sendo firmada uma parce-
ria entre o setor industrial, represen-
tando pela Associação Brasileira
das Indústrias Exportadoras de Car-
nes (Abiec), e o Serviço Nacional

de Aprendizagem Industrial (Senai),
conforme informa o secretário exe-
cutivo do Sindicato das Indústrias
Frigoríficas de Mato Grosso (Sindi-
frigo), Jovenino Borges. (SB)

Em Cuiabá atuam 502 empregados e a demanda é por 20 pessoas

Chico Ferreira

QUADRO FUNCIONAL 

A GAZETACUIABÁ, QUARTA-FEIRA, 18 DE JULHO DE 2012economiaC2

Água Boa, Araputanga, Alta Floresta, Bar-
ra do Garças, Cuiabá, Confresa, Colíder,
Diamantino, Matupá, Juara, Juína, Jurue-
na, São José dos Quatro Marcos, Pedra
Preta, Vila Rica e Pontes e Lacerda

Unidades do JBS em MT


