
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
21/07 0,4828% 24/07   0,4828%        
22/07 0,4828% 25/07  0,5054%
23/07  0,4828% 26/07  0,4989%

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$ 2,0240 R$ 2,0250
Câmbio paralelo R$ 2,05 R$ 2,17
Câmbio turismo/BB R$ 1,9670 R$ 2,1130

OURO

EURO
Cotação Internacional                        US$ 1,216
Cotação Turismo R$ 2,3970      R$ 2,5530

São Paulo - Bolsa Mercantil  & de Futuros (BM&F)
R$ 103,000

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 48,10
Itiquira 49,10
Rondonópolis 48,90
Sorriso 48,20
Alto Garças 49,10
Sapezal 48,00
Campo Verde 48,80
Nova Mutum 48,30

Soja (sc 60 kg) Sorriso 67,20 
Campo Verde 70,20
Primavera 71,50
Sapezal 66,40
Lucas do Rio Verde 67,50
Rondonópolis 72,00

Milho (sc 60 kg) Sapezal 19,50
Rondonópolis 23,00
Tangará da Serra                                   19,00

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

Cuiabá 32,83
Barra do Garças 81,00

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 20 /7

Autônomos
20/7/2012

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

EVANIA COSTA

DA REDAÇÃO

Renda da produção agrícola mato-grossense está es-
timada em R$ 29,316 bilhões este ano. Montante é 2,03%
menor ao registrado em 2011, quando chegou a R$ 29,925
bilhões, conforme o Valor Bruto da Produção (VBP), di-
vulgado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa).
Baixa pode ser explicada pelo fato de algumas culturas,
como o algodão e o arroz terem
desvalorizado, apesar do aumento
nos nos preços da soja e do milho.

Impacto maior foi provocado
pelo algodão, que deve reduzir em
44,4% o VBP, fechando 2012 em
R$ 5,293 bilhões, contra os R$
9,535 bilhões do ano passado. Ge-
melli Lyra, analista de conjuntura
econômica do Instituto Mato-gros-
sense de Economia Agropecuária
(Imea) confirma a queda, mas discorda que seja tão acen-
tuada. Imea estima 17% e um valor de R$ 3,8 bilhões pa-
ra a cultura. Conforme ela, a divergência pode estar ocor-
rendo na metodologia de cálculo usada pelo Mapa e pelo
Imea. “Ano passado foi um ano muito bom e 2012 está na
média, com valor semelhante ao de 2010”. 

Explicação para o recuo de 22,2% do valor da pro-
dução no arroz em Mato Grosso é outra. Na avaliação de
Gemelli, a redução da área plantada, com a migração dos

agricultores para soja e milho, impactou no VBP. En-
quanto no ano passado era de R$ 343,950 milhões, 2012
deve fechar em R$ 267,363 milhões, acompanhando o
comportamento da cultura na média nacional, que tam-
bém caiu (-15%), saindo de R$ 7,852 bilhões em 2011
para R$ 6,664 bilhões este ano.

Em alta - Considerada a principal cultura do Esta-
do, para a soja o aumento estimado é de 8%, saindo de R$

15,068 bilhões para R$ 16,275 bilhões
de um ano para outro, o que não re-

flete no lucro do produtor, afirma
o presidente da Associação dos
Produtores de Soja e Milho de

Mato Grosso (Aprosoja), Carlos
Henrique Fávaro. Isso porque os

custos de produção também subiram. Fá-
varo alerta ainda para a falta de investi-
mentos do Estado, na estrutura logística
para garantir a competitividade quando

esse “momento bom” e de oportunidades passar. 
Com alta mais expressiva, 61,7%, a renda gerada

com a venda de milho deve passar de R$ 5,685 bilhões em
2012, contra R$ 3,520 bilhões ano passado. Em Mato
Grosso, a expansão da cana de açúcar deve alcançar
18,4%, se confirmado valor de R$ 1,016 bilhão, já que em
2011 foi de R$ 857 milhões. Em contrapartida, o valor da
produção brasileira retraiu 3,1%. Em 2011 somou R$
40,482 bilhões e este ano caiu para R$ 39,193 bilhões. 

Celso Júnior/AE

Para a soja, aumento é de 8% saindo de R$ 15 bilhões para R$ 16,275 bilhões de um ano para outro

Colheita avança no Estado
MILHO

DA REDAÇÃO

Apesar dos atrasos provo-
cados pela chuva, 66,2% da área
plantada com milho foi colhida
no Estado até 19 de julho, man-
tendo a média registrada no mes-
mo período de 2011, quando o ín-
dice foi de 66,8%. Conforme o
analista de Mercado de Custo de
Produção do Imea, Otávio Be-
hling Júnior, a demora na colhei-
ta não deve afetar a produtividade
nas lavouras. Mas para evitar per-
das, agricultores começam a ace-
lerar o trabalho. Prova disso, foi o
avanço, em uma semana, de 16
pontos percentuais na colheita.
Área total ocupa 2,504 milhões
de hectares. No Médio-Norte,
75,3% do grão foi colhido. No-
roeste tem o menor índice, 55%. 

Frio e chuva também atin-
giram a colheita de algodão, que
está em 34% da área cultivada em
Mato Grosso (722,568 mil hecta-
res), sobretudo na região de Pri-
mavera do Leste onde deve afetar
a produtividade. Essa é a perspec-
tiva de 64 produtores, que inte-
gram a Cooperativa Unicotton no
município, onde 50% do algodão
foi colhido. Para piorar a situa-
ção, o gerente Comercial da coo-
perativa, Jaison Vavassori, conta
que a expectativa é que o preço

continue caindo com o excesso da
oferta do produto no mercado.

De acordo com Elisa Mauro
Gomes, analista de Mercado da
cadeia do algodão do Imea, as re-
giões Médio-Norte e Oeste “an-
daram menos” porque produzem
mais o algodão 2ª safra, que ainda
está sendo preparado para colhei-

ta com a aplicação de desfolhan-
tes e maturadores. Índices do Su-
deste são maiores porque planta-
se mais na 1ª safra, aponta a ana-
lista. Entretanto, o Nordeste do
Estado está mais avançado, com
48%. Noroeste e Oeste colheram
menos até agora, 28%, seguido
pelo Sudeste com 29%. (EC)

Do total da área cultivada em Mato Grosso, 66,2% foi colhida

Dirceu Portugal/AE

AGRICULTURA
ESTADUAL 

Valor estimado pelo Mapa é 2% menor
que o valor registrado no ano passado

Produção rende
R$ 29,3 bilhões

Valor da produção 
nacional está 
estimada em 
R$ 213,480 bilhões
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