
REND. - R$ ALÍQUOTA DEDUZIR - R$

Até 1.566,61 - -

De 1.566,62 até 2.347,85 7,5% 117,49

De 2.347,86 até 3.130,51 15% 293,58

De 3.130,52 até 3.911,63 22,5% 528,37

Acima de 3.911,63 27,5% 723,95

Fonte: Secretaria de Receita Federal

INFLAÇÃO

IMPOSTO DE RENDA OVER

POUPANÇA
Rendimento mensal

Dia Poupança Dia Poupança

08/11   0,5370 11/11   0,6009%          
09/11 0,5690 12/11   0,6077%
10/11   0,6065 13/11  0,6045%

As cadernetas de poupança   
abertas nos dias 29, 30 serão   

corrigidas com o índice do dia 1º

11,30% ao ano

DÓLAR

Compra Venda

Câmbio comercial R$ 1,7630  R$ 1,7658
Câmbio paralelo R$ 1,78 R$ 1,93
Câmbio turismo/BB R$ 1,7010 R$ 1,8440

OURO

EURO
Cotação Internacional                        US$ 1,3415
Cotação Turismo R$ 2,5640        R$ 2,7085

São Paulo - Bolsa Mercantil  & de Futuros (BM&F)
R$ 100,10

PREVIDÊNCIA SOCIAL

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

Até 1.106,90 8,00
De 1.106,91 até 1.844,83 9,00
De 1.844,84 até 3.689,66 11,00
Acima de 3.689,67 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$ 545,00) e para quem rece-
be acima de R$ 545,00, caso não preste serviços à empresa, deverá variar do limite ao limite máximo de contribuição
(R$ 545,00 a 3.689,66).

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$ 545,00 (R$ 109,00) e o teto máximo de R$ 3.689,66 (R$ 737,93).
- 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$ 545,00 (R$ 59,95) e o teto máximo de R$ 3.689,66 (R$ 405,86).
- 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$ 3.686,66 (R$ 405,86), caso não atingir o teto máximo de (R$ 737,93)
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$
538,15 - LC 123, 14/12/2006).

PRODUTO LOCAL PREÇO - R$

Algodão Pluma (15 kg) Campo Novo Parecis 56,55
Itiquira 57,58
Rondonópolis 57,35
Sorriso 56,55
Alto Garças 57,58
Primavera 54,49
Campo Verde 57,20
Nova Mutum 56,70

Soja (sc 60 kg) Sorriso 40,00 
Campo Verde 42,10
Primavera 41,50 
Sapezal 38,10 
Lucas do Rio Verde 39,20
Rondonópolis 42,50 

Milho (sc 60 kg) Sapezal 17,00 
Rondonópolis 20,60
Tangará da Serra 19,00 

Arroz (sc 60 kg) Sinop 26,95
(sequeiro Tipo 1) Barra do Garças 28,50

Cuiabá 26,99
Rondonópolis 86,15

Boi Gordo (@ - 15kg) Tangará da Serra 87,20
Cuiabá 87,08
Cuiabá 86,10
Agua Boa 83,85

Vaca Gorda (@ - 15kg) Juína 85,10
Juara 86,40
Alta Floresta 85,08

MERCADO AGROPECUÁRIO

Imea / Agrolink - cotação dia 14/11

Autônomos
14/11/2011

Tabela de contribuição do trabalhador assalariado

MÊS FGV (IGP-M) IPC INPC IPCA (IBGE)
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

Junho -0,18 0,01 0,22 0,15

Maio 0,43 0,31 0,57 0,47

Abril 0,45 0,70 0,72 0,77

Março 0,62 0,35 0,66 0,79

Un. Padrão Fiscal (UPF) de Mato Grosso R$ 34,95

Indicadores

SILVANA BAZANI
DA REDAÇÃO

Financiamentos liberados pelo Banco do Brasil pa-
ra a safra agrícola 2011/2012 mato-grossense já somam
R$ 1,473 bilhão, contabilizados entre julho e outubro. O
montante deve chegar a R$ 3 bilhões até o fim do 1º se-
mestre de 2012, prazo final para as liberações do atual ci-
clo produtivo, segundo a instituição financeira. Na safra
anterior o BB emprestou R$ 2,457 bilhões, sendo R$ 980
milhões liberados entre julho e outubro de 2010. 

Gerente de Mercado e Negó-
cios do BB em Mato Grosso, Ander-
son Scorsafava, afirma as metas esti-
puladas para a atual safra, de R$
2,815 milhões, serão superadas. “Já
emprestamos 50% a mais para o
mesmo período de 2010”. 

Um dos fatores que têm atraído
os produtores são as linhas de crédi-
to para o programa Agricultura de
Baixo Carbono (ABC) e a antecipação dos financiamen-
tos para a safra, inclusive do milho safrinha, tradicional-
mente liberados a partir de janeiro. “Estamos investindo
mais no atendimento do agronegócio, inclusive com car-
teiras privadas e com segmentação de clientes”. Outra
medida adotada pelo BB que influenciou nas contrata-
ções, diz Scorsafava, foi a renegociação de dívidas dos
clientes inadimplentes entre 2008 e junho de 2010. “Pa-
gando 40% nos 5 primeiros anos, o produtor conseguiu
renegociar por até 10 anos”. 

Resultados obtidos na última safra favoreceram,
avalia o gerente, contribuindo para redução na inadim-
plência, mantida em 1%. Nesta safra, produtores que bus-
carem recursos para custeio podem contratar R$ 650 mil,
sendo mais R$ 650 mil liberados para mesma finalidade
pelo Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-
Oeste (FCO), a taxas variáveis entre 5,5% e 8,5% ao ano. 

Pela linha ABC foram ofertados R$ 850 milhões
em todo país, sendo que cada produtor

pode contratar até R$ 1 milhão a ju-
ros de 1,5% ao ano. “Como no Es-

tado um terço das áreas cultivá-
veis é de pastagem degradada es-
tá havendo uma boa procura nes-
ta linha e as propostas são anali-
sadas”. Proprietário da Selvaplan
Planejamento Agropecuário,
Adilson Berlin confirma que os
produtores estão antecipando in-
vestimentos para a atual safra, in-
cluindo de milho safrinha, por

causa das perspectivas favoráveis de comercialização.
“Nesse cenário, o banco disponibilizou os recur-

sos mais cedo e o produtor está aproveitando”. Em Sor-
riso, Berlin diz que já foram captados recursos para
cultivo de 20 mil hectares de milho 2ª safra, mesmo an-
tes de encerrado o plantio da soja. Presidente do Sindi-
cato Rural de Lucas do Rio Verde, Júlio Cinpak, diz
que quando não há restrição o produtor recorre mais
aos financiamentos, mas que ultimamente estão menos
dependentes do crédito bancário.

Recursos foram desembolsados pelo Banco do Brasil aos produtores mato-grossenses

Empréstimos sobem 50%

Lenine Martins/Secom-MT

Metas estipuladas para a atual safra em Mato Grosso é de R$ 2,815 milhões e devem ser superadas

Otmar de Oliveira

Aos poucos, o produto estadual conquista outros destinos

Exportações de carne avançam em outubro
LAÍS COSTA MARQUES

DA REDAÇÃO

Vendas de carne bovina ma-
to-grossense para o exterior evoluí-
ram 13,7% em outubro deste ano se
comparado a setembro. Crescimen-
to é 13 pontos percentuais superior
ao que o país registrou de aumento
no mesmo intervalo. No Estado, o
embarque de carne in natura passou
de 11,9 mil toneladas para 13,7 mil
toneladas de um mês para outro.

Boletim semanal do Institu-
to Mato-grossense de Economia
Agropecuária (Imea) aponta que o
crescimento nas vendas interna-

cionais foi puxado pela relação
comercial com a Venezuela, que
passou a ser o principal cliente
desde setembro deste ano. Em ou-
tubro foram adquiridos pelo país
vizinho 3,35 mil toneladas, quase
mil toneladas a mais que o volume
comprado no 9º mês.

Retorno das vendas de carne
à Venezuela coincidiu com começo
do embargo russo, que impediu a
comercialização de carne para o até
então maior cliente. Analista do
Imea Carlos Garcia explica que já
foi um importante comprador da
carne do Estado no passado e que
agora volta a comprar. Segundo ele,

com esta parceria, os frigoríficos
puderam dar vazão às vendas que
deixaram de ser feitas com o em-
bargo russo.

Com relação a preço, Garcia
explica que a diferença é pouca e
não tem cliente preferencial. Em-
presário do segmento, Milton Be-
lincanta, explica que na verdade a
Venezuela tem se mostrado um
cliente até melhor do que a Rússia,
porque a carne não tem a concor-
rência do produto indiano. “A Rús-
sia se tornou compradora da Índia,
que este ano deverá se tornar o se-
gundo maior produtor de carne no
mundo, e como estão mais próxi-

mos um do outro, a carne brasileira
sai perdendo”.

Desde que o embargo russo
foi decretado, em abril, exporta-
ções estão em recuperação, e o
crescimento das vendas externas
entre julho deste ano e outubro va-
riou 68,8%, segundo levantamen-
to do Imea. Caso a Rússia volte a
consumir o produto brasileiro,
conforme é indicado pelo gover-
no, Carlos Garcia afirma que o
Estado tem capacidade para aten-
der a demanda dos 2 países, mas
que o reflexo será sentido no pre-
ço da carne no mercado interno,
que deverá ter alta.

Inscrições para vestibular seguem até o dia 18
REDAÇÃO DO GD

Candidatos a uma das 150
vagas oferecidas em 3 cursos

oferecidos pela Faculdade
de Tecnologia (Fatec Se-
nai-Cuiabá) têm até sex-
ta-feira (18) para fazer a
inscrição para o vestibu-

lar. Todos os cursos são na
área de alimentos, sendo

Agroindústria, Processamento
de Carnes e Laticínios. Os interes-
sados podem fazer a inscrição dire-
to no site do Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial (Senai-
MT), onde há um link que direcio-

na para a página do vestibular.
Para entrar no mercado de

educação do ensino superior, o Se-
nai-MT investiu na modernização da
unidade Cuiabá, adquirindo equipa-
mentos de alta tecnologia, montando
laboratórios e adequando a estrutura
física já existente. Com ambientes
de ensino e projetos de curso que
atendem às exigências do Ministério
da Educação (MEC), a Fatec Senai-
Cuiabá inicia as atividades já autori-
zada e credenciada pelo Conselho
Nacional de Educação, alcançando
nota 4 em uma escala de 1 a 5.

Diretor regional do Senai, Gil-
berto Figueiredo, destaca que esta é

uma das maiores notas já conquista-
das por uma instituição de ensino su-
perior em Mato Grosso. “Não atin-
gimos a nota máxima porque ainda
precisamos incrementar nosso qua-
dro de docentes com mestres e dou-
tores. Mas já estamos com processo
seletivo em andamento para contra-
tação de mais de 300 profissionais”.

A escolha dos cursos ocorre
pela alta demanda por profissionais
da área na indústria mato-grossense.
A oferta está alinhada ao desenvolvi-
mento do Estado, considerando que
o agronegócio é o carro-chefe da
nossa economia, e a indústria de ali-
mentos é uma das que mais cresce

em Mato Grosso. Além de Cuiabá,
outras faculdades serão inauguradas,
a partir de 2012, m Várzea Grande,
Rondonópolis e Sinop.

A Fatec Senai-Cuiabá está lo-
calizada na avenida 15 de Novem-
bro, no bairro Porto, em Cuiabá. Os
cursos têm duração de 3 anos, in-
cluindo o estágio profissional su-
pervisionado em ambientes indus-
triais da área alimentícia. O vesti-
bular será no dia 27 de novembro.
A previsão de início das aulas é pa-
ra fevereiro de 2012, e os cursos se-
rão ofertados no período noturno.
Informações no (65) 3612-1710.
(FR Com Assessoria)

FACULDADE SENAI 

Otmar de Oliveira/Arquivo

Fatec está localizada na unidade do Senai no Porto, em Cuiabá

RECUPERAÇÃO

C economia2 A GAZETACUIABÁ, 15 E 16 DE NOVEMBRO DE 2011

SAFRA AGRÍCOLA 

Pela linha
ABC foram ofertados
R$ 850 milhões 
em todo país


