
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

25/11   0,5996 28/11   0,5627%          
26/11 0,5901 29/11   -
27/11   0,5658 30/11  -

As cadernetas de poupança   
abertas nos dias 29, 30 serão   

corrigidas com o índice do dia 1º

11,40% ao ano

DÓLAR

Compra Venda

Câmbio comercial R$ 1,8550  R$ 1,8560
Câmbio paralelo R$ 1,87 R$ 2,01
Câmbio turismo/BB R$ 1,7970 R$ 1,9430

OURO

EURO
Cotação Internacional                        US$ 1,3305
Cotação Turismo R$ 2,3900        R$ 2,5970

São Paulo - Bolsa Mercantil  & de Futuros (BM&F)
R$ 101,00

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 87,15
Agua Boa 84,25

Vaca Gorda (@ - 15kg) Juína 81,75
Juara 85,35
Alta Floresta 85,40

MERCADO AGROPECUÁRIO

Imea / Agrolink - cotação dia 28/11

Autônomos
28/11/2011

Tabela de contribuição do trabalhador assalariado

MÊS FGV (IGP-M) IPC INPC IPCA (IBGE)
Outubro 0,53 0,39 0,32 0,43

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

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

Indicadores

SILVANA BAZANI

DA REDAÇÃO

Comercialização de 46,609 mil bovi-
nos da raça Nelore durante 98 leilões rea-
lizados em 19 municípios mato-grossenses

movimentou R$ 60 milhões, valor 20%
superior ao obtido no ano passado. Resul-
tado foi divulgado nesta segunda-feira
(28), na sede da Associação dos Criadores
de Nelore de Mato Grosso (ACNMT). En-
tre os estados brasileiros que mais reali-

zam exposições ranqueadas no Brasil, Ma-
to Grosso ocupa a 3ª posição, superado
apenas por São Paulo e Goiás. 

Do rebanho estadual de bovinos,
estimado em 29 milhões de cabeças, os
animais da raça nelore representam cer-

ca de 80% do total, se-
gundo estimativa do pre-
sidente da Associação de
Criadores de Mato Gros-
so (Acrimat), José João
Bernardes. Adaptados ao

clima do Cen-
tro-Oeste, a
raça vem se
aperfeiçoando
geneticamente, melhorando a
qualidade da carne e conquis-
tando o mercado internacio-
nal, inclusive o europeu, con-
siderado o mais exigente,
lembra presidente da
ACNMT, Hermes Botelho de
Campos. “O cruzamento en-
tre linhagens aprimorou a ra-
ça e de uns 15 anos para cá se
desenvolveu muito em Mato
Grosso”. 

Ranking é um dos meca-
nismos que tem contribuído
para o desenvolvimento do se-
tor pecuário, sustenta Bernar-
des. Pecuaristas participantes
do ranking aprendem a sele-
cionar os animais para o plan-
tel observando critérios de
melhoramento genético, ace-
lerando assim o processo de
maturação do animal para o
abate, além de encurtar o ciclo
reprodutivo da fêmea. “Hoje
se consegue abater um animal
com 2 anos. Antes era preciso
esperar 4 anos”. Sendo assim,
é possível produzir mais carne
em uma mesma área, sem pre-

cisar avançar na
ocupação de novas
áreas e cedendo es-

paço para expansão da
agricultura, completa vi-

ce-presidente da Acrimat,
Jorge Pires. 

Durante os leilões, hou-
ve animal negociado por
quase meio milhão de reais.

Fêmea batizada de Energética Santa Eli-
na, do criador Hermes Botelho de Cam-
pos, foi considerada a melhor matriz e ad-
quirida por um consórcio de 4 pecuaristas,
que pagaram juntos R$ 480 mil pelo ani-
mal. “Ela foi comercializada junto com
outros 2 filhotes”. Energética também é
mãe dos vencedores da categoria Macho
Jovem (Yatho Santa Elina) e Fêmea Jo-
vem (Kamille Santa Elina). 

Cada fêmea matriz produz em média
100 óvulos por ano, que são fertilizados
com os espermatazóides de um macho
P.O. e implantados em outras fêmeas. 

Evento - Ranking Estadual da Ra-
ça Nelore de Mato Grosso iniciou no dia
20 de fevereiro, com a Exposição Interna-
cional de Nelore (Expoinel) em Cuiabá e
encerrou no dia 6 de outubro no municí-
pio de Cáceres. Evento é realizado há 14
anos no Estado. Este ano participaram
322 expositores de 27 municípios e 5 es-
tados brasileiros. Durante 19 exposições
agropecuárias foram julgados 2,812 mil
animais de alta linhagem, identificados
como Puro de Origem (P.O.). Quando
evento começou no Estado, apenas os
municípios de Cuiabá e Rondonópolis
participaram.

Foram vendidos 46,609 mil bovinos, durante 98 leilões realizados em 19 municípios de MT

Marcus Vaillant/Arquivo

Animais da raça nelore representam cerca de 80% do rebanho bovino mato-grossenses e genética vem melhorando nos últimos anos

Plantio começa nesta semana
ALGODÃO

LAÍS COSTA MARQUES

DA REDAÇÃO

Esta semana os produtores
de algodão de Mato Grosso dão
início ao plantio da commodity,
que neste ano deve atingir 750
mil hectares. Área é um pouco
maior que os 730 mil (h) cultiva-
dos na safra 2010/2011 devido
ao volume de produto negociado
no mercado futuro. Com os pre-
ços em alta até meados deste
ano, produtores aproveitaram
para vender parte da produção.

Atualmente a arroba é co-
mercializada por cerca de R$
55, de acordo com o boletim se-
manal do Instituto Mato-gros-
sense de Economia Agropecuá-
ria (Imea). O valor está 40% in-
ferior aos preços praticados em
maio, quando a arroba chegou
próximo de R$ 95. Por isso,
parte do que será colhido ano
que vem, por ter sido comercia-
lizado antes, estará mais caro
do que hoje.

Com relação a 2010, hou-
ve queda de 37% ante R$ 87
praticados em novembro do ano
passado. Conforme o produtor

Alexandre De Marco, a área es-
te ano será maior não pela ex-
pectativa de vendas, mas para o
cumprimento dos contratos futu-
ros, o que nesta safra trouxe ga-
nho aos produtores, visto que a
commodity desvalorizou.

Custos, ao contrário do
preço de venda, aumentaram es-
te ano em torno de 7% e chega a
uma média de US$ 2,5 mil (ha),

explica De Marco. Segundo ele,
a alta foi provocada pela valori-
zação dos fertilizantes, que nes-
ta safra estão até 15% mais ca-
ros para o produtores. 

Plantio do algodão está au-
torizado Instituto Nacional de
Defesa Agropecuária de Mato
Grosso (Indea/MT) a partir do
dia 1º de dezembro, próxima
quinta-feira.

Previsão é cultivar 750 mil hectares em todo Mato Grosso

Marcus Vaillant/Arquivo

Abate de bovinos aumenta 29%
REDAÇÃO DO GD

Abate de bovinos em Mato
Grosso subiu 29% em outubro
deste ano na comparação com
igual intervalo de 2010. Acompa-
nhamento realizado pelo Ins-
tituto Mato-grossense de
Economia Agropecuária
(Imea) aponta que no
mês passado foram des-
tinados aos frigoríficos
do Estado 402,8 mil ani-
mais, contra 310 mil no mes-
mo mês do ano anterior. No acu-
mulado dos 10 meses, a alta che-
ga a 10%, passando de cerca de
3,6 milhões de cabeças para
4,020 milhões de um ano para ou-
tro. Os dados foram contam no
boletim do Imea, divulgado nesta
segunda-feira (28).

Luciano Vacari, superinten-
dente da Associação dos Criado-
res de Mato Grosso (Acrimat),
afirma que a alta é motivada pelo
confinamento que cresceu este
ano em relação ao ano anterior.
“Com mais gado disponível, o
abate tende a aumentar para aten-
der o mercado consumidor, tanto
interno quanto para exportação”,
diz ao comentar que ainda resta
um pequeno volume de gado para
sair do confinamento, o que deve
garantir a manutenção dos preços

até o fim deste ano.
Luiz Antônio Freitas, presi-

dente do Sindicato das Indústrias
Frigoríficas de Mato Grosso (Sin-
difrigo/MT), concorda que há

mais gado no mercado e que
por isso a atividade su-

biu. Ele diz ainda

que os pecuaristas estão investin-
do na atividade e melhorando a
gestão do negócio, o que reflete
na oferta de gado no período da
entressafra. “Com maior oferta os
preços deram uma baixada nos
últimos dias, mas deve se manter
até o fim do ano”. (FR)

De janeiro a outubro, 4,020 milhões de cabeças foram abatidas

Robson Fernandjes/AE

C economia2 A GAZETACUIABÁ, TERÇA-FEIRA, 29 DE NOVEMBRO DE 2011

RANKING NELORE 

Evento é 
realizado 
há 14 anos 
no Estado

Evento movimenta R$ 60 mi


