
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

06/12   0,5849 09/12   0,5690%          
07/12 0,5421 10/12   0,6056%
08/12   0,5370 11/12  0,6009%

As cadernetas de poupança   
abertas nos dias 29, 30 serão   

corrigidas com o índice do dia 1º

10,90% ao ano

DÓLAR

Compra Venda

Câmbio comercial R$ 1,8140  R$ 1,8160
Câmbio paralelo R$ 1,80 R$ 1,94
Câmbio turismo/BB R$ 1,7530 R$ 1,9200

OURO

EURO
Cotação Internacional                        US$ 1,3363
Cotação Turismo R$ 2,3070        R$ 2,5170

São Paulo - Bolsa Mercantil  & de Futuros (BM&F)
R$ 99,00

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 56,50
Itiquira 57,60
Rondonópolis 57,35
Sorriso 56,58
Alto Garças 57,58
Primavera 54,52
Campo Verde 57,20
Nova Mutum 56,70

Soja (sc 60 kg) Sorriso 40,00 
Campo Verde 42,15
Primavera 41,50 
Sapezal 38,10 
Lucas do Rio Verde 39,30
Rondonópolis 42,50 

Milho (sc 60 kg) Sapezal 17,00 
Rondonópolis 20,70
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 87,25
Cuiabá 87,08
Cuiabá 87,22
Agua Boa 84,35

Vaca Gorda (@ - 15kg) Juína 81,90
Juara 85,50
Alta Floresta 85,60

MERCADO AGROPECUÁRIO

Imea / Agrolink - cotação dia 08/12

Autônomos
08/12/2011

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

Dida Sampaio/AE

Nesta temporada foram plantados cerca de 220 mil hectares em Mato Grosso

SISSY CAMBUIM

DA REDAÇÃO

Apesar do aumento de 6,3% na área destinada
à plantação de cana-de-açúcar no Estado, que passou
de 207,050 mil hectares na safra passada para
220,090 mil (ha) na atual, houve uma queda de 0,8%
no volume produzido no ciclo 2011/2012. Ao todo,
foram 13,545 milhões de toneladas de cana colhidas
em Mato Grosso nesta temporada agrícola, enquanto
o ciclo anterior, em área menor, foram 113,5 mil (t)
do produto a mais. Os números foram divulgados
nesta quinta-feira (08) pela Companhia Nacional de
Abastecimento (Conab) e fazem parte do 3º levanta-
mento da safra da cultura. A pesquisa ouviu represen-
tantes de 442 unidades produtoras do país entre os
dias 7 e 18 de novembro.

Os dados são consequência da baixa na taxa
de produtividade, que teve queda de 6,7%, passan-
do de 65,980 mil toneladas
por hectare na última safra
para 61,547 mil (t) nesta. Ma-
to Grosso, de acordo com a
Conab, foi um dos estados
onde ocorreu geada, o que
contribuiu para a queda, jun-
tamente com outros fatores
elencados pela Conab, como
a estiagem de abril/outubro
do ano passado e a escassez
de chuva em maio.

Conforme o estudo, o
Estado foi o único da região
Centro-Oeste a apresentar diminuição da produção
nesta safra. No entanto, Mato Grosso teve queda
discreta se comparada ao índice nacional, onde a
baixa total foi de 8,4%, fazendo com que o volume
de cana moída no país contabilize 571,471 milhões
de toneladas.

Levantamento do Sindicato das Indústrias Su-
croalcooleiras de Mato Grosso (Sindalcool), que ain-
da não foi concluído, tinha uma estimativa de produ-
ção de 13,9 milhões de toneladas de cana-de-açúcar,
mas segundo o diretor-executivo da entidade, Jorge
dos Santos, a diferença se deve ao fato de a Conab
não ter incluído em sua conta a produção da ETH

Bionergia. A empresa iniciou suas atividades neste
ano e moeu aproximadamente 450 mil toneladas.

Ele também destaca que esta última safra vi-
venciou um longo período de seca que deixou o mer-
cado perplexo. De acordo com o diretor-executivo,
ainda não há qualquer expectativa para a próxima sa-
fra. Santos estima que só terá uma previsão em mar-
ço, quando começar a coletar os dados da nova tem-
porada.

A safra 2011/12 teve a maior parte de seu vo-
lume destinado à produção de etanol. Foram en-
viadas às indústrias 10,538 milhões (t), o equiva-
lente a 77,8% do total, discretamente acima dos
níveis históricos, que conforme o diretor-executi-
vo, mantendo a proporção de 75% (etanol) e 25%
(açúcar). Santos explica que isso se deve à maior
necessidade demonstrada pelo mercado do consu-
mo de combustíveis, enquanto, por outro lado, o
açúcar tem se apresentado ao longo dos anos como

um commodity estável. 
Mato Grosso, contudo,

foi o único estado do Centro-
Oeste que apostou na diminui-
ção da produção de açúcar. No
vizinho Mato Grosso do Sul,
houve aumento de 24,72% do
volume de cana destinado à fa-
bricação do produto e, em
Goiás, o índice foi de 15,71%.
Com o incremento destinado ao
etanol foram produzidos, no Es-
tado, 852,403 milhões de litros
do produto nesta safra, 0,57% a

menos que o volume da safra 2010/2011.
Já o açúcar, que contou com 8,85% menos

de cana que na safra passada, registrou uma pro-
dução de 398,6 mil toneladas, o que representa
47,5 mil toneladas do produto a menos circulando
no mercado. Se comparado à última safra, quando
a quantia produzida foi de 446,1 mil toneladas, o
valor é 10,66% inferior.

O volume total de cana moída para a fabri-
cação de açúcar em Mato Grosso foi estimado em
3,007 milhões (t), enquanto o último ciclo teve
3,299 milhões (t). O Estado é o menor produtor
de cana do Centro-Oeste.

Segundo a Conab foram produzidas 13,545 milhões de toneladas

Otmar de Oliveira

População dos meios urbano e rural tem os mesmos projetos

Educação e moradia própria são prioridades
DA ASSESSORIA

CNA

Comprar a casa própria e
estudar. Essas são as principais
aspirações da nova classe média
brasileira, a chamada classe C,
que ascendeu socialmente nos úl-
timos anos em função do cresci-
mento econômico do país e repre-
senta, hoje, 55% da população. É
o que mostra pesquisa encomen-
dada pela Confederação da Agri-
cultura e Pecuária do Brasil
(CNA) ao Instituto de Pesquisas
Sociais, Políticas e Econômicas
(Ipespe), para avaliar o perfil des-
sa nova classe social, apontada
por especialistas como público

potencial em termos de consumo.
A pesquisa mostra que, em

alguns aspectos, as aspirações da
classe C do meio rural e urbano
são muito parecidas. “Cerca de
81% das pessoas consultadas dis-
seram que pretendem comprar a
casa própria nos próximos meses.
O maior sonho para a classe mé-
dia continua sendo o de ter a casa
própria”, afirma a presidente da
CNA, senadora Kátia Abreu. Es-
se é o desejo de 21% dos entre-
vistados da área urbana e de 20%
da área rural. Para realizar a pes-
quisa foram ouvidas 2 mil pes-
soas da Classe C, que, pelo crité-
rio de renda adotado pela Funda-
ção Getúlio Vargas (FGV), têm

renda familiar que varia de R$
1,2 mil a R$ 5,2 mil. A educação,
fator essencial para alcançar no-
vas oportunidades profissionais,
também é uma das prioridades
para a classe C, seja no campo ou
na cidade. Estudar é prioridade
para 13% dos entrevistados da
área urbana e para 17% dos en-
trevistados da área rural. 

Neste contexto, onde a in-
formação e o conhecimento es-
tão atualmente disponíveis no
meio virtual, o acesso da classe
C à internet é menor nas áreas
rurais. De forma geral, 49% dos
entrevistados da classe C aces-
sam a internet, sendo que na área
urbana esse índice é de 52% e na

área rural é menor, de 28%.
Para obter dados mais preci-

sos, o Ipespe segmentou a nova
classe média em 3 grupos: C tradi-
cional, C mais e C menos. A clas-
se C tradicional é a que já se sen-
tia classe média. Esse grupo res-
ponde por 41% da classe C. No
segundo grupo está a classe C
mais, que corresponde a 39% des-
se segmento. “É esse grupo que
sente mais fortemente que as con-
dições melhoraram. Eles estão ex-
tremamente satisfeitos com o país
e têm muitas esperanças de novos
avanços”. A pesquisa identificou
que é na classe C menos, que cor-
responde a 20% do segmento, on-
de estão os principais problemas.

NOVA CLASSE C

Etanol registra a
maior demanda

DA REDAÇÃO

As indústrias do setor sucroal-
cooleiro de Mato Grosso aumenta-
ram em 1,71% a destinação da pro-
dução de cana-de-açúcar para a fa-
bricação de etanol (anidro e hidrata-
do), que totalizou 10,538 milhões de
toneladas na safra 2011/2012. O vo-
lume representa cerca de 77,8% da
produção total da matéria-prima
deste ano. O grande investimento foi
na produção de etanol anidro, utili-
zado na composição da gasolina. 

O volume de cana destinado
a este combustível teve incremen-
to de 22,34%, passando de 3,410
milhões (t) na última safra para
4,172 milhões (t) na atual. Isso re-
sultou em 54,642 milhões de litros
a mais, ou seja, crescimento de
19,93% sobre o ciclo anterior, to-
talizando este ano 328,788 mi-
lhões do produto no mercado.

Para diretor-executivo do
Sindalcool, Jorge dos Santos, esses
números refletem a necessidade do
mercado por combustíveis em de-
corrência do aumento da frota de
veículos. De acordo com a Agência
Nacional do Petróleo (ANP), de ja-
neiro a outubro deste ano foram
consumidos 388,938 milhões de li-
tros de gasolina no Estado. Já o
consumo do álcool hidratado foi de
282,855 milhões de litros, no mes-
mo período.

Santos ainda pondera que,
das 10 unidades de Mato Grosso, 5
são destinadas exclusivamente à
produção de etanol. Para a fabrica-
ção de etanol hidratado foram pro-
cessadas 6,366 milhões (t), o equi-
valente a 61,44% do total, volume
8,85% menor que o registrado na
safra passada, quando somou 6,951
milhões (t). Na produção total de
hidratado, a queda foi ainda mais
acentuada, 10,21% menor que na
safra 2010/11, baixando de
583,158 para 523,615 de uma tem-
porada para outra. No entanto, o
índice demonstra o menor impacto
da região Centro-Oeste, onde a
produção 3,676 bilhões de litros
nesta safra, contra 4,310 bilhões (l)
no ano passado. (SC)

MATÉRIA-PRIMA 

Produção apresenta leve
queda nesta temporada

C economia2 A GAZETACUIABÁ, SEXTA-FEIRA, 9 DE DEZEMBRO DE 2011

Panorama do setor*

Fonte: Conab

Produção Volume

Cana 13,545 milhões (t) 

Açúcar 398,6 mil (t)

Anidro 328,788 milhões (l)

Hidratado 523,615 milhões (l)

Etanol total 852,403 milhões (l)

*safra 2011/2012

CANA-DE-AÇÚCAR 


