
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

17/12   0,6020 20/12   0,5735%          
18/12 0,5751 21/12   0,6021%
19/12   0,5433 22/12  0,5966%

As cadernetas de poupança   
abertas nos dias 29, 30 serão   

corrigidas com o índice do dia 1º

10,95% ao ano

DÓLAR

Compra Venda

Câmbio comercial R$ 1,8500  R$ 1,8525
Câmbio paralelo R$ 1,88 R$ 1,98
Câmbio turismo/BB R$ 1,8470 R$ 1,9410

OURO

EURO
Cotação Internacional                        US$ 1,3047
Cotação Turismo R$ 2,3600        R$ 2,5430

São Paulo - Bolsa Mercantil  & de Futuros (BM&F)
R$ 95,15

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 50,70
Itiquira 51,70
Rondonópolis 51,50
Sorriso 50,80
Alto Garças 51,70
Sapezal 50,60
Campo Verde 51,40
Nova Mutum 50,90

Soja (sc 60 kg) Sorriso 37,60 
Campo Verde 39,50
Primavera 39,80 
Sapezal 36,90 
Lucas do Rio Verde 37,10
Rondonópolis 40,10 

Milho (sc 60 kg) Sapezal 15,80 
Rondonópolis 17,70
Tangará da Serra 14,90 

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

Cuiabá 26,99
Rondonópolis 88,00

Boi Gordo (@ - 15kg) Rondonópolis 88,00
Cuiabá 87,91
Cuiabá 82,18
Agua Boa 80,70

Vaca Gorda (@ - 15kg) Juína 78,10
Juara 80,05
Alta Floresta 80,12

MERCADO AGROPECUÁRIO

Imea / Agrolink - cotação dia 23/12

Autônomos
23/12/2011

Tabela de contribuição do trabalhador assalariado

MÊS FGV (IGP-M) IPC INPC IPCA (IBGE)
Novembro 0,50 0,60 0,57 0,52

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

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

Indicadores

Otmar de Oliveira/Arquivo

Alta foi puxada pelo consumo veicular, que totalizou 176,7 mil metros cúbicos no 10º mês deste ano

MERCADO DE
GÁS NATURAL 

Demanda subiu 3,5% em outubro, na
comparação com igual mês de 2010

Consumo tem
leve aumento

SILVANA BAZANI

DA REDAÇÃO

Consumo de gás natural cresceu 3,57% em outubro
deste ano em Mato Grosso sobre igual período de 2010, in-
cremento de 6,2 mil metros cúbicos (m3), totalizando 179,8
mil (m3). Alta foi puxada pelo consumo veicular, que tota-
lizou 176,7 mil (m3) no 10º mês de 2011, contra 164,3 mil
(m3) em outubro de 2010. Demanda industrial, porém, caiu
66,66%, baixando de 9,3 mil (m3) em outubro de 2010 pa-
ra 3,1 mil (m3) em outubro deste ano. 

No país, foram consumidos dia-
riamente, em média, 49,8 milhões
(m3) de gás no período, com uma re-
de de distribuição de 20,7 mil km de
extensão e 2,03 milhões de clientes
em todos os segmentos atendidos. A
indústria foi responsável por quase
60% da demanda. Em Mato Grosso,
redução do consumo industrial em ou-
tubro pode ser explicada, segundo en-
genheiro da GNC Brasil, Francisco
Jamal Almeida, pela menor utilização do produto por parte
da indústria abastecida com o produto. Mas, a partir de ja-
neiro de 2012, a tendência é aumentar o consumo de gás pe-
las indústrias. De acordo com Jamal, há fabricantes de mó-
veis, rações, cerâmicas, entre outras, negociando o abasteci-
mento. Para o engenheiro, os altos preços do etanol e da ga-
solina também vão influenciar no aumento da demanda pe-
lo gás veicular no próximo ano. Por enquanto, 8 postos de
Cuiabá, Várzea Grande e Rondonopólis revendem o produ-

to, que segue cotado entre R$ 1,69 (m3) e R$ 1,89 (m3) no
Estado. “Utilizar o GNV está extremamente vantajoso”. 

Adepto do uso do combustível há 5 anos, o taxista
José Lino de Araújo garante que se trata de uma opção
econômica. “Gasto uns R$ 750 por mês, se fosse abaste-
cer com gasolina, a despesa seria muito maior”. Para o ta-
xista Adair Medeiros, o uso do gás natural representa um
gasto médio de R$ 600. “Para utilizar gasolina, gastaria
uns R$ 1,1 mil, fazendo a mesma quilometragem”. Me-
deiros diz que abastecia com etanol, mas diante dos con-
tínuos reajustes, instalou o kit de gás veicular há 6 meses. 

Na concessionária Doma-
ni, a procura pelo automóvel
Siena tetrafuel, adaptado pa-
ra etanol, gasolina e gás na-
tural, se mantém estável, se-

gundo o gerente de vendas Be-
nones Paula Souza Filho. Preço do
veículo é R$ 47 mil. “O mercado
do carro à gás em Mato Grosso é
pequeno. Quem compra são mais
as empresas de táxi e os taxistas”. 

Na análise por regiões, o Sudeste continua sendo
a região que mais consome gás natural no país, com
32,4 milhões de metros cúbicos consumidos por dia
em outubro. Na seqüência, aparecem as regiões Nor-
deste com 10,2 milhões m3/dia e Sul com 4,6 milhões.
As regiões Norte e Centro-Oeste consumiram, respec-
tivamente, 2,2 milhões m3/dia e 263,5 mil m3/dia, se-
gundo a Associação Brasileira das Empresas Distribui-
doras de Gás Canalizado (Abegás). 

CONSÓRCIOS

Limites das cotas estão até 177% maiores
SILVANA BAZANI

DA REDAÇÃO

Limites de contratação de
consórcios de automóveis, veícu-
los pesados e imóveis negociados
pelo Banco do Brasil (BB) au-
mentaram. Para os veículos, atua-
lização chegou a 177%, variando
de R$ 180 mil para R$ 500 mil.
Quanto aos consórcios de imó-
veis, alta foi de 130%, com limi-
tes reajustados de R$ 300 mil pa-
ra R$ 960 mil. Valores podem ser
ampliados ainda mais de acordo
com a necessidade dos clientes,
segundo a instituição financeira.

Neste ano, na empresa de
consórcios Raccon o crédito para
imóveis também foi ampliado de
R$ 120 mil para R$ 240 mil e pa-
ra automóveis e veículos pesados
de R$ 137 mil para até R$ 300
mil, segundo consultor de venda
da empresa, Daniel Nicoleti. Ape-
sar da ampliação nos limites de
contratação, o mês de dezembro
não é considerado o melhor perío-
do para contratações de consór-
cios, caindo até 20% no segmento
de veículos, em comparação com
os primeiros meses do ano. 

De acordo com a gerente de
vendas de consórcios da Domani,

Lúcia Diniz de Oliveira, em de-
zembro muitos clientes optam por
financiamentos ou compra à vista,
porque querem sair de férias e não
podem esperar a contemplação no
consórcio. “Mas o tíquete médio
aumentou nas vendas de consór-
cios em média 50%, por causa da

adesão das classes A e B, que des-
cobriram o consórcio coo alterna-
tiva para comprar automóveis
mais completos”. 

Consórcio pode ser utiliza-
do para aquisição de imóveis ru-
rais ou urbanos, residenciais ou
comerciais, sendo novos ou usa-

dos. Taxa de administração máxi-
ma, informa o BB, é de 17%, que
pode ser diluída em até 200 me-
ses, o que corresponderá a uma ta-
xa anual média de 1%, acrescida
de 1% de taxa de administração
antecipada, também negociada
nas 10 primeiras prestações. 

Divulgação

Taxa de administração máxima, informa o BB, é de 17%, que pode ser diluída em até 200 meses
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TRANSPORTE 

Terminal de Itiquira inicia
funcionamento em janeiro

DA REDAÇÃO

Terminal intermodal de cargas
em Itiquira (a 357 km de Cuiabá)
será inaugurado em janeiro de 2012,
concretizando mais uma etapa da
construção da ferrovia Senador Vi-
cente Vuolo, em Mato Grosso. A in-
formação é da Secretaria de Acom-
panhamento da Logística Intermo-
dal de Transporte (Selit). Junto com
o terminal, teve destaque este ano o
prolongamento dos trilhos da ferro-
via rumo a Cuiabá, com as obras até
Rondonópolis já em andamento. 

O trecho Itiquira-Rondonópo-
lis será concluído até dezembro de
2012 e em 2013, o governo espera
iniciar as obras de Rondonópolis-
Cuiabá. Além da Ferronorte, outro
importante projeto ferroviário em
andamento, destaca o secretário
Francisco Vuolo, é a Ferrovia Cen-
tro-Oeste (Fico), cujo trajeto ligará
Uruaçu (GO) a Vilhena (RO), pas-
sando por importantes cidades ma-
to-grossenses, como Água Boa e
Lucas do Rio Verde.

“As ferrovias Cuiabá-Santa-
rém e a Ferrovia de Integração do
Centro Oeste são complementares”,
explica, salientando que Mato Gros-
so precisa de uma malha ferroviária
que possibilite mais eficiência no

escoamento da produção agrícola.
“Somos o maior produtor de grãos
do Brasil e temos condições de cres-
cer com sustentabilidade. Mas para
isso, precisamos ser mais eficientes
da porteira para fora. Daí a necessi-
dade de investir em logística para
permitir que, dentro de uma visão
estratégica, possamos ser um gran-
de corredor de entroncamento logís-
tico para a América do Sul”.

Aeroporto - Outro avanço
no transporte mato-grossense este
ano, na avaliação de Vuolo, foi a
inauguração do Módulo Operacio-
nal Provisório (MOP), no aeroporto
Marechal Rondon. “Com isso, o
cronograma de ampliação das obras
do aeroporto segue dentro do prazo
e, até dezembro de 2013, todas as
etapas serão concluídas”. 

Conforme o secretário, será
instalado todo um moderno circuito
de segurança e equipamentos. Vuo-
lo lembra que também será realiza-
da uma adequação viária para a en-
trada no aeroporto e, com a amplia-
ção definitiva, o empreendimento
terá capacidade para receber 5 mi-
lhões de passageiros por ano. Mato
Grosso foi o 1º Estado a firmar um
termo de cooperação com a Infrae-
ro. (Com Assessoria)

Demanda diária 
no país chegou a
49,8 milhões 
(m3) em outubro


