
REND. - R$ ALÍQUOTA DEDUZIR - R$

Até 1.710,78 - -

De 1.710,78 até 2.563,91 7,5% 128,31

De 2.563,92 até 3.418,59 15% 320,60

De 3.418,60 até 4.271,59 22,5% 577,00

Acima de 4.271,59 27,5% 790,58

Fonte: Secretaria de Receita Federal

INFLAÇÃO

IMPOSTO DE RENDA OVER

POUPANÇA
Rendimento mensal (depósitos realizados a partir de 04/05/12)

Dia Poupança Dia Poupança
23/01 0,4134% 26/01   0,4134%        
24/01 0,4134% 27/01 0,4134%
25/01 0,4134% 28/01  0,4134%

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$ 2,0420 R$ 2,0440
Câmbio paralelo R$ 2,12 R$ 2,20
Câmbio turismo/BB R$ 1,9870 R$ 2,1430

OURO

EURO
Cotação Internacional                        US$ 1,331
Cotação Turismo R$ 2,6400 R$ 2,8470

São Paulo - Bolsa Mercantil  & de Futuros (BM&F)
R$ 111,501

PREVIDÊNCIA SOCIAL

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

Até 1.247,70 8,00
De 1.247,71 até 2.079,50 9,00
De 2.079,51 até 4.159,00 11,00

* Portaria Interministerial MPS/MF n°15 de 10 de Janeiro de 2013  

IMPOSTOS

PRODUTO LOCAL PREÇO - R$

Algodão Pluma (15 kg) Campo Novo Parecis 54,30
Itiquira 55,30
Rondonópolis 55,10
Sorriso 54,60
Alto Garças 54,30
Sapezal 54,20
Campo Verde 54,00
Nova Mutum 54,50

Soja (sc 60 kg) Sorriso 49,00
Campo Verde 52,00
Primavera 52,75
Sapezal 47,50
Lucas do Rio Verde 50,50
Rondonópolis 53,50

Milho (sc 60 kg) Sapezal 18,00
Rondonópolis 20,80
Tangará da Serra                                   17,50

Arroz (sc 60 kg) Sinop 51,59
(sequeiro Tipo 1) Barra do Garças 28,38

Cuiabá 51,59
Barra do Garças 84,00

Boi Gordo (@ - 15kg) Colniza 84,50
Cuiabá 86,00
Cuiabá 78,63
Água Boa 78,00

Vaca Gorda (@ - 15kg) Juína 75,00
Juara 75,00
Alta Floresta 75,00

MERCADO AGROPECUÁRIO

Agrolink - cotação dia 22/1

Tabela do INSS para autônomos

Sálario família

22//1/2013

Tabela de contribuição do trabalhador assalariado

MÊS FGV (IGP-M) IPC INPC IPCA (IBGE)
Dezembro 0,78 0,68 0,74 0,79

Novembro -0,03 0,68 0,54 0,60

Outubro 0,02 0,80 0,71 0,59

Setembro 0,97 0,55 0,63 0,57

Agosto 1,43 0,27 0,45 0,41

Julho 1,34 0,13 0,43 0,43

Junho 0,66 0,23 0,26 0,08

Un. Padrão Fiscal (UPF) de Mato Grosso R$ 46,27

Indicadores
Salário de contribuição (R$) Alíquota para fins de recolhimento do INSS (%)

R$ 678,00 (valor mínimo) 11% (simplificado) = R$ 74,58

de R$ 678,000 (valor mínimo) até R$ 4.159,00 (valor máximo) 20% (normal) = teto máximo de R$ 831,80.

A tabela de contribuição para segurados, contribuinte individual e facultativo para o pagamento de remuneração a par-
tir de 2013. O plano simplificado tem uma alíquota menor (11), mas não serve para aposentadoria por tempo de servi-
ço. Benefícios incluídos: auxílio-doença, salário maternidade, pensão po morte, auxílio-reclusão, aposentadoria por in-
validez e por idade. Exceção: aposentadoria por tempo de contribuição. 
O plano normal de alíquota de 20%, porém, o contribuinte terá todos os benefícios do trabalhador normal 

Ganhos até Salário família

R$ 608,80 R$ 31,22
R$ 915,02 R$ 22,00
Salário mínimo vigente a partir de 1º de janeiro de 2013 R$ 678,00

NAYANA BRICAT

ESPECIAL PARA A GAZETA

Iniciando seu plano de expan-
são para 2013, a rede Havan preten-
de inaugurar loja em Sinop até o
mês de maio. A 2ª filial em Mato
Grosso será na cidade planejada e

terá 11 mil m2 de área construída,
370 vagas de estacionamento e pra-
ça de alimentação. Para a constru-
ção da megaloja serão investidos
R$ 22 milhões e a estima-se a gera-
ção de 200 novos empregos. 

Gerente de expansão da rede,
Nilton Hang, comenta que há 3
anos a viabilidade econômica de Si-
nop já era estudada. “Procurávamos
um terreno ideal. Escolhemos a ci-
dade por ser um polo regional que
conjuga vários municípios e ofere-
ce ligação com outros estados”. Pa-
ra a prefeita em exercício de Sinop,
Rosana Martinelli (PSB) o em-
preendimento do grupo representa
a consolidação da cidade como um
polo de negócios. “Por ser um gru-
po empresarial de fora e de renome
no país, não escolheria cidades on-
de não acredita que tenha potencial
econômico”. De acordo com Rosa-
na, as obras começam na próxima
semana e a inauguração está previs-

ta para 25 de maio.
Afonso Teschima, presidente

da Câmara de Dirigentes Lojistas,
acredita que o empreendimento irá
fomentar a economia da cidade.
“Além de ser mais uma empresa as-
sociada à CDL, para nós empresá-
rios e também os moradores essa
nova loja de um grande grupo deve
gerar mais renda, decorrente dos
empregos que serão ofertados”.

A nova unidade terá o mesmo
mix de produtos, política de preços
e condições de pagamento das ou-
tras lojas do grupo. Até 2015 a pre-
visão é de que sejam inauguradas
mais 50 lojas no país. Como nas de-
mais filiais da rede, a Havan Sinop
será movida a energia verde, produ-
zida pelo grupo através de Peque-
nas Centrais Hidrelétricas (PCHs)
mantidas no Sul do Brasil. Em no-
vembro passado, a rede inaugurou a
1ª unidade em Mato Grosso, em
Várzea Grande.

VESTUÁRIO Tendência é que as aquisições se intensifiquem neste 1º bimestre do ano

DA REDAÇÃO

Após um período de baixa demanda, as indústrias
têxteis retomaram as aquisições de pluma este mês. Ten-
dência é que o movimento de compra se intensifique ain-
da mais no 1º bimestre de 2013 diante da necessidade de
preparação da coleção outono/inverno e dos baixos esto-
ques mantidos pelas fábricas ao longo de 2012. Aumento
do consumo interno deve reduzir as exportações do pro-
duto em 15 pontos percentuais este ano, mantendo uma
média de 40% da produção reservada ao mercado inter-
nacional, ante o índice médio 55% observado em 2012. 

Isso ocorre tanto por causa da redução na produção
durante a safra 2012/2013 quanto pe-
la compensação da demanda contida
no mercado doméstico no último
ano, explica a analista de mercado do
Instituto Mato-grossense de Econo-
mia Agropecuária (Imea), Elisa Mau-
ro Gomes. Para ela, é possível que as
indústrias nacionais recorram ao
mercado externo para adquirir a ma-
téria-prima a preços mais competiti-
vos em 2013, caso a cotação da plu-
ma brasileira permaneça mais eleva-
da. “Geralmente o mercado interno acompanha os preços de
Nova Iorque, mas com a demanda aquecida está havendo
um descolamento de preços”. Por aqui, a pluma de algodão
tem sido comercializada na média de R$ 55 a arroba, en-
quanto a referência para o mercado internacional se mantém
em R$ 52/arroba. No início da 3ª semana de janeiro os con-
tratos de algodão com vencimento para março de 2013 ne-
gociados com base na bolsa de Nova Iorque foram firmados
com preços levemente baixos, mas estáveis, por causa da re-
tomada das vendas dos estoques chineses de algodão. Notí-
cia de que a qualidade da pluma proveniente da China apre-
sentava qualidade inferior à exigida pelo mercado motivou
ligeira alta nos preços no decorrer da última semana. 

De acordo com o Imea, a comercialização do al-
godão disponível subiu de 80% em dezembro de 2012
para 84% este mês do total produzido em Mato Grosso
na safra 2011/2012. Quanto à comercialização antecipa-
da da safra 2012/2013, o crescimento foi menor, subin-
do de 49% no mês passado para 51% até agora. Analis-
ta do Imea observa que esse avanço menor na comercia-

lização da atual safra demonstra que o produtor está fo-
cado atualmente no plantio, que segue até fevereiro. 

Presidente do Sindicato das Indústrias do Vestuário de
Mato Grosso (Sinvest), Sérgio Antunes, comenta que as em-
presas voltaram a comprar mais e mantêm estáveis os pre-
ços das confecções, por enquanto, em resposta à manuten-
ção dos preços do algodão nos últimos meses. “Algumas
confecções importadas tiveram aumento no 2º semestre do
ano passado por causa da alta no dólar”. Ele prevê que em
2013 os reajustes do produto nacional no varejo possam
acompanhar a alta na inflação, caso os fornecedores mante-
nham os preços da matéria-prima estáveis. “Houve reajuste

de salários (dos trabalhadores)
também”. Crescimento es-

perado pelo setor este
ano é de 5% sobre 2012. 

Gerente geral da
unidade da Santana

Têxtil em Rondonópolis,
Ricardo Fonseca, comenta que é
comum as indústrias do segmento
buscarem um volume maior de
matéria-prima no 1º semestre de
cada ano pela necessidade de aten-
der o varejo. Para garantir o forne-

cimento de matéria-prima a fábrica mantém contratos
de longo prazo com os fornecedores, com vigência de
até 2 anos. “Mas nosso estoque geralmente é baixo”. 

Exportação - Mato Grosso apresentou a maior par-
ticipação no volume exportado de algodão pelo Brasil em
2012, alcançando 65%. Embarques da pluma originária do
Estado nesse período totalizou 553 mil toneladas, sendo
53% do total de 1 milhão (t) exportadas pelo país. A partir
do 2º semestre de 2012, o market share de Mato Grosso re-
cuou de 64% em junho para 46% em julho. Porém, ao final
da colheita em setembro, os estoques da fibra voltaram a su-
bir, refletindo no incremento das exportações do país e na
participação do Estado nos embarques nacionais.

No último trimestre do ano passado foram embar-
cadas 245 mil toneladas, volume correspondente a 44%
da quantidade total exportada por Mato Grosso. Para a
temporada 2012/2013, a previsão é que o volume ex-
portado seja 35% inferior, com o consumo interno da
fibra elevando-se em 3%. 

Chico Ferreira/Arquivo

Imea aponta aumento nas vendas de algodão este mês no Estado

PLUMA 

Preços registram
aumento de 12%

DA REDAÇÃO

Na comparação com os pre-
ços praticados em janeiro do ano
passado, os cotonicultores têm ven-
dido a pluma de algodão até 12%
mais cara este mês, aferiu o Imea.
De acordo com o gerente comercial
da Cooperativa de Produtores de
Algodão (Unicotton), Jaison Vavas-
sori, muitos produtores retêm parte
da produção para atender o merca-
do doméstico nesse período.

“Como a exportação já foi
cumprida, essa demanda no merca-
do interno reflete nos preços”. Em
Primavera do Leste onde a Unicot-
ton está sediada, a pluma tem sido
comercializada por até R$ 57/arro-
ba. Média estadual na 3ª semana de
janeiro se manteve em R$ 55/arro-
ba. Para as próximas semanas o
Imea prevê continuidade das eleva-
ções nos preços do algodão. 

Além da pluma, o caroço de
algodão também registra elevação
em sua cotação diante do aumento
da demanda pelas esmagadoras, nu-
ma variação de 5% na 3ª semana de
janeiro ante igual período de 2011.
Análise do Imea revela que os pre-
ços alcançaram R$ 555 (t) na 3ª se-
mana de janeiro em Primavera do
Leste e a R$ 480 (t) em Lucas do
Rio Verde, num avanço trimestral
de 11% e 4%, respectivamente. 

Produção - Na safra
2012/2013 a produção estadual de
pluma - a maior do país - está esti-
mada em 676,708 mil (t), sendo
37,9% inferior à temporada ante-
rior, quando totalizou 1,089 milhão
(t). Oferta de caroço de algodão re-
trai na mesma proporção (37%),
variando de 2,792 milhões (t) al-
cançadas na safra anterior para
1,735 milhão (t) na atual. Em Mato
Grosso a área plantada na safra
atual reduz 31%, baixando de 722
mil hectares no ano passado para
498 mil (ha) em 2013. 

HAVAN 

Rede anuncia nova loja em Sinop

Otmar de Oliveira/Arquivo

Em novembro do ano passado, a rede abriu a 1ª loja em Mato Grosso, na cidade de Várzea Grande

Fábricas retomam
compra de algodão
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Plantio em MT
alcança 70% da
área, estimada em
498 mil hectares na
safra 2012/2013


