
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$ 2,0370 R$ 2,0380
Câmbio paralelo R$ 2,11 R$ 2,19
Câmbio turismo/BB R$ 1,9920 R$ 2,1360

OURO

EURO
Cotação Internacional                        US$ 1,332
Cotação Turismo R$ 2,6370 R$ 2,8370

São Paulo - Bolsa Mercantil  & de Futuros (BM&F)
R$ 110,500

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 55,40
Itiquira 56,40
Rondonópolis 56,20
Sorriso 55,50
Alto Garças 56,10
Sapezal 55,30
Campo Verde 55,80
Nova Mutum 55,30

Soja (sc 60 kg) Sorriso 48,50
Campo Verde 50,50
Primavera 52,00
Sapezal 48,00
Lucas do Rio Verde 50,00
Rondonópolis 53,50

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

Arroz (sc 60 kg) Sinop 51,47
(sequeiro Tipo 1) Barra do Garças 28,38

Cuiabá 51,47
Barra do Garças 84,00

Boi Gordo (@ - 15kg) Colniza 85,00
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 23/1

Tabela do INSS para autônomos

Sálario família

23/01/2013

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

EVANIA COSTA

DA REDAÇÃO

Sobe para 4 o número de países que embargaram a carne bo-
vina mato-grossense. Catar e Bielo-Rússia anunciaram a suspensão
da importação do produto brasileiro nesta quinta-feira (24), elevan-
do as restrições para 12 nações por causa do caso não clássico de va-

ca louca. Dentre os 2
novos embargos, ape-
nas o país árabe man-
tém relações comer-
ciais com Mato Gros-
so. Em 2012, cerca de
272,255 mil quilos
(kg) de carne bovina
embarcaram para o
Catar, gerando uma
receita de US$ 1,876
milhão. Montante
que representou uma
alta de 68,8% nas
vendas em relação a
2011, que somou
US$ 1,113 milhão.

Além do Catar, o setor produtivo do Estado perdeu tempora-
riamente os mercados consumidores da Arábia Saudita, China e Pe-
ru, que compraram no ano passado US$ 55,026 milhões, contra os
US$ 25,279 milhões em 2011. “Quanto mais tempo se demorar para
reverter a situação, mais tempo os países têm para tomarem atitudes
contra o Brasil porque continua valendo o risco sanitário”, alerta o su-
perintendente da Associação dos Criadores de Mato Grosso (Acri-
mat), Luciano Vacari, frisando que o Estado é muito dependente da
exportação e não pode “se dar ao luxo” de perder comprador.

Doze países suspenderam as importações de produtos brasi-
leiros: Japão, China, África do Sul, Arábia Saudita, Coreia do Sul,
Taiwan, Peru, Bielo-Rússia e Catar. Líbano e Jordânia suspenderam
as compras apenas do Paraná e o Chile proibiu a farinha de carne
de osso. De acordo com o Ministério da Agricultura e Pecuária
(Mapa), os países que declararam o embargo temporário represen-
taram cerca de 5% das exportações de carne bovina em 2012 e por
isso não devem afetar a balança comercial da pecuária brasileira.

No entanto, o superintendente da Acrimat questiona es-
sa “desimportância” dada aos mercados “perdidos”. “Inde-
pendentemente do volume financeiro, o embargo é sempre
prejuízo”, segundo ele, o que está faltando é empenho e
ações mais concretas do Mapa, mostrando a qualidade do
produto e tentando retomar a conversar com esses países. Se
não surtir efeito, recorrer às entidades internacionais”.

CONTA DE ENERGIA Índice de queda mato-grossense é o 8º maior do país, segundo a Aneel

EVANIA COSTA

DA REDAÇÃO

Redução na conta de energia para a classe residen-
cial mato-grossense será de 19,29%, o 8º maior índice de
desconto dentre as 63 concessionárias do país. A lista
com o percentual de queda por distribuidora foi divulga-
do pela Agência Nacional de Energia Elétrica na tarde
desta quinta-feira (24), após aprovação das novas tarifas
da conta de energia elétrica. De acordo com a Aneel, as
principais alterações que permitiram a queda na conta de
energia foram: redução dos encargos setoriais e dos cus-
tos de transmissão; retirada de subsídios da estrutura de
tarifa, com aporte direto do Tesouro Nacional; e aloca-
ção de cotas de energia.

“Agora é aguardar. Espero que seja verdade. Quero
acreditar que vai acontecer, mas tenho dúvidas”, diz Ma-
ria Auxiliadora Almeida Santos, presidente da Associa-
ção de Moradores do Bairro Umuarama 1 e 2, em Cuia-
bá. A líder comunitária paga as ligações de energia da ca-
sa dela, do filho e do centro comunitário, onde assumiu
uma dívida de R$ 800.
Mesmo com parcelamen-
to do débito em 12 vezes,
as outras duas faturas que
chegam a R$ 250 pesam
no orçamento dela, que
reformou o espaço da co-
munidade para realiza-
ção de eventos. Com o
recebimento de uma taxa
de uso, somado ao desconto nas contas de energia, ela
acredita que será possível pagar as despesas e manter o
funcionamento de atividades como o Projeto Siminina.

Enquanto isso, o servidor público Rubens Eduardo
de Matos torce para o governo do Estado “copiar a ideia”
do governo federal e reduzir também algumas tributa-
ções, como o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e
Serviços e o Imposto sobre a Propriedade de Veículos
Automotores (IPVA). O primeiro também contribuiria
para uma queda expressiva na conta de energia. “Eu acre-
dito, pela campanha em massa na mídia nacional, que es-
se desconto federal vai chegar ao consumidor final”.

O ministro de Minas e Energia, Edison Lobão,
declarou que o “corte no preço da energia é históri-
co”. Segundo ele, essa “é uma das mais importantes e
arrojadas iniciativas do governo para impulsionar o
crescimento, um fato histórico pelo ineditismo e am-
plo alcance”. Ao citar o pronunciamento da presiden-
te Dilma Rousseff, o ministro frisou que ela, não ape-

nas cumpriu o que prometeu na ocasião, mas comuni-
cou um desconto ainda maior. No entanto, a primeira
promessa de redução da energia era que chegasse a
20%, mas após o acionamento das termelétricas, por
causa da baixa capacidade nas hidrelétricas do país,
recuou para 16%, fechando em 18%.

Indústria - Até o fim da tarde de quinta-feira
(24), a Aneel ainda não havia divulgado qual seria o per-
centual de desconto por concessionária para os consumi-
dores de alta tensão. A média nacional vai chegar 32%
para indústria, comércio, agricultura e serviços. A Fede-
ração das Indústrias de Mato Grosso (Fiemt) está estu-
dando o impacto no setor. Resultado desse levantamen-
to deve ser divulgado hoje (25) durante a 1ª reunião de
diretoria da entidade de 2013.

Distribuidora - O reflexo desse desconto na
conta de energia será apresentado pelo interventor desig-
nado pela Aneel para a Cemat, Jaconias de Aguiar. Ele
explicará os efeitos durante entrevista coletiva marcada

para segunda-feira (28)
para tratar também de
outros assuntos como
como investimentos na
rede de distribuição pa-
ra atender a Copa do
Mundo de 2014 e rene-
gociação das dívidas
com encargos setoriais.

Durante entre-
vista concedida A Gazeta no fim do ano passado,
Aguiar explicou que a queda na tarifa iria acontecer
em decorrência da redução ou até extinção de encar-
gos que não incidem sobre as concessionárias. Outra
expectativa era de que, no futuro, a presidente Dilma
mexesse nos tributos da União que incidem na ener-
gia (PIS e Cofins), promovendo um impacto. Vale
lembrar, que em abril haverá revisão tarifária para a
distribuidora com possibilidade de alta ou queda. 

Efeitos - A Aneel informou que a partir de 25 de
fevereiro a tarifa reduzida será percebida em todas as
contas. No entanto, de acordo com o órgão regulador,
como as datas de leitura dos relógios são distribuídas ao
longo do mês, a redução do preço só deve ser percebida
integralmente pelo consumidor após o 1º mês de vigên-
cia da nova tarifa. Dependendo da data de vencimento
da conta, parte do consumo utilizará a tarifa antiga e ou-
tra parte a nova. (Leia mais na Página 4)

Otmar de Oliveira

Usuários ficaram aliviados com a medida anunciada pelo governo

DÉBITOS 

Conselho debate
parcelamento 

DA REDAÇÃO

Discussões sobre o parcela-
mento de débitos de encargos seto-
riais vencidos das concessionárias
do Grupo Rede Energia, incluindo
das Centrais Elétricas Mato-gros-
senses (Cemat), foram adiadas para
hoje (25) à tarde pela Aneel. O as-
sunto estava na pauta da 1ª Reunião
Pública Extraordinária da Diretoria
de 2013 desta quinta-feira (24), que
aprovou os atos para reduzir as tari-
fas da energia.

Sob intervenção desde setem-
bro do ano passado, a Cemat en-
contra dificuldades em renegociar a
dívida de R$ 350,9 milhões com o
governo federal. Esse era o valor
devido até dezembro de 2012, con-
forme informações do interventor,
Jaconias de Aguiar, que aguardava,
na época, uma resposta da Eletro-
bras sobre a 2ª proposta para paga-
mento dos débitos vencidos, dívida
que havia impedido por 5 meses a
aplicação do reajuste na tarifa de
energia em 9,4%.

Aguiar solicitou ao governo
que autorizasse carência de 1 ano
e o parcelamento em 60 vezes do
valor principal dos encargos devi-
dos. Já os juros seriam pagos a
partir da assinatura de um contra-
to. Tudo isso para que a distribui-
dora tenha “fôlego” em 2013.
“Temos uma quantidade de entra-
da de recursos e pagamentos re-
queridos, como obras. Mas não é
suficiente para pagar as despesas
operacionais e o plano de investi-
mentos, que eu não abro mão”,
declarou o interventor em entre-
vista para A Gazeta em dezembro.

Em todo o caso, concordando
com a proposta, a Aneel deve regu-
lamentar o acordo com a publicação
de uma resolução. “Estamos desde
o 1º dia buscando entendimento,
condições factíveis, com a Eletro-
bras e a Aneel, porque as regras atu-
ais não permitem e não há fluxo de
caixa para pagamento”. (EC)

CARNE BOVINA 

Catar declara embargo a MT

Chico Ferreira/Arquivo

Subiu para 4 o número de países que suspenderam as importações de frigoríficos mato-grossenses

Redução chegará a 19,29%

C economia2 A GAZETACUIABÁ, SEXTA-FEIRA, 25 DE JANEIRO DE 2013

Aneel disponibiliza no site cartilhas,
publicações e conteúdos que explicam
a composição da conta de energia


