
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
05/02 0,4134% 08/02   0,4134%        
06/02 0,4134% 09/02 0,4134%
07/02 0,4134% 10/02  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$ 1,9910 R$ 1,9930
Câmbio paralelo R$ 2,07 R$ 2,16
Câmbio turismo/BB R$ 1,9000 R$ 2,1100

OURO

EURO
Cotação Internacional                        US$ 1,349
Cotação Turismo R$ 2,6270 R$ 2,8130

São Paulo - Bolsa Mercantil  & de Futuros (BM&F)
R$ 107,300

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 56,50
Itiquira 57,50
Rondonópolis 57,30
Sorriso 56,60
Alto Garças 57,50
Sapezal 56,40
Campo Verde 57,20
Nova Mutum 56,70

Soja (sc 60 kg) Sorriso 47,00
Campo Verde 48,50
Primavera 50,00
Sapezal 48,00
Lucas do Rio Verde 47,50
Rondonópolis 52,00

Milho (sc 60 kg) Sapezal 18,00
Rondonópolis 21,00
Tangará da Serra                                   17,08

Arroz (sc 60 kg) Sinop 48,62
(sequeiro Tipo 1) Cuiabá 47,58

Boi Gordo (@ - 15kg) Colniza 84,00
Cuiabá 87,00
Barra do Garças 84,00
Água Boa 75,50

Vaca Gorda (@ - 15kg) Juína 74,00
Juara 74,00
Alta Floresta 75,00
Cuiabá 79,75

MERCADO AGROPECUÁRIO

Agrolink - cotação dia 4/2

Tabela do INSS para autônomos

Sálario família

4/2/2013

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

C economia2 A GAZETACUIABÁ, TERÇA-FEIRA, 5 DE FEVEREIRO DE 2013

CARNE BOVINA Governo brasileiro programa para abril formalizar queixa no órgão internacional

DA REDAÇÃO

Está programada para o próximo mês a formaliza-
ção de reclamação do Ministério da Agricultura, Pecuá-
ria e Abastecimento (Mapa) contra os embargos à carne
bovina brasileira ao Comitê de Medidas Sanitárias e Fi-
tossanitárias da Organização Mundial do Comércio
(OMC), em Genebra. Atualmente 12 países restringem
a compra de carne brasilei-
ra, dos quais 4 afetam Ma-
to Grosso (Catar, Arábia
Saudita, China e Peru).
Ação do governo brasilei-
ro deve pressionar a sus-
pensão do embargo por es-
ses países, diz o secretário
de Defesa Agropecuária do
Ministério, Ênio Marques. 

Antes disso, porém, há expectativa de que seja
confirmada a classificação de risco insignificante do
Brasil pela Organização Mundial de Saúde Animal
(OIE), o que anteciparia a retomada das exportações.
Isso porque o país tem cumprido as recomendações
descritas no Código Sanitário da Organização, aten-
dendo todas as medidas de mitigação de risco, informa
o Mapa. Marques explica que as negociações para re-
tomada dos embarques têm se concentrado principal-
mente nos países que mais importam, como Venezue-
la, Irã e Egito e ressalta que países como a China e a
Rússia - que “suspenderam” o embargo após 17 meses
de restrição - agem com motivação política, para pres-
sionar o Brasil a importar produtos originários de lá. 

Recentemente, o diretor geral da OIE, Bernard Va-
llat, pediu aos países que mantêm o embargo às importa-

ções de carne bovina brasileira que suspendam as restri-
ções por se tratar de medida injustificada. Classificação
oficial é determinada com base em uma avaliação de ris-
co global e o surgimento de um caso não conduz automa-
ticamente a uma reavaliação do status sanitário oficial do
país, exceto se houver uma mudança epidemiológica in-
dicando falhas nas medidas de mitigação vigentes. 

Anualmente, no mês
de fevereiro, são reali-

zadas reuniões da Co-
missão Científica da
OIE para avaliar as

questões sanitárias de
todos os países. Neste
ano, o Brasil apresentará
todas as ações decorridas
após a identificação do
caso de Encefalopatia Es-

pongiforme Bovina (EEB) ou “doença da vaca louca”
no país, conforme preceitos técnicos estabelecidos
pelo Código Zoosanitário da OIE. 

Vendas - Este mês, a oferta de carne bovina no
mercado doméstico aumentou, tanto pela restrição às ex-
portações do produto quanto pela redução no consumo
interno. Expectativa da indústria se volta para o mês de
março, diz o diretor do Sindicato das Indústrias Frigorí-
ficas de Mato Grosso (Sindifrigo/MT), Paulo Bellincan-
ta. “Isso resultou numa baixa dos preços, mas muito pou-
co”. Conforme levantamento realizado pelo Instituto Ma-
to-grossense de Economia Agropecuária (Imea), foi ob-
servada uma variação negativa na cotação da arroba do
boi gordo de apenas 33 centavos em janeiro, ante os pre-
ços praticados em dezembro, fechando em R$ 84,59. Atualmente 12 países restringem compra do produto nacional, sendo que 4 deles afetam Mato Grosso

Embargo será
levado à OMC

Plano Agrícola terá R$ 133
bilhões, anuncia presidente

GUSTAVO PORTO

SÃO PAULO/AE

A presidente Dilma Rous-
seff afirmou nesta segunda-feira
(04), que o Plano Agrícola e Pe-
cuário 2013/2014 será lançado
até maio e terá mais recursos do
que os R$ 115 bilhões para agri-
cultura empresarial e os R$ 18
bilhões para a familiar de
2012/2013, bem como juros me-
nores. Tradicionalmente, o plano
é apresentado em junho para o
período de safra iniciado em ju-
lho. “O que os agricultores gas-
tarem, nós cobriremos. Se eles
conseguirem tomar para custeio
e investimento, teremos mais re-
cursos”, disse Dilma na abertura
do Show Rural Coopavel, na ci-
dade paranaense. 

A presidente elogiou a agri-
cultura brasileira e afirmou que
no Brasil há uma “receita vence-
dora”, que é fazer com que toda
vantagem competitiva, de clima,
sol, solo, seja somada à tecnolo-
gia, pelos produtores. “O Brasil
é extremamente competitivo,
chova ou faça sol, na produção
de alimentos”, afirmou a presi-
dente. “Essa receita nos transfor-
mou em uma potência agrícola”.

Dilma citou também a re-
dução dos juros na política agrí-
cola e no Programa de Sustenta-
ção do Investimento (PSI), de
5,5% para 2,5% ao ano, para a
aquisição de máquinas e equipa-
mentos. “É importante que agri-
cultores tenham acesso ao finan-
ciamento”. Para ela, há uma
consciência da importância da
agricultura brasileira, “não só
porque gera superávit, mas pela
inovação e transformação do
país em mais desenvolvido”. A
presidente afirmou que o setor
agrícola tem maturidade sufi-
ciente para enfrentar os desafios
e avaliou que, com o aumento de
recursos para a agricultura fami-
liar, “há imensa possibilidade”
do aumento da produtividade pa-
ra o setor. 

A presidente citou a Em-
presa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária (Embrapa) como
exemplo de pesquisa no setor
agrícola e disse que o governo
está “na reta final da (criação da)
agência que irá cuidar estrita-
mente da assistência técnica,
desdobramento que irá levar o
conhecimento aos produtores,
uma extensão, um braço da Em-
brapa”. 

Jonne Roriz/AE

Segundo Dilma serão R$ 115 bilhões para agricultura empresarial

GLAUBER GONÇALVES

RIO DE JANEIRO

A Agência Nacional de
Aviação Civil (Anac) editou
uma portaria extinguindo 10
unidades regionais e conver-
tendo outras 19 em Núcleo
Regional de Aviação Civil
(Nurac). Com a medida, a au-
tarquia põe em prática as mu-
danças estruturais anunciadas
em setembro do ano passado,
entre as quais a Gerência Ge-
ral de Ação Fiscal (GGAF).
Segundo a Anac, a instituição
dos núcleos tem o objetivo de
implantar um novo modelo de
administração descentraliza-
da, estabelecido com a altera-
ção do regimento interno da
agência, instituída em setem-
bro de 2012.

A nova estrutura criou a
Gerência Geral de Ação Fiscal
(GGAF), entre outras medidas.
A GGAF é vinculada direta-
mente à diretoria colegiada e
atua com outros órgãos de fis-
calização, como Receita Fede-
ral e Polícia Federal, para coi-
bir operações ilícitas relacio-

nadas à aviação civil. A gerên-
cia também é responsável pela
fiscalização da prestação de
serviços ao passageiro e pela
coordenação de operações es-
peciais. Entre as atividades de-
senvolvidas nos núcleos estão
as ações fiscais e vigilância
continuada. 

As unidades transforma-
das em núcleos regionais são
Macapá (AP), Manaus (AM),
Salvador (BA), Belém (PA),
Fortaleza (CE), Brasília (DF),
Vitória (ES), Cuiabá (MT),
Campo Grande (MS), Confins
(MG), Curitiba (PR), Galeão
(RJ), Santos Dumont (RJ),
Macaé (RJ), Porto Velho (RO),
Florianópolis (SC), Congo-
nhas (SP), Guarulhos (SP) e
Viracopos (SC). Foram extin-
tas as unidades administrativas
regionais de Poços de Caldas
(MG), Campo de Marte (SP),
Boa Vista (RR), Corumbá e
Ponta Porã (MS), Foz do Igua-
çu e Londrina (PR), Goiânia
GO), Ribeirão Preto (SP) e Ta-
batinga (AM). Segundo a
Anac, muitas dessas unidades
não tinham servidores. 

AVIAÇÃO CIVIL

Anac extingue unidades
e cria núcleos regionais

Chico Ferreira/Arquivo

RECURSOS 

Em 2012 foram exportadas 
225,861 mil toneladas de 
carne por Mato Grosso, gerando 
receita de US$ 866,032 milhões


