
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
21/02 0,4134% 24/02   0,4134%        
22/02 0,4134% 25/02 0,4134%
23/02 0,4134% 26/02  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$ 1,9740 R$ 1,9750
Câmbio paralelo R$ 2,02 R$ 2,11
Câmbio turismo/BB R$ 1,9400 R$ 2,0700

OURO

EURO
Cotação Internacional                        US$ 1,318
Cotação Turismo R$ 2,5330 R$ 2,6930

São Paulo - Bolsa Mercantil  & de Futuros (BM&F)
R$ 100,500

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 55,50
Itiquira 56,50
Rondonópolis 56,30
Sorriso 55,50
Alto Garças 56,60
Sapezal 55,40
Campo Verde 56,20
Nova Mutum 55,70

Soja (sc 60 kg) Sorriso 44,00
Campo Verde 48,00
Primavera 47,00
Sapezal 45,00
Lucas do Rio Verde 44,50
Rondonópolis 49,50

Milho (sc 60 kg) Sapezal 18,80
Rondonópolis 21,25
Tangará da Serra                                   17,80

Arroz (sc 60 kg) Sinop 46,92
(sequeiro Tipo 1) Cuiabá 46,92

Boi Gordo (@ - 15kg) Colniza 84,50
Cuiabá 86,00
Barra do Garças 86,00
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 21/2

Tabela do INSS para autônomos

Sálario família

21/2/2013

Tabela de contribuição do trabalhador assalariado

MÊS FGV (IGP-M) IPC INPC IPCA (IBGE)
Janeiro/2013 0,34 1,15 0,92 0,86

Dezembro/2012 0,78 0,68 0,74 0,79

Novembro/2012 -0,03 0,68 0,54 0,60

Outubro/2012 0,02 0,80 0,71 0,59

Setembro/2012 0,97 0,55 0,63 0,57

Agosto/2012 1,43 0,27 0,45 0,41

Julho/2012 1,34 0,13 0,43 0,43

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
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Cada produtor poderá emprestar até R$ 50 mil para promover melhorias na atividade

Crédito visa fortalecer setor
DA REDAÇÃO

Sessenta e duas cooperativas e associações organi-
zadas por agricultores familiares em Mato Grosso po-
dem ser atendidas com recursos para estruturação da ca-
deia produtiva, beneficiamento, processamento, armaze-
namento e comercialização, tanto com o governo quan-
to com o setor privado. Limite por tomador pode chegar
até R$ 50 mil, não-reembolsáveis, e estão sendo libera-
dos pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econô-
mico e Social (BNDES). Edital contendo as regras para
a chamada pública foi divulgado nesta quinta-feira (21)
no Diário Oficial da União (DOU). 

Projetos serão avaliados por uma equipe técnica da
Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). Ini-
cialmente estão sendo liberados R$ 5 milhões para aten-
der projetos em todo o país, com prioridade para as coo-
perativas constituídas por mulheres, indígenas, quilom-
bolas e demais povos e comunidades tradicionais, além
daqueles que mantêm produção
agroecológica. Setenta porcento do
montante financeiro serão destina-
dos às famílias de agricultores fami-
liares do Centro-Oeste, Norte e Nor-
deste. De acordo com o BNDES, o
público alvo é constituído por asso-
ciados que operam o Programa de
Aquisição de Alimentos (PAA), o
Programa Nacional de Alimentação
Escolar (PNAE) ou a Política de Garantia de Preços Mí-
nimos para Produtos da Sociobiodiversidade (PGPM-
Bio). Estimativa inicial é que possam ser atendidas 100
organizações nessa primeira etapa e cerca de 4 mil famí-
lias em todo o país. 

Diretor de Política Agrícola da Federação dos Tra-
balhadores da Agricultura de Mato Grosso (Fetagri), Nil-
ton José de Macedo, diz que em todo Estado há aproxi-
madamente 250 mil agricultores familiares e cerca de

1,050 mil associações e cooperativas de agricultores, mas
ainda é preciso fortalecer o associativismo entre os pe-
quenos produtores. “Esse lançamento é importante e vai
ajudar muito essas entidades a se estruturarem melhor”. 

No assentamento rural 28 de Outubro, por exem-
plo, foi constituída uma cooperativa que agrega 40 as-
sociados, diz o presidente, Jovenil Teixeira de Lima.
“A gente trabalha com produtos da biodiversidade e
produzimos soja, milho, girassol, mas também frutas,
verduras, legumes e flores tropicais”. Ele relata que
até agora o trabalho cooperado garantiu apoio maior à
produção leiteira e que alguns produtores chegaram a
participação do PAA e do Pnae. 

Investimento - Medida adotada pelo governo
prevê um investimento total de R$ 23 milhões para todo o

Brasil, divididos em 2 subcré-
ditos, sendo um de R$ 20

milhões, destinado à es-
truturação de cooperati-
vas e associações de

agricultores familiares,
selecionados por chamadas

públicas. Outros R$ 3 milhões
visam a estruturação de grupos
informais de produtores rurais e a
inserção deles no mercado de ali-
mentos. Ao todo devem ser con-
templadas 20 mil famílias. 

Objetivo é fortalecer a agricultura de base familiar
com atuação em 3 linhas, sendo o apoio a investimentos
na infraestrutura produtiva das cooperativas e associa-
ções, a inserção dos produtores nos mercados institucio-
nal e privado de alimentos e também o fomento à inova-
ção para melhoria da qualidade dos produtos e eficiên-
cia da produção. Primeira chamada pública é resultado
de um acordo firmado há 2 meses entre o BNDES e a
Conab visando o apoio à agricultura familiar.

Rubens Chaves/AE

Medida adotada pelo governo prevê um investimento total de R$ 23 milhões para todo o Brasil

Preço do arroz sobe 50% em 1 ano Exportação de leite é estimulada
LOURENÇO CANUTO

BRASÍLIA/ABR

O Brasil vai investir R$ 2,3
milhões até o próximo ano para
promover a exportação do leite
nacional. A meta é exportar até o
final de 2014 mais de US$ 82 mi-
lhões de leite e derivados. Para al-
cançar o resultado, o Ministério
do Desenvolvimento Agrário
(MDA), a Agência Brasileira de
Promoção de Exportações e In-
vestimentos (Apex-Brasil) e a Or-
ganização das Cooperativas Bra-
sileiras (OCB) firmaram convênio
nesta quinta-feira (21). 

Desde 2008, o país deixou de
ser exportador de leite e passou à
condição de importador. A crise in-
ternacional provocou recuo nas
compras e aumento o protecionis-
mo no mercado mundial. A expec-
tativa do governo é que, em uma
década, a exportação de leite, quei-
jos, manteiga e demais derivados
chega a R$ 1 bilhão, superando os
valores de 2008.

O governo vai disponibilizar
montante de R$ 1,9 milhão e a OCB
arcará com R$ 372 mil. Após 2
anos, poderão ser investidos novos
valores. Por meio do convênio, de-
verá ser concedido crédito subsidia-
do aos produtores para aquisição de
3,6 mil itens, como tratores, orde-
nhadeiras e resfriadores. O crédito
será disponibilizado dentro do Pro-

grama Pronaf Mais Alimentos, com
cobrança de juros de 2% ao ano.

Caberá à OCB estimular a
adesão do setor, que é muito capila-
rizado, e à Apex-Brasil promover os
produtos no exterior, colocando
frente a frente vendedor e compra-
dor, destaca Rogério Bellini, diretor
de Negócios da agência. Serão con-
vidados a visitar o Brasil importa-
dores, jornalistas e formadores de

opinião estrangeiros para conhecer
o trabalho do setor e fazer negócios.
Os mercados mais visados são An-
gola, Arábia Saudita, Argélia, Chi-
na, Egito, Emirados Árabes, Iraque
e Venezuela. O governo deverá am-
pliar a assistência técnica aos pro-
dutores.

O setor de lácteos emprega
4,7 milhões de pessoas, sendo 4,3
milhões no campo. 

DA REDAÇÃO

Produtores de arroz de Mato
Grosso estão comercializando o pro-
duto com a indústria local a preços
melhores neste início de ano. Cota-
ção atual para a saca de 60 kg (em
casca) alcança a média de R$ 45 no
Estado, 50% superior à registrada
para o mesmo período do ano passa-

do, quando chegou ao preço máximo
de R$ 30. Valor médio atual é
33,92% acima do registrado no Rio
Grande do Sul, principal produtor
nacional do cereal, onde alcança R$
34 a saca de 50 kg, segundo o Sindi-
cato das Indústrias de Arroz no Esta-
do de Mato Grosso (Sindarroz). 

Presidente da entidade, Ivo
Mendonça, diz que a valorização é

consequência da queda na produção
nacional na última safra. Para este
ano a tendência é de sustentação dos
preços em patamares menores, por-
que com a valorização do produto os
rizicultores apostaram mais na la-
voura. “Aqui no Estado a produção
de arroz é muito influenciada pela
cotação”. Responsável pelo departa-
mento comercial da Agronorte,
Leandro Biazzi, confirma que para
esta safra que está sendo colhida a
demanda por sementes foi maior. “E
já tem produtores fazendo reservas
para a próxima”. De acordo com a
Companhia Nacional de Abasteci-
mento (Conab), a previsão é que se-
jam produzidas em Mato Grosso
cerca de 515 mil toneladas.

Para evitar que o cereal seja
negociado ao preço mínimo os
produtores reivindicam do gover-
no federal o ordenamento nas im-
portações de arroz originária dos
países do Mercosul. Na terça-feira
(19), o secretário de Política Agrí-
cola do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento (Mapa),
Neri Geller, garantiu a represen-
tantes da cadeia produtiva do arroz
o pedido será analisado. 

Produtores alegam que com
o custo de produção elevado por
causa do aumento do óleo diesel,
valor do frete e outros insumos, o
produto nacional perde competiti-
vidade para o importado da Argen-
tina, Paraguai e Uruguai.

Arquivo

Produtores de MT vendem saca de 60 kg por uma média de R$ 45

Otmar de Oliveira/Arquivo

Setor lácteo emprega 4,7 milhões de trabalhadores em todo o país

AGRICULTURA FAMILIAR 

Apoio foi anunciado
durante o 1º Encontro
Nacional do Movimento de
Mulheres Camponesas, na
terça-feira, em Brasília


