
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
09/03 0,4134% 12/03   0,4134%        
10/03 0,4134% 13/03 0,4134%
11/03 0,4134% 14/03  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$ 1,9570 R$ 1,9580
Câmbio paralelo R$ 2,01 R$ 2,11
Câmbio turismo/BB R$ 1,8500 R$ 2,0600

OURO

EURO
Cotação Internacional                        US$  1,304
Cotação Turismo R$ 2,4230     R$ 2,6500

São Paulo - Bolsa Mercantil  & de Futuros (BM&F)
R$ 99,899

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 60,90
Itiquira 61,90
Rondonópolis 61,70
Sorriso 61,00
Alto Garças 61,40
Sapezal 60,80
Campo Verde 61,10
Nova Mutum 60,50

Soja (sc 60 kg) Sorriso 43,00
Campo Verde 47,20
Primavera 47,50
Sapezal 44,00
Lucas do Rio Verde 44,00
Rondonópolis 49,00

Milho (sc 60 kg) Sapezal 19,50
Rondonópolis 21,00
Tangará da Serra                                   17,50

Arroz (sc 60 kg) Sinop 47,37
(sequeiro Tipo 1) Cuiabá 47,37

Boi Gordo (@ - 15kg) Colniza 84,50
Cuiabá 86,00
Barra do Garças 86,00
Água Boa 77,00

Vaca Gorda (@ - 15kg) Juína 74,00
Juara 74,00
Alta Floresta 74,00
Cuiabá 80,50

MERCADO AGROPECUÁRIO

Agrolink - cotação dia 11/3

Tabela do INSS para autônomos

Sálario família

11/3/2013

Tabela de contribuição do trabalhador assalariado

MÊS FGV (IGP-M) IPC INPC IPCA (IBGE)
Fevereiro/2013 0,29 0,22 0,52 0,60

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

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

Déficit na capacidade de armazenagem de grãos
em Mato Grosso é de 15,9 milhões de toneladas para a
safra 2012/2013. Nos próximos 10 anos, o setor prevê
que o déficit chegue a 51 milhões (t), o que representa
crescimento de 221%. Para mudar esse cenário projeta-
do, seria necessária a construção de 2,918 mil novos ar-

mazéns com a liberação de recursos na ordem de R$ 6
bilhões; e ainda de forma emergencial disponibilizar
leilões de contrato de opção de venda para os produto-
res mato-grossenses. 

“Isso ainda no 1º semestre. Não adianta depois,
tendo milho a céu aberto. Pleito é possível, acreditamos
que basta vontade política. Ajudamos o Brasil a ser re-
cordista na exportação, na balança comercial. Não po-
demos ser abandonados pelo governo federal”. A rei-

vindicação do presidente da Aprosoja, Carlos Fávaro,
foi apresentada como uma das ações emergenciais rei-
vindicadas por representantes de diversos setores pro-
dutivos durante reunião com o o secretário de Política
Agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento (Mapa), Neri Geller, e diretores da pasta.

No roteiro de propostas para o Plano Agrícola e
Pecuário (PAP 2013/2014) constam ainda pedidos de
alterações nas condições de custeio pecuário de agríco-

la, criação do preço mínimo do boi gordo, alterações
das condições atuais de crédito para armazenagem, me-
lhoria na distribuição de recursos oficiais e a criação de
linha de crédito específica para reforma de pastagem.

Atribuindo o problema de armazenagem ao cres-
cimento dinâmico do setor, Geller anunciou que até o
fim de abril será concluído e apresentado a presidente
Dilma Rousseff um estudo de redirecionamento de re-
cursos, incluindo sobras do FCO de outros estados,
além da discussão da redução de juros dos empréstimos
feitos ao diversos setores produtivos. Esta última foi
uma das principais cobranças dos pecuaristas que, se-
gundo o presidente da Acrimat, José João Bernardes,
não são contemplados com linhas de crédito compatí-
veis com a renda. Conforme ele, os juros aplicados são
altos e não condizem com a atividade de longo ciclo. 

Presidente da Famato,Rui Prado, comemorou o
resultado do encontro, confiante na possibilidade da
ampliação dos limites e da diminuição de juros dos fi-
nanciamentos para os produtores.

Preços - Recomposição dos preços mínimos
foi a principal pauta dos produtores de algodão, que
reclamaram que o valor não é revisado há 10 anos e
deveria estar entre R$ 56 e R$ 61. “O que importa é
a abertura do estudo para definir o preço mínimo”,
ponderou o diretor-executivo da Ampa, Décio Couti-
nho. “O governo federal tem que ser mais ágil para
estar reajustando os preços mínimos de todas as cul-
turas”, completou Fávaro.

Quanto ao algodão, o diretor do Mapa, Edilson
Guimarães, disse que, apesar de não ser uma situa-
ção simples de ser resolvida, a pasta está trabalhan-
do para apresentar uma proposta técnica ainda para
esta safra. Já para o milho, por exemplo, o problema
é outro. Conforme Guimarães, existe uma proposta,
mas também uma “dificuldade momentânea no orça-
mento. Esperamos implementar o mais logo possí-
vel. Temos urgência”.

Projeção é que déficit na capacidade de estoque será de 51 milhões/t em 10 anos

Setor produtivo mato-grossense se reuniu com 
secretário de Política Agrícola do Mapa, Neri Geller

Armazenagem é grande problema

Inscrições são prorrogadas até o dia 18 em Cuiabá e VG
DA ASSESSORIA

SETAS

Devido à grande procura
pelos cursos de qualificação do
Copa em Ação, oferecidos pelo
governo de Mato Grosso, por
meio da Secretaria de Estado de
Trabalho e Assistência Social
(Setas), foram prorrogadas as ins-
crições até o dia 18 de março. Em
Cuiabá, os interessados devem
procurar o Ganha Tempo, na Pra-
ça Ipiranga. Já em Várzea Gran-
de, as inscrições estão sendo rea-

lizadas na sede do Projovem, em
frente ao Terminal André Maggi.
Ao todo, estão sendo oferecidas
mais de duas mil oportunidades
de qualificação profissional, em
mais de 40 modalidades de cur-
sos. O Programa Copa em Ação
visa a geração de emprego e ren-
da, principalmente, com o foco
na Copa do Mundo de 2014.

Os cursos tem duração mé-
dia de 2 meses, com carga horária
de cerca de 200 horas. Os alunos
receberão vale-transporte, mate-
rial didático e uniforme gratuita-
mente. Entre os cursos oferecidos
estão língua inglesa e espanhola,
comunicação em libras, garçom,
secretariado, auxiliar administra-
tivo, auxiliar de pessoal, guia de
turismo, atendente em hotelaria e
turismo, desenhista de moda, ope-
rador de computador, porteiro e
vigia, eletricista, pedreiro, solda-
dor, carpinteiro, entre outros. 

Para se inscrever é neces-
sário ter idade mínima de 16
anos e ensino fundamental com-
pleto. Já para quem deseja se
inscrever em cursos na área de
construção civil, a idade mínima
é de 18 anos. Interessados de-
vem procurar um dos locais de
inscrição com documentos pes-
soais, carteira de trabalho e
comprovante de residência. 

Marcos Negrini/Setecs-MT

Entre os cursos oferecidos pelo projeto está o de garçom

DA REDAÇÃO

Cerca de 8,5 mil imóveis
devem colocados à venda du-
rante a Feira de Negócios da
Habitação e Construção de
Mato Grosso (Edificar) em
2013, além de outras 16 mil
unidades habitacionais pelo
Feirão Caixa da Casa Própria,
a maioria enquadrada no Pro-
grama Minha Casa Minha Vi-
da (PMCMV). Este ano, os 2
eventos são realizados conco-
mitantemente de 23 a 26 de
maio, no Centro de Eventos do
Pantanal, em Cuiabá, permitin-
do mais que dobrar a oferta de
imóveis, entre unidades resi-
denciais, comerciais e terrenos,
tanto novos quanto usados. 

Expectativa dos organi-
zadores é que sejam movimen-
tados R$ 100 milhões em ne-
gócios nesta 2ª edição da Edifi-
car, superando em R$ 20 mi-
lhões ou 61% o saldo obtido
durante o último evento. Valor
dos imóveis deve se manter na
média praticada no ano passa-
do, entre R$ 130 mil e R$ 1,5
milhão, avisa o presidente do

Sindicato da Habitação em
Mato Grosso (Secovi/MT),
Marco Pessoz. 

Alteração no calendário
do evento deve influenciar no
número de visitantes, comenta
o presidente do Sindicato das
Indústrias da Construção Civil
(Sinduscon/MT), Cesário Si-
queira, reforçando que um dos
grandes atrativos de público
será o Feirão Caixa. Apenas o
número de imóveis programa-
dos para ser colocado à venda
pela CEF supera em 60% o to-
tal exposto durante a Edificar
2012, equivalente a 10 mil
imóveis, dos quais 6 mil unida-
des eram novas ou em fase de
construção.

Previsão é que compare-
çam à Edificar 2013 entre 8 mil
a 10 mil pessoas. No ano pas-
sado visitaram a feira 6,5 mil
pessoas, informa uma das orga-
nizadoras do evento, Daniela
Almeida Perez. Ela acrescenta
que o total de expositores per-
manece equiparada, na média
de 80, mas muitos ampliaram o
espaço dos estandes e irão ex-
por mais produtos. 

EDIFICAR 2013

24,5 mil imóveis serão
ofertados durante feira

Assessoria Acrimat

COPA EM AÇÃO 
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