
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$ 1,9910 R$ 1,9920
Câmbio paralelo R$ 2,06 R$ 2,12
Câmbio turismo/BB R$ 1,8870 R$ 2,1000

OURO

EURO
Cotação Internacional                        US$ 1,293
Cotação Turismo R$ 2,4570 R$ 2,6800

São Paulo - Bolsa Mercantil  & de Futuros (BM&F)
R$ 103,500

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 63,50
Itiquira 64,50
Rondonópolis 64,30
Sorriso 63,60
Alto Garças 64,30
Sapezal 63,40
Campo Verde 64,00
Nova Mutum 63,50

Soja (sc 60 kg) Sorriso 40,50
Campo Verde 45,00
Primavera 45,00
Sapezal 44,00
Lucas do Rio Verde 41,00
Rondonópolis 47,00

Milho (sc 60 kg) Sapezal 19,00
Rondonópolis 20,90
Tangará da Serra                                   17,50

Arroz (sc 60 kg) Sinop 47,13
(sequeiro Tipo 1) Cuiabá 47,13

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 21/3

Tabela do INSS para autônomos

Sálario família

21/3/2013

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

C economia2 A GAZETACUIABÁ, SEXTA-FEIRA, 22 DE MARÇO DE 2013

MERCADO EXTERNO Comitiva de japoneses esteve em MT esta semana e visitou lavouras de milho e frigoríficos

Exportação ao Japão aumenta
DA REDAÇÃO

No 1º bimestre de 2013, o Japão foi o 2º principal
importador dos produtos mato-grossenses. Embarques da
produção estadual para o país asiático movimentou US$
207,898 milhões, sendo 689% superior ao saldo observa-
do no mesmo período do ano passado, de US$ 26,337
milhões. Com esse desempenho, o Japão superou as ne-
gociações realizadas pelo Estado com a China, principal
comprador dos produtos mato-grossenses em 2012. De
acordo com os dados do Ministério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior (Mdic), a China importou
US$ 206,403 milhões de Mato Grosso no acumulado de
janeiro e fevereiro, queda de 18,47% na comparação com
2012, quando foram US$
253,175 milhões. Principal
comprador da produção esta-
dual no 1º bimestre de 2013 foi
a Coreia do Sul, com US$
326,301 milhões. 

Na quarta-feira (20),
uma missão do governo japo-
nês visitou o município de Sorriso, a 420 km de Cuia-
bá. Grupo mostrou interesse em ampliar a aquisição
de milho e os investimentos no Estado, diz o secretá-
rio de Indústria, Comércio, Minas e Energia, Alan Za-
natta, que acompanhou os visitantes. Durante a passa-
gem por Sorriso, a comitiva visitou lavouras de milho
da região, além de frigoríficos de aves e suínos. Inten-
ção dos japoneses é adquirir o grão para convertê-lo
em ração para engorda de animais e aves. 

Nesta semana, os representantes do país asiático
participaram de reunião com técnicos da Federação da
Agricultura e Pecuária de Mato Grosso (Famato) em
Cuiabá. “Nossa intenção é aumentar as exportações do
produto já industrializado”. Diretor administrativo da As-
sociação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Gros-
so (Aprosoja), Roger Augusto Rodrigues, lembra que o

Japão é totalmente dependente das importações de milho,
soja e derivados. “Como temos um volume alto de pro-
dução, se pudermos agregar a ampliação de mercado
com maior processamento dos grãos, melhor porque
agregamos mais valor aos nossos produtos”. 

Contrato - Foi suspenso nesta semana pela im-
portadora chinesa Sunrise a importação de 2 milhões de
toneladas de soja brasileira. Justificativa para a interrup-
ção na compra são os atrasos nos embarques da commo-
dity. Empresa confirmou que pretende retomar as nego-

ciações com o Brasil quando as condi-
ções de transporte melhorarem.

Enquanto isso irá direcionar
as importações para a Ar-
gentina, 3º maior produtor

mundial de soja, a partir do
próximo mês. Diretor da Apro-

soja afirma que a espera dos ca-
minhões nas filas para descarga
da soja no porto de Paranaguá
chega a 60 dias e em Santos até

32 dias. “A diária de um navio parado é muito alta, então
fica inviável esperar”. Acrescenta que este cenário trava
as exportações brasileiras, que terão que se alongar até
agosto, quando a produção norte-americana começa a ser
disponibilizada ao mercado mundial. Lembra ainda que o
acúmulo de soja nos armazéns provoca outro problema, a
dificuldade em estocar o milho 2ª safra, que é colhido e fi-
ca ao relento. 

Exportações - No 1º bimestre de 2013 foram ex-
portadas 3,738 milhões de toneladas de milho em grão por
Mato Grosso, volume 469% superior ao registrado em
2012. Receita gerada com a comercialização alcançou
US$ 1,046 bilhão, superando em 506,58% o saldo obtido
nos dois 2 meses do ano passado (US$ 172,512 milhões).
Principais destinos do grão foram os países asiáticos. 

Dirceu Portugal/AE

Intenção dos japoneses é adquirir o grão para convertê-lo em ração para engorda de animais e aves

Justiça cobra colheita em área indígena
Cooperativas ganham mercado

DA REDAÇÃO

Exportações realizadas pelas
187 cooperativas de Mato Grosso
renderam US$ 24,314 milhões em
janeiro deste ano, incremento de
59% em comparação com igual pe-
ríodo de 2012, quando somou US$
15,276 milhões. Em volume, foram
embarcadas 23,803 milhões de to-
neladas, 167% a mais que em janei-
ro de 2012, com 8,899 milhões (t),
principalmente de algodão, milho e
soja. Embarques de algodão e deri-
vados responderam por 78% da re-
ceita total obtida com as exporta-
ções realizadas pelas cooperativas,
movimentando US$ 19,055 milhões
no 1º mês do ano. Em volume, a
participação chegou a 39% e totali-
zou 9,356 milhões de toneladas. 

Sobre a quantidade embarca-
da em janeiro de 2012, quando se
manteve em 9,352 milhões (t), hou-
ve incremento de 13,52%. Saldo das
exportações obtido com a commo-
dity aumentou 30,17% pela mesma
base comparativa, sendo que em ja-
neiro de 2012 foram negociados
US$ 14,638 milhões. Início deste
ano foi marcado também pelas ex-
portações de milho e soja, que não
aconteceram no 1º mês de 2012, se-
gundo levantamento do Sistema Or-
ganização das Cooperativas Brasi-
leiras no Estado de Mato Grosso
(OCB). De milho, foram embarca-
das 12,903 milhões (t), suficientes

para gerar US$ 4,114 milhões. 
Presidente do Sistema OCB,

Onofre Cezário de Souza Filho, diz
que nos últimos 12 anos as coopera-
tivas estaduais registraram cresci-
mento de 813% em número de coo-
perados, subindo de 31,196 mil no
ano 2000 para 285,122 mil coopera-
dos em 2012. Destaque são as coo-
perativas agropecuárias, de crédito,

educação e saúde. “A tendência é
que esse número continue evoluin-
do, incluindo principalmente os pe-
quenos e médios produtores”. Dire-
tor executivo da Coabra e Unicotton,
Hélvio Alberto Fiedler, comenta que
cada uma dessas cooperativas au-
mentaram a participação de associa-
dos em 821% e 103%, respectiva-
mente, num prazo médio de 12 anos. 

DA REDAÇÃO

A Justiça Federal deu um
prazo de 2 dias, a partir da noti-
ficação, para que a União infor-
me as medidas que serão efeti-
vamente executadas para conter
a disseminação da ferrugem
asiática nas lavouras de soja na
terra indígena Marãiwatsédé, no
noroeste de Mato Grosso, que
foi desocupada pelos não índios
em janeiro. Além disso, áreas
cultivadas irregularmente em 6
municípios de Mato Grosso es-
tão sendo monitoradas pelo Ins-
tituto Brasileiro do Meio Am-
biente e Recursos Renováveis
(Ibama), que prevê autuar os in-
fratores e apreender a produção
e os equipamentos até o mês de
junho, conforme forem aconte-
cendo as colheitas das lavouras
de soja, milho, algodão e arroz. 

Medida foi adotada com a
realização da operação Soja Su-
ja no mês passado. Até agora,
foi autuado o arrendatário e o
proprietário de uma fazenda de
1,967 mil hectares no município
de Santa Carmen (a 540 km de
Cuiabá) e apreendidos 3 trato-
res, 1 caminhão, duas colheita-
deiras, uma plantadeira e 1 pul-
verizador, além de 72,7 tonela-
das de arroz em casca, cultiva-

dos numa área embargada de
457 hectares. 

De acordo com o chefe de
fiscalização do Estado, Werik-
son Trigueiro, há propriedades
onde a área cultivada em áreas
recém-desmatadas ultrapassa
mil hectares. “Nossa intenção é
realizar a apreensão dos equipa-
mentos e da produção do infra-
tor durante a colheita”. Todos
os produtores autuados durante
a operação serão obrigados a
efetuar as medidas fitossanitá-
rias com as sobras de lavouras,
como forma de garantir a prote-
ção e a recuperação ambiental.
Atualmente a preocupação do
setor produtivo se volta para a
área de aproximadamente mil
hectares cultivada com soja na
Terra Indígena Marãiwatsédé,
que ainda não foi colhida e par-
te dela já está maturada, como
explicou o fiscal federal agro-
pecuário e coordenador de De-
fesa Vegetal do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abaste-
cimento (Mapa), Vanderlei
Dias. 

Porém, nova decisão da
Justiça Federal, de 17 de março,
atendeu o pedido do Ministério
Público Federal (MPF) os pro-
dutores que realizaram o plantio
não poderão colher a soja culti-

vada no local e que compete à
Fundação Nacional do Índio
(Funai) realizar esse trabalho.
“A lavoura não pode ser destruí-
da, deve ser colhida pela Funai,
porque a ferrugem asiática está
totalmente disseminada na
área”. Dos mil hectares ocupa-
dos com a soja na TI, 300 foram
colhidos por um dos produtores
antes do impedimento judicial,
restando ainda cerca de 700 (ha)
a serem colhidos. 

Superintendente da Funai
em Mato Grosso, Benedito Gar-
cia, não soube informar quando
inicia a colheita da soja na TI e
adiantou que o problema está
sendo acompanhado pela Funai
em Brasília. Consultada, a sede
não prestou esclarecimentos até
o fechamento desta edição. Di-
retor administrativo da Associa-
ção dos Produtores de Soja e
Milho de Mato Grosso (Aproso-
ja), Roger Augusto Rodrigues,
critica a lentidão na colheita por
colocar em risco a próxima sa-
fra de soja no Estado. “Os pro-
dutores respeitam o vazio sani-
tário para impedir a contamina-
ção das lavouras com o fungo e
se no próximo ano chover como
em 2013, o problema vai ser sé-
rio, porque o fungo é resistente
e lá se multiplicou”. 

Marcus Vaillant/Arquivo

Algodão é um dos produtos mais vendidos pelas cooperativas

PRAZO DE 2 DIAS 

Mato Grosso exportou 
3,738 milhões de toneladas
de milho no 1º bimestre


