
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
26/03 0,4134% 29/03   0,4134%        
27/03 0,4134% 30/03 0,4134%
28/03 0,4134% 31/03  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$ 2,0160 R$ 2,0170
Câmbio paralelo R$ 2,07 R$ 2,14
Câmbio turismo/BB R$ 1,9500 R$ 2,1030

OURO

EURO
Cotação Internacional                        US$ 1,286
Cotação Turismo R$ 2,5100 R$ 2,6970

São Paulo - Bolsa Mercantil  & de Futuros (BM&F)
R$ 103,700

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 65,50
Itiquira 66,60
Rondonópolis 66,40
Sorriso 65,70
Alto Garças 66,30
Sapezal 65,50
Campo Verde 66,30
Nova Mutum 65,50

Soja (sc 60 kg) Sorriso 43,00
Campo Verde 46,00
Primavera 44,50
Sapezal 50,00
Lucas do Rio Verde 43,20
Rondonópolis 47,00

Milho (sc 60 kg) Sapezal 18,50
Rondonópolis 20,50
Tangará da Serra                                   17,10

Arroz (sc 60 kg) Sinop 46,27
(sequeiro Tipo 1) Cuiabá 46,27

Boi Gordo (@ - 15kg) Colniza 84,50
Cuiabá 86,00
Barra do Garças 86,13
Água Boa 77,75

Vaca Gorda (@ - 15kg) Juína 75,00
Juara 75,00
Alta Floresta 75,00
Cuiabá 81,17

MERCADO AGROPECUÁRIO

Agrolink - cotação dia 26/3

Tabela do INSS para autônomos

Sálario família

26/3/2013

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, QUARTA-FEIRA, 27 DE MARÇO DE 2013

REDAÇÃO DO GD

O Grupo JBS, o maior do seg-
mento de frigoríficos no país e no mun-
do e com várias unidades em operação
em Mato Grosso, é a primeira empresa
a assinar o novo acordo proposto pelo

Ministério Público Federal (MPF)
para a regularização socioam-

biental da cadeia produtiva
da carne nos estados que
integram o bioma amazô-
nico. As empresas que ade-

rirem ao acordo terão novos
prazos para exigirem dos seus

fornecedores o cumprimento da le-
gislação ambiental e social. Em março
deste ano, após mais de 1 ano de diálo-
go com representantes do setor, 5 frigo-
ríficos instalados no Amazonas e 38 em
Mato Grosso estão recebendo a íntegra

do documento construído coletivamente
para celebrarem o acordo com o MPF.

O acordo proposto em 2013 uni-
formiza as obrigações a serem cumpri-
das por todas as unidades do frigorífi-
co na região amazônica e substitui os
termos de ajustamento de conduta
(TAC) firmados anteriormente pelo
JBS com o MPF do Acre e Mato Gros-
so, alinhado com as obrigações do
TAC no Pará, renovando o compro-
misso do maior frigorífico do mundo
em exigir dos seus fornecedores o
cumprimento de critérios de legalidade
ambiental e social como requisito para
a compra de animais para o abate.

Com a assinatura do acordo, os
frigoríficos assumem o compromisso de
comprar matéria-prima apenas de pro-
dutores rurais que não cometam desma-
tamento ilegal, façam a identificação

das suas propriedades por meio de ins-
crição nos cadastros estaduais existentes
iniciem o processo de licenciamento
ambiental e não tenham ocorrência de
trabalho escravo, invasão de unidades
de conservação, terras indígenas, qui-
lombolas e comunidades tradicionais.

“Queremos trazer os frigorífi-
cos para assumirem as responsabili-
dades ambientais e sociais que a ati-
vidade econômica que desenvolvem
têm obrigação de cumprir e da qual
eles são solidários e, assim, aprimo-
rar os padrões já existentes e estabe-
lecer um novo patamar de qualidade
onde ainda não há”, explicou o pro-
curador da República Daniel César
Azeredo Avelino, do Pará, coordena-
dor do Grupo de Trabalho Amazônia
Legal, do MPF. (Reportagem com-
pleta no Portal GD)

PECUÁRIA SUSTENTÁVEL 

JBS assina acordo com o MPF

Divulgação

Grupo é o maior do segmento no país e um dos maiores do mundo; possui várias unidades em MT

Epiácio Pessoa/AE

Problema poderia ser ainda maior se a comercialização dos grãos como soja e milho não fosse antecipada; assim, o escoamento é feito imediatamente após a colheita

ARMAZENAGEM Estado vai produzir 43,256 milhões (t) e pode estocar 28,477 milhões (t)

Déficit é de 34% em MT
EVANIA COSTA

DA REDAÇÃO

Capacidade de armazenagem de grãos
em Mato Grosso é menor que a de estados
com produção inferior na safra 2012/2013.
De acordo com a Companhia Nacional de
Abastecimento (Conab), a produção estadual,
estimada em 43,256 milhões de toneladas, se-
rá 56% maior que a do Rio Grande do Sul, de
27,677 milhões (t). No entanto, os produtores
gaúchos contam com 13,7% de sobra nos ar-
mazéns, cuja capacidade é de 31,478 milhões
(t), enquanto que, a capacidade de Mato
Grosso é de 28,477 milhões (t), um déficit de
34% em relação ao volume produzido.

Dados da própria Conab indicam que,
para uma situação de tranquilidade na comer-
cialização das principais commodities, Mato
Grosso deveria ter uma capacidade estática
20% maior que a produção. O superintenden-

te da Conab no Estado, Ovídio Costa, ressal-
ta que Mato Grosso é um produtor de exce-
dente, ou seja, de grãos que têm que sair para
a exportação (soja) ou
para regiões não produto-
ras (milho). Sendo assim,
o déficit seria aparente
porque boa parte da soja
é comercializada e escoa-
da quase que simultanea-
mente à colheita.

Conforme Costa,
em tese a soja que sai
do Estado, por exem-
plo, deveria gerar um
espaço e aliviar a situa-
ção dos silos. “Mas no
dia que temos proble-
mas de escoamento e comercialização
não resta dúvida que a carência de arma-
zenam vai se sobressair, deixando de ser

aparente e se tornar real”.
Para o diretor financeiro e administra-

tivo da Federação da Agricultura e Pecuária
de Mato Grosso (Fa-

mato), Nelson Pic-
coli, o modelo de
agricultura mudou
muito nos últimos

anos e não foi acom-
panhada pela melho-
ria na logística e na
capacidade de descar-
regamento dos grãos
nos portos do país.
Segundo ele, antes
plantava-se em 40
dias e transportava-se
gradativamente. Ago-

ra, a soja fica pronta na metade do tempo e
todos os produtores querem levar rápido o
grão porque já foi vendido.

Mas a dificuldade começa nas estradas
de má qualidade, em que os caminhões per-
manecem por mais tempo trafegando. Piccoli
compara. Em anos anteriores demorava-se 4
dias para sair de Sorriso e ir até Paranaguá
(Paraná). Trajeto que leva atualmente 8 dias e
o mesmo caminhão que fazia em 4 dias não
consegue cumprir os contratos de venda. As-
sim, para garantir a entrega, o agricultor colo-
ca nas rodovias, ao mesmo tempo, mais veí-
culos carregados, que chegam juntos para fa-
zer o descarregamento nos terminais ferro-
viários, gerando um novo problema.

Nesse cenário o motorista é sacrificado,
afirma o presidente da Federação dos Traba-
lhadores em Transportes Rodoviários de Ma-
to Grosso (Fettremat), Luiz Gonçalves da
Costa. “O produtor fica doido para tirar o
produto da lavoura, porque não tem arma-
zém, não tem onde guardar. Aí coloca no ca-
minhão e os motoristas ficam na fila”.

ESCOAMENTO 

Novo complexo
será construído

DA REDAÇÃO

Dez milhões de toneladas de
grãos serão exportados por ano
através do Complexo Intermodal de
Rondonópolis (CIR), chegando a
15 milhões (t) em 2015. Construído
com aporte de R$ 700 milhões, as-
sim que entrar em operação, o novo
terminal deverá “desafogar” o con-
gestionamento de caminhões que
descarregam nos outros terminais
do Estado, de acordo com a Améri-
ca Latina Logística (ALL). Na se-
gunda-feira (25), uma fila de 100
km se formou na BR-364 a partir
do Terminal de Alto Araguaia.

Em nota, a ALL informa que
o congestionamento de veículos
ocorreu porque alguns clientes mo-
vimentaram acima do previsto em
contrato, desrespeitando as cotas de
produtos. Algumas medidas foram
adotadas pela empresa, como um
novo sistema de controle de ori-
gem de cargas e um travamento na
emissão de senhas e notas. A ALL
garante ainda que opera em capa-
cidade máxima descarregando
média de 65 caminhões/hora e em
3 turnos, com a vazão de 1,2 mil
caminhões/dia.

Porém, segundo o presidente
da Fettremat, Luiz Gonçalves da
Costa, faltam vagões no terminal
de Itiquira e os pátios de Alto Ara-
guaia e Alto Taquari continuam
lotados. “Tem muitos caminhão à
espera, escravizando os motoris-
tas”. Costa defende o fim da con-
cessão da ALL e cobra do governo
que obrigue as embarcadoras a
construírem armazéns de estoca-
gem para que o motorista não pre-
cise aguardar o embarque do grão.

Para o diretor da Famato,
Nelson Piccoli, a fila de cami-
nhões também ocorre em decor-
rência dos problemas estruturais
nos terminais, que não comportam
mais a demanda do Estado. Há ine-
ficiência inclusive nos portos, se-
gundo ele, com a incapacidade de
colocar os grãos nos navios, fato
que provocou o cancelamento de
um contrato de compra do Brasil
com a China. (EC)

Capacidade de 
armazenagem 
credenciada 
pela Conab em MT 
é de 3 milhões (t), 
de um total de 28
milhões (t) cadastradas


