
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
11/04 0,4134% 14/04  0,4134%        
12/04 0,4134% 15/04 0,4134%
13/04 0,4134% 16/04 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$ 2,0180
Câmbio paralelo R$  2,05 R$ 2,13
Câmbio turismo/BB R$ 1,9900 R$ 2,1130

OURO

EURO
Cotação Internacional                        US$ 1,304
Cotação Turismo R$ 2,5800      R$ 2,7230

São Paulo - Bolsa Mercantil  & de Futuros (BM&F)
R$ 93,300

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 63,80
Itiquira 64,80
Rondonópolis 64,60
Sorriso 63,90
Alto Garças 64,80
Sapezal 63,70
Campo Verde 64,50
Nova Mutum 64,00

Soja (sc 60 kg) Sorriso 44,00
Campo Verde 45,00
Primavera 46,50
Sapezal 43,00
Lucas do Rio Verde 45,00
Rondonópolis 48,50

Milho (sc 60 kg) Sapezal 17,60
Rondonópolis 19,00
Tangará da Serra                                   16,00

Arroz (sc 60 kg) Sinop 46,80
(sequeiro Tipo 1) Cuiabá 46,80

Boi Gordo (@ - 15kg) Colniza 85,50
Cuiabá 88,00
Barra do Garças 88,25
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 22/4

Tabela do INSS para autônomos

Sálario família

22/4/2013

Tabela de contribuição do trabalhador assalariado

MÊS FGV (IGP-M) IPC INPC IPCA (IBGE)
Março/2013 0,21 -0,17 0,60 0,47

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

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

PRÓXIMOS 10 ANOS Nesta safra, a produção do cereal está estimada em 14,644 milhões de toneladas

DA REDAÇÃO

Produção de milho 2ª safra em Mato Grosso vai
superar a de soja em menos de 10 anos. Previsão é do
Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária
(Imea) e foi apresentada nesta segunda-feira (22), du-
rante o lançamento da Expedição Milho Brasil, proje-
to executado por meio de parceria entre o Imea, con-
sultoria INTL FCStone e Agronegócio Gazeta do Po-
vo e que irá vistoriar as lavouras em 8 municípios ma-
to-grossenses até quinta-fei-
ra (25). Nesta safra, a esti-
mativa do instituto é que se-
jam colhidas 14,644 mi-
lhões de toneladas do ce-
real, 6,05% a menos que na
safra 2011/2012 (15,586 mi-
lhões/t), mas 109% superior
a quantidade produzida na
safra 2010/2011, quando al-
cançou 6,991 milhões de toneladas].

Superintendente do Imea, Otávio Celidônio, lem-
bra que no último ano o recorde de produção foi possí-
vel pelas condições climáticas favoráveis e garante que
a crescente melhoria na produtividade das lavouras de
milho supera a da soja. Na atual safra, por exemplo, o
rendimento estimado para o milho é de 88 sacas por
hectare, enquanto para a soja a média alcançada foi de
50 sacas por hectare. Além disso, com o avanço e con-
solidação da atividade agrícola sobre as áreas de pasta-
gem, a produtividade do milho tende a crescer.

“O milho registra melhor rendimento em áreas
ocupadas com a soja há mais de 3 anos e o aprimora-
mento da tecnologia também favorece esse crescimen-
to da produção, que será mantido se o mercado inter-
no e externo for desenvolvido”. Neste ciclo, o plantio

do milho ocupou 2,787 milhões/ha no Estado, 11,3% a
mais que na safra anterior, quando envolveu 2,504 mi-
lhões/ha. Incremento está relacionado à expansão da
área cultivada com a soja, observa Celidônio, já que o
grão é plantado no mesmo espaço ocupado anterior-
mente pela oleaginosa. 

Gerente de agronegócio da Gazeta do Povo,
Giovani Ferreira, observa que na safra 2011/2012 a
produção nacional de milho superou a da soja. Isso

foi consequência da
estiagem no Sul
do país, que afe-
tou as lavouras
de milho, ao

contrário do que
foi observado em Mato

Grosso para o mesmo
período, quando a regu-
laridade no regime de
chuvas contribui para o

desenvolvimento das plantações e uma produtivida-
de recorde, equivalente a 104 sacas por hectare.

Safra 2022/2023 - Diagnóstico traçado pe-
la Assessoria de Gestão Estratégica do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) indica
produção de 27,091 milhões (t) de milho em Mato
Grosso, resultado de um incremento de 57% nos pró-
ximos 10 anos, considerando a atual estimativa de
17,255 milhões (t), usada como referência pelo Mapa.
Crescimento é associado ao aumento na área planta-
da, que pode variar de 2,784 milhões (ha) para 3,430
milhões (ha). Para a soja, a previsão é que a área au-
mente 45,5% e envolva 11,360 milhões (ha), com a
colheita de 34,312 milhões (t), ante o volume atual de
24,130 milhões (t). Na temporada 2022/2023, Mapa projeta a produção de 27,091 milhões de toneladas em Mato Grosso

Milho vai superar soja

Índice de inadimplência de
março é o maior em 3 anos

DA REDAÇÃO

Índice de inadimplência por che-
que registrado no mês passado em Mato
Grosso foi o maior dos últimos 3 anos e
correspondeu a 5,20%, sendo que 33,6
mil cheques foram devolvidos por insu-
ficiência de fundos, de um total de 645,8
mil compensados. No último ano, o índi-
ce de inadimplência em março chegou a
5,19%. Nos 2 anos anteriores, se mante-
ve em 4,12% (2010) e 4,17% (2011),
conforme dados da Serasa Experian, dis-
ponibilizados nesta segunda-feira (22).
Comparado com fevereiro deste ano, o
índice de devolução também foi maior
em março, já que no 2º mês foram devol-
vidos 4,48% ou 27,7 mil cheques, de
618,3 mil compensados. 

No acumulado dos 3 primeiros
meses de 2013 foram devolvidos 94,2
mil cheques no Estado, 4,78% do to-
tal de compensados, estimado em
1,969 milhão pela Serasa. Em compa-
ração com o mesmo período do ano
passado, o índice de inadimplência
baixou 0,12 ponto percentual, consi-
derando que na época 4,90% dos che-
ques compensados foram devolvidos.
No 1º trimestre de 2012 foram devol-
vidos 117,8 mil cheques, de 2,402 mi-
lhões de compensados. 

Emissões - Utilizar che-
ques como forma de pagamento é
uma alternativa que a cada ano cai
em desuso. Como mostra os dados
da Serasa, nos primeiros 3 meses
de 2013 foram compensados 1,969
milhão de cheques em Mato Gros-
so, sendo 18% a menos que o vo-
lume registrado no mesmo período
do ano passado (2,402 milhões).
Em relação a quantidade contabili-
zada no mesmo intervalo de 2010,
a retração chega a 37,56%, consi-
derando que naquele ano foram
compensados 3,153 milhões de
documentos.

Atualmente, essa forma de pa-
gamento é utilizada mais pelas em-
presas do que pelos consumidores,
avalia o diretor da Federação das
Associações Comerciais e Empresa-
riais do Estado de Mato Grosso
(Facmat), Manuel Gomes. Nos esta-
belecimentos que ainda aceitam che-
ques são permitidos pagamentos de
valores menores e negociados num
número menor de parcelas, explica a
analista de crédito da Bigolin Mate-
riais de Construção, Rosângela da
Costa. “Parcelamos no máximo em
duas vezes, mas no cartão de crédito
chega a 8 vezes”. 

Otmar de Oliveira/Arquivo

Para reduzir o calote, comércio elimina esta opção aos clientes

DA REDAÇÃO

Com o crescimento na
produção do milho, a preo-
cupação do setor produtivo
se volta para as condições
de mercado. No ano passa-
do, Mato Grosso exportou
9,097 milhões de toneladas
do cereal, segundo o Imea, a
metade da quantidade em-
barcada pelo país, de 20 mi-
lhões (t). Nesta safra, apesar
do aumento da oferta mun-
dial, Mato Grosso - bem co-
mo o restante do país - , te-
ria que exportar no mínimo
o mesmo volume, avalia o
gerente de agronegócio da
Gazeta do Povo, Giovani
Ferreira. Até agora, Mato
Grosso embarcou 4,357 mi-
lhões (t) do grão, sendo
562% acima do volume con-
tabilizado durante o mesmo
período do ano passado,
quando se manteve em
657,730 mil toneladas. 

Ferreira diz que os pro-
dutores de milho brasileiros
convivem com um cenário
preocupante, de crescimento
na produção e mercado res-
trito. “A exportação de mi-

lho é bem distribuída entre
os diferentes países, mas
nesta safra os Estados Uni-
dos (2º maior produtor mun-
dial com 360 milhões/t) irá
recuperar a produção”. Con-
sequência dessas projeções
é que o preço do produto co-
meçou a baixar, de uma mé-
dia de R$ 18 a saca em mar-
ço para R$ 16 neste mês. No
mercado futuro, os preços
vão de R$ 10 a R$ 11 a saca. 

Na avaliação do produ-
tor Ney Hideki Utida, é pre-
ciso ponderar neste momen-
to se compensará colher o
cereal. “Será que não é me-
lhor deixar o milho no cam-
po, para recompor os nu-
trientes do solo e depois
plantar a soja?”. Nesta ciclo
produtivo, ele plantou 4,5
mil hectares de milho 2ª sa-
fra e mais 550 hectares na
1ª. “Até agora vendi apenas
o suficiente para adquirir os
insumos, uns 80% ainda
precisam ser negociados”. 

Segundo dados da Ex-
pedição Safra, o Brasil irá
colher 73,6 milhões (t), mais
da metade, decorrentes do
plantio de 2ª safra. 

EFEITO NEGATIVO 

Incremento na produção
reduz preço no mercado

Chico Ferreira/Arquivo

CHEQUES SEM FUNDOS

C economia2 A GAZETACUIABÁ, TERÇA-FEIRA, 23 DE ABRIL DE 2013

Expedição Milho Brasil 2013
percorre os 5 principais estados
produtores: Mato Grosso, Goiás,
Mato Grosso do Sul, Paraná e São
Paulo, de 20 de abril a 5 de maio 


