
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
23/04 0,4134% 26/04  0,4134%        
24/04 0,4134% 27/04 0,4134%
25/04 0,4134% 28/04 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

C economia2 A GAZETACUIABÁ, QUARTA-FEIRA, 24 DE ABRIL DE 2013

DA REDAÇÃO

Redução média de 10% no
custo de produção da pecuária in-
tensiva e semi-intensiva registra-
da no 1º trimestre de 2013 em
comparação com igual intervalo
do ano anterior pode chegar até o
preço de venda da carne bovina.
Alerta foi feito aos confinadores
de Mato Grosso nesta terça-feira
(23), durante evento promovido
pela Associação Nacional dos
Confinadores (Assocon), na sede
da Federação da Agricultura e Pe-
cuária (Famato).

Gerente executivo da enti-
dade, Bruno de Jesus Andrade,
explica que a redução nos preços

das rações devem incentivar a
produção e a oferta de carnes de
aves e suínos, além da carne bovi-
na. Com o barateamento da carne
de frango, há uma tendência de
substituir a carne bovina. Por is-
so, a recomendação é para que os
confinadores façam planejamento
e negociem antecipadamente os
animais com os frigoríficos. Ele
acrescenta que as exportações da
carne bovina melhoraram neste
ano em comparação com 2012,
mas o consumo no mercado inter-
no permanece estagnado. 

Quanto aos custos de produ-
ção, relata que no ano passado a
diária do confinamento corres-
pondia a média de R$ 5,50 e hoje

se mantém em torno de R$ 5. Pa-
ra o gerente da Fazenda Santa
Maria, Marco Antônio Torres, a
alternativa é investir na pecuária
semi-intensiva. “Assim conse-
guimos equilibrar melhor o custo
de produção, sem ficar dependen-
do totalmente das rações à base
de soja, milho e caroço de algo-
dão”. Ele acrescenta que na pro-
priedade de 2,5 mil hectares pre-
tende engordar 6 mil bovinos este
ano, por meio de semi-confina-
mento. “Nós temos pouca área
disponível para pecuária, porque
investimos também no plantio de
florestas, e por isso queremos au-
mentar nossa produtividade, colo-
cando mais animais por hectare”. 

GADO CONFINADO

Custo menor pode chegar à carne

Alf Ribeiro/AE

Criadores do Estado querem aumentar o número 
de animais por hectare e incrementar produção

Divulgação

Segundo a Fetagri, muitos não
conseguiram renegociar dívidas
pelas dificuldades de tornar a
propriedade produtiva e 
rentável, além de problema 
com a regularização

RENEGOCIAÇÃO Apenas 5,46% dos débitos de agricultores familiares foram negociados

DA REDAÇÃO

Renegociação das dívidas contraídas por
agricultores familiares por meio do Programa
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Fa-
miliar (Pronaf) e Crédito Fundiário pode ser fei-
ta até o dia 30 de junho deste ano. Até agora, fo-
ram refinanciados apenas 5,46% ou R$ 1,869
milhão do total de R$ 34,2 milhões projetados
pelo Banco do Brasil em Mato Grosso. Todas as
operações de renegociação, que somam 181, fo-
ram confirmadas por agricultores de comunida-
des tradicionais ou assentados que atingiram a
situação de agricultores familiares, conforme
regulamentado na Resolução 4.028, do Ministé-
rio do Desenvolvimento Agrário (MDA). 

Expectativa é renegociar cerca de R$
4,2 milhões no Estado. Ainda não houve ne-
nhum refinanciamento de operações do Cré-
dito Fundiário e Banco da Terra no Estado,
conforme formalizado pela Resolução

4.029/4.178, por causa das alterações apro-
vadas no último dia 28 de março com a Re-
solução 4.029. Mas, na avaliação do gerente
de Mercado de Desenvolvimento Sustentável
e Agricultura Familiar do Banco do Brasil,
Edson Anelli, a expectativa é que sejam re-
negociados no mínimo R$ 30 milhões. 

Ele alerta que os produtores amparados
pelas Resoluções 4.029
e 4.178 e que não rene-
gociaram podem ter os
lotes retomados pela
União, “uma vez que se
tratam de financiamen-
tos para a compra de
áreas em assentamentos
do Banco da Terra e do
Crédito Fundiário”. Anelli acrescenta que essas
ações são de responsabilidade da Unidade Téc-
nica Estadual (UTE) e do MDA. Acrescenta
que os produtores enquadrados pelas Resolução

4.028 e que não refinanciaram as operações, po-
dem ter os nomes incluídos nos sistemas de pro-
teção ao crédito e ainda as garantias executadas
pelas instituições financeiras.

Confirmadas - No ano passado foram
renegociados R$ 15,069 milhões, referente à
1,846 mil operações contraídas por assentados

da reforma agrária,
conforme regula-
mentado na Re-
solução 4.031
do MDA. Tam-

bém foi proposto
o refinanciamento das

operações enquadradas
na Resolução 4.030,

que envolve os pescadores, extrativistas, qui-
lombolas e indígenas. Até 30 de setembro de
2012, quando expirou o prazo para um acordo,
foi formalizada apenas uma renegociação em

Mato Grosso, no valor de R$ 8,084 mil, de um
total de 69 operações possíveis de serem nego-
ciadas. Para estes casos, regulamentados nas
Resoluções 4.030 e 4.031, a não-renegociação
prevê a inclusão dos produtores na Dívida Ati-
va da União (DAU) do governo federal. Para to-
dos os casos, os produtores que não renegocia-
ram as dívidas são automaticamente excluídos
do crédito rural. 

Presidente da Federação dos Trabalha-
dores na Agricultura de Mato Grosso (Feta-
gri), Adão da Silva, relata que muitos agri-
cultores não conseguiram renegociar as dívi-
das pelas dificuldades de tornarem a pro-
priedade produtiva e rentável, além dos pro-
blemas com a regularização fundiária. “A-
lém disso, o projeto do Banco da Terra ou
Crédito Fundiário foi mal elaborado, quando
liberou o recurso já estava vencendo o prazo
para pagamento das primeiras parcelas, além
da falta de assistência técnica”. 

MORADIA 

Produtor poderá
financiar a obra

DA REDAÇÃO

Agricultores familiares de
Mato Grosso podem acessar crédi-
to para construção ou reforma de
moradias no campo, no valor de
até R$ 90 mil, por meio do Progra-
ma Minha Casa Minha Vida
(PMCMV), enquadrado no Plano
Nacional de Habitação Rural
(PNHR). Captação do recurso de-
ve ser feita por meio de uma enti-
dade organizada, pública ou priva-
da, sem fins lucrativos. Distribui-
ção do recurso é feita conforme a
classificação em 3 grupos, de acor-
do com a renda familiar anual, que
não pode ultrapassar o valor máxi-
mo de R$ 60 mil. 

Pagamentos podem ser feitos
no prazo variável de 4 a 10 anos,
em prestações semestrais ou anu-
ais. Taxa de juros incidente varia
entre 5% a 7,16% ao ano, acresci-
da da TR. Por exemplo, uma famí-
lia de agricultores com renda anual
de até R$ 15 mil pode emprestar
até R$ 28,5 mil para construção ou
R$ 17,2 mil para reforma da resi-
dência, pagando num prazo de 4
anos, em prestações anuais equiva-
lentes a 1% do valor financiado.
Programa atende também famílias
integrantes de comunidades tradi-
cionais, idosos, pessoas com defi-
ciência e mobilidade reduzida e
mulheres responsáveis pelo domi-
cílio.

Gerente de Mercado de De-
senvolvimento Sustentável e Agri-
cultura Familiar do Banco do Bra-
sil, Edson Anelli, adiantou que por
enquanto nenhuma operação foi
realizada em Mato Grosso por
meio desse programa, mas que em
6 municípios os projetos para cap-
tação do recurso estão sendo traba-
lhados. “Algumas instruções mu-
daram e a gente começou a traba-
lhar (com elas) a partir de janeiro”.
Estimativa do Banco do Brasil é
que 10 mil unidades habitacionais
possam ser enquadradas. Mas, a
Fetagri projeta um déficit habita-
cional no meio rural de 90 mil uni-
dades, entre reforma e construção.
Presidente da entidade, Adão Sil-
va, diz que no dia 6 de maio, às 9h,
na chácara de treinamento da Feta-
gri, será realizada uma reunião pa-
ra tratar do assunto, com a partici-
pação de representantes do Banco
do Brasil e Ministério do Desen-
volvimento Agrário (MDA). 

Índice é baixo em MT

Em MT, 4,3 mil famílias 
de agricultores familiares 
foram atendidas com recursos
do Crédito Fundiário


