
Setor produtivo fechará o 
1º trimestre com aumento
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O investimento do setor pro-
dutivo no Brasil deverá fechar o 1º
trimestre com crescimento de 1%
a 6,1% na comparação com o últi-
mo trimestre de 2012, preveem es-
pecialistas e entidades consulta-
dos pela Agência Estado. A proje-
ção de mais investimentos é bas-
tante encorajadora neste momen-
to, em que os dados econômicos
recentemente divulgados apontam
que a demanda vem crescendo
mais do que a oferta. 

A piora nas contas externas
de março, segundo informou o
Banco Central no último dia 24, é
um exemplo disso. O déficit está
associado à fraca atuação do país
no comércio exterior, permitindo
que as importações cresçam a ta-
xas superiores que as exportações,
um indício de que a demanda in-
terna aquecida está sendo suprida
por produtos produzidos por fábri-
cas no exterior. A economista
Alessandra Ribeiro, da Tendências
Consultoria Integrada, trabalha
com uma expansão de 6,1% dos
investimentos do setor produtivo
no 1º trimestre comparativamente
ao 4º trimestre do ano passado e
com um avanço de 4,7% sobre os

primeiros 3 meses de 2012. 
A previsão da coordenadora

Técnica do Boletim Macro do Ins-
tituto Brasileiro de Economia (I-
BRE) da Fundação Getulio Vargas
(FGV), Silvia Matos, é de que a
Formação Bruta de Capital Fixo
(FBCF) tenha crescido 3% na mar-
gem e 0,7% na comparação com o
mesmo período de 2012. A inter-
pretação do número, inicialmente
visto como positivo, pede cautela.
Os analistas ainda não veem com
otimismo a perspectiva de investi-
mentos, uma vez que a volatilidade
da economia diante das interven-
ções do governo mantém os inves-
tidores reticentes. 

Além disso, a alta é vista co-
mo algo pontual, que não se sus-
tenta nos próximos trimestres. “Só
consigo pensar em retomada (do
investimento) quando vejo a pro-
dução voltar. Não estamos vendo a
produção voltar”, avaliou Silvia,
do Ibre. “No 1º trimestre, ainda não
se pode dizer que a indústria virou,
não está mostrando uma retomada
consistente”. No setor de máqui-
nas, por exemplo, o investimento
ainda não apareceu. A expectativa
da Associação Brasileira de Má-
quinas e Equipamentos (Abimaq) é
de que a FBCF cresça por volta de
1% no 1º trimestre e acumule, em
2013, alta entre 4% e 5%.

Baixada Cuiabana será uma das regiões beneficiadas pela troca de informações

GLÁUCIO NOGUEIRA

ENVIADO ESPECIAL A SORRISO

A Baixada Cuiabana também tem muito a ganhar
com a troca de informações entre a Hungria e o Brasil
sobre as técnicas de criação de peixes nativos em cati-
veiro. Com muitos pequenos produtores, a região já é al-
vo de atenção e projetos desenvolvidos por Estado e mu-
nicípio, que podem ser potencializados com o aumento
no nível de conhecimento dos produtores. A vantagem
em relação a outras regiões está na agilidade para a ob-
tenção de licenças ambientais, hoje à cargo da prefeitu-
ra. A liberação do documento e de financiamentos den-
tro do Plano Safra são apontados como os grandes entra-
ves no interior de Mato Grosso.

Superintendente em Mato Grosso do Ministério da
Pesca e Aquicultura (MPA), Marlene Alves de Assunção,
explica que a redução da burocracia possibilitaria o aces-
so de pequenos e médios produtores a linhas de crédito e
ao licenciamento ambiental para a prática. “Hoje esse é
um dos grandes problemas enfrentados, um verdadeiro
gargalo. Infelizmente, estas pessoas acabam não conse-
guindo cumprir as exigências dos bancos para acessar o
crédito. Com isso resolvido teremos condições de expan-
são, até porque a maioria é formada por pequenos produ-
tores”. Dados da Empresa Brasileira de Pesquisa Agrope-
cuária (Embrapa) apontam que 74% das 158 mil proprie-
dades são consideradas pequenas.

Diretor do Departamento de Agricultura e Abasteci-
mento da prefeitura de Cuiabá, Gilson Francisco também
acompanhou a visita dos húngaros a Sinop e Sorriso (a
500 km e 420 km da Capital, respectivamente) na última
semana. Ressaltou que a tecnologia que pode ser aprendi-
da da Hungria, em 3 anos estaria em todo o Estado. “Te-

mos hoje 8 convênios abertos no MPA e os prefeitos da
Baixada Cuiabana trabalham para apresentar os projetos”.

Francisco explicou que Cuiabá possui, por conta de
uma parceria com o governo do Estado, uma vantagem: é
o município quem concede o licenciamento. “Com isso,
se essa tecnologia chegar aos pequenos produtores, e
acreditamos que isso vai acontecer, teremos um ganho na
qualificação, faltando apenas um melhor acompanhamen-
to na comercialização e distribuição, uma vez que peixes
não são grãos, sendo altamente perecíveis”.

Para o diretor, a piscicultura pode representar a
união entre a agricultura e o meio ambiente, colocando a
Baixada Cuiabana na vanguarda da preservação de espé-
cies. “Como nosso trabalho é voltado aos peixes nativos,
isso tem uma relação com a preservação da natureza,
porque não há a necessidade de se modificar, genetica-
mente, as espécies”.

Presidente da Comissão de Agropecuária da Assem-
bleia Legislativa de Mato Grosso (AL/MT), o deputado
Mauro Savi (PR) lembrou que o Estado concorre com o
Rio de Janeiro e Santa Catarina na obtenção da parceria
com a Hungria. “Tenho certeza de que pudemos mostrar
bem o nosso Mato Grosso, que já é conhecido mundial-
mente, para os empresários que nos visitaram, com todo o
potencial existente e o desejo de sempre fazer mais”.

Savi salientou que além dos ganhos econômicos, a
transferência de tecnologia faria um bom trabalho do pon-
to de vista social. “Levar esse conhecimento para todos os
produtores do Estado seria fundamental. Não adianta ter o
tanque e não ter o conhecimento, produzir e não obter lu-
cro. Pretendemos acompanhar todas as etapas, desde a
parte burocrática até a venda. Melhorar cada um destes
aspectos nos dará condições de liderarmos o Brasil e, por
que não, o mundo”.

Parceria tende a
melhorar técnica

Para que a atividade deslanche é preciso superar obstáculos como obtenção da licença ambiental

Projeção de investimentos é estimulada pela alta na demanda

Otmar de Oliveira

Marcus Vaillant

panorama
Feirão

O 9º Feirão Caixa da Casa
Própria em São Paulo já
movimentou R$ 351,6 milhões
em negócios. O balanço do 1º
dia do evento, que ocorre no
Centro de Exposições
Imigrantes, zona sul da capital
paulista, leva em conta os
contratos assinados e os
negociados no local. 

Em 2012

No ano passado, mais de
61 mil pessoas passaram pelo
feirão, quando foram
fechados 21,155 mil
negócios, gerando R$ 2,5
bilhões. A estimativa para
este ano é número de
visitantes pelo menos igualar
o do feirão de 2012. O evento
terminou neste domingo (05).

LUCIENE CRUZ

BRASÍLIA/ABR

O sertão nordestino descobriu
nova vocação produtiva, a apicultu-
ra. Para incentivar os pequenos
agricultores do Semiárido, a Com-
panhia de Desenvolvimento dos
Vales do São Francisco e do Parnaí-
ba (Codevasf) vai investir cerca de
R$ 20 milhões no incremento da
produção de mel na região.

Segundo a Codevasf, o inves-
timento será feito até dezembro,
em 8 estados. A ideia é transformar
a região em rota do mel, benefi-
ciando os agricultores com uma al-
ternativa de geração de emprego e
renda, principalmente durante o
período da seca. Os recursos obje-
tivam ações estruturantes da ativi-

dade, como a implantação de 15
unidades de beneficiamento de
mel, além do fornecimento de kits
de produção e capacitação de pro-
dutores rurais do Semiárido.

As ações fazem faz parte do
plano Brasil sem Miséria, eixo de in-
clusão produtiva nas rotas de desen-
volvimento, voltado para as famílias
com renda per capita até R$ 70 men-
sal. Segundo a gerente interina de
Desenvolvimento Territorial da Co-
devasf, Izabel Aragão, o incentivo
visa a retirar os agricultores da situa-
ção de miséria. “Queremos tirá-los
dessa situação de vulnerabilidade e
dependência de bolsas sociais e in-
cluirmos eles produtivamente”.

A iniciativa da Codevasf ocor-
re em parceria com o Ministério da
Integração Nacional.

Mel é nova aposta do Sertão

EFEITO IMEDIATO 

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$  2,0100 R$ 2,0100
Câmbio paralelo R$  2,05 R$ 2,14
Câmbio turismo/BB R$ 1,9330 R$ 1,9330

OURO

EURO
Cotação Internacional                        US$ 1,306
Cotação Turismo R$ 2,5170      R$ 2,7170

São Paulo - Bolsa Mercantil  & de Futuros (BM&F)
R$ 96,000

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 62,00
Itiquira 63,00
Rondonópolis 62,80
Sorriso 62,10
Alto Garças 62,90
Sapezal 61,90
Campo Verde 62,70
Nova Mutum 62,20

Soja (sc 60 kg) Sorriso 44,50
Campo Verde 47,25
Primavera 47,50
Sapezal 44,50
Lucas do Rio Verde 44,50
Rondonópolis 48,25

Milho (sc 60 kg) Sapezal 16,90
Rondonópolis 18,50
Tangará da Serra                                   15,40

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

Boi Gordo (@ - 15kg) Colniza 85,00
Cuiabá 90,00
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 3/5

Tabela do INSS para autônomos

Sálario família

3/5/2013

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
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