
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$  2,0140 R$ 2,0150
Câmbio paralelo R$  2,08 R$ 2,14
Câmbio turismo/BB R$ 1,9370 R$ 2,1100

OURO

EURO
Cotação Internacional                        US$ 1,307
Cotação Turismo R$ 2,5130      R$ 2,7270

São Paulo - Bolsa Mercantil  & de Futuros (BM&F)
R$ 95,100

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 62,40
Itiquira 63,40
Rondonópolis 63,20
Sorriso 62,50
Alto Garças 63,00
Sapezal 62,30
Campo Verde 63,10
Nova Mutum 62,60

Soja (sc 60 kg) Sorriso 44,70
Campo Verde 46,50
Primavera 49,00
Sapezal 45,00
Lucas do Rio Verde 45,20
Rondonópolis 49,00

Milho (sc 60 kg) Sapezal 16,70
Rondonópolis 18,30
Tangará da Serra                                   15,30

Arroz (sc 60 kg) Sinop 46,50
(sequeiro Tipo 1) Cuiabá 46,50

Boi Gordo (@ - 15kg) Colniza 86,00
Cuiabá 91,00
Barra do Garças 88,25
Água Boa 79,75

Vaca Gorda (@ - 15kg) Juína 76,00
Juara 76,00
Alta Floresta 76,00
Cuiabá 83,08

MERCADO AGROPECUÁRIO

Agrolink - cotação dia 6/5

Tabela do INSS para autônomos

Sálario família

6/5/2013

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

Associação promove a certificação das sementes, que são livres de transgenia

NAYANA BRICAT

ESPECIAL PARA A GAZETA

Chegando ao 3º ano de implantação em Mato
Grosso, o programa Soja Livre pretende colocar no
mercado a semente de soja não transgênica a partir de
junho. Para discutir o assunto foi realizado o seminá-
rio de Certificação de Sementes Livres de Transgêni-
cos, nesta segunda-feira (06), em Cuiabá. Evento foi
promovido pela Associação Brasileira dos Produtores
de Grãos Não Geneticamente Modificados (Abrange).
Certificação que deve garantir maior segurança jurídi-
ca e vai ofertar aos agricultores se-
mentes de soja com alta qualidade
e 99,9% livre de contaminação foi
anunciada no início do ano. Duran-
te o seminário foram tratados di-
versos assuntos relacionados ao
mercado, entre eles custos, vanta-
gens, uso do Selo Abrange, nova
fase do programa, qualidade ao
produtor e também ao consumidor.
No Brasil 20% da soja produzida é
livre de transgenia. Mato Grosso é
o maior produtor do país, e 25% da área plantada é de
grão não transgênico, o que também acontece em Ron-
dônia. Desse total 35% vêm da região do Parecis e
60% de Querência.

Segundo Ivan Paghi, diretor técnico da Abrange e
coordenador do programa Soja Livre, o produto garan-
te mais benefícios ao produtor e também ao consumi-
dor. “Para o agricultor cultivar a soja não transgênica é
mais rentável porque ela pode ser comercializada com
valor até 15% maior em relação à soja transgênica. A

demanda ainda é influenciada por questões culturais e
religiosas porque há países que não consomem produtos
geneticamente modificados”.

O mercado internacional está aquecido em rela-
ção aos alimentos não transgênicos. A última novida-
de foi o interesse da China em adquirir do Brasil mais
de 12 milhões de toneladas do produto. Isso deve mu-
dar o mercado já que agora a Abrange vai organizar o
setor com a certificação. Para isso a CERT-ID certifi-
cadora é a empresa que irá certificar todas as sementes

que serão vendidas. De acordo com o
presidente da empresa, Augusto

Freire serão aceitas somente as
sementes que apresentarem no
máximo 0,1% de transgenia.

“Vamos incluir ao programa os
grãos que estão chegando ao mer-
cado também. Queremos garantir
um produto de qualidade ao produ-
tor e assegurá-lo que está levando
algo livre”. As sementeiras devem
se cadastrar no programa e garantir
a análise para a certificação.

Roque Ferretti comercializa
sementes e garante que a cada ano está aumentando a
demanda pelo grão convencional. “O mercado está de-
mandando um produto com maior qualidade e por isso
vamos ofertar um produto certificado”. Ele acredita que
de início não será possível suprir a demanda de todos os
compradores. “Estamos regularizando os grãos e como
tudo que é normalizado primeiramente nem todos os
produtores irão se encaixar nas normas. Isso acontece
porque o maquinário muitas vezes é utilizado para os 2
tipos de semente e acaba comprometendo”.Certificação visa garantir segurança jurídica aos sojicultores com sementes de alta qualidade

Mercado aposta
na convencional

MPF solicita que o BNDES
suspenda crédito à pecuária

FLÁVIA BORGES

REDAÇÃO DO GD

O Ministério Público Federal
(MPF) solicitou ao presidente do
Banco Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social
(BNDES), Luciano Coutinho, que
suspenda financiamento aos em-
preendedores pecuaristas e frigorí-
ficos que não estejam adotando
medidas para o cumprimento da
legislação ambiental e social.
Em sua política socioam-
biental, estabelecida em
outubro de 2009, dis-
ponível no site da ins-
tituição, o BNDES re-
conhece ser de funda-
mental importância o
respeito aos princípios so-
cioambientais na concessão de
crédito e estabelece o compromis-
so de “disponibilizar recursos para
a promoção de atividades social e
ambientalmente sustentáveis”.

O procurador da República,
Rodrigo Timoteo da Costa e Sil-
va, do Ministério Público Federal
em Mato Grosso, afirma que os
princípios estabelecidos pelo
BNDES demonstram um padrão
de governança socioambiental
que deve ser efetivamente colo-

cado em prática, e, ao exigir o
cumprimento, levar os setores a
adotarem medidas efetivas de
proteção ao meio ambiente e aos
direitos sociais.

Segundo o procurador, a di-
mensão da importância da exi-
gência por parte do BNDES do
cumprimento da legislação social
e ambiental dos postulantes a fi-
nanciamento público pode ser ob-
servada no volume de crédito

concedido nos últimos anos.
Dos setores da pecuária e

frigoríficos que foram
beneficiados com re-
cursos públicos fe-
derais para o incre-
mento da atividade,

38 empreendimentos
criaram, ou compraram

para o abate, animais em áreas
embargadas pelo Ibama ou com
exploração de trabalho escravo.

O BNDES tem 30 dias para
informar sobre as medidas adota-
das a partir da recomendação ex-
pedida pelo MPF. 

g Outro lado - De acor-
do com a assessoria de imprensa
do BNDES, o banco por enquanto
não vai se pronunciar sobre o as-
sunto.

Arquivo

Órgão quer que setor adote ações para reduzir passivo ambiental

DA ASSESSORIA

IBPT

O contribuinte que qui-
ser surpreender mães, esposas
e familiares no Dia das Mães,
comemorado no próximo do-
mingo, 12 de maio, pode de-
sembolsar até 78% a mais do
valor real do presente se optar
por um perfume importado, ou
69,13%, caso o produto seja
nacional, somente para pagar
tributos. As informações são
do Instituto Brasileiro de Pla-
nejamento Tributário -IBPT,
que divulga nesta semana um
levantamento com a carga tri-
butária dos itens preferidos
para presentear as mulheres
nesta data. 

Se o brasileiro quiser ho-
menagear as mães com itens
de maquiagem, 51,04% do va-
lor do produtos irão para os
cofres públicos; se optar por
uma joia, a carga tributária é
de 50,44%, e no aparelho de
MP3, 49,45%. Outras opções
de presentes pesquisados pelo
IBPT também carregam um
elevado percentual tributário:

bolsa de couro com 41,52%;
câmera fotográfica com
44,75%; e celular com
33,08%. 

Caso opte por levar a fa-
mília ao restaurante nesta da-
ta, 32,31% da conta do almoço
ou jantar, incluindo os servi-
ços do estabelecimento, cor-
responderão aos tributos. Caso
o presente escolhido para ho-
menagear as mães seja um bu-
quê de flores, 17,71% do valor
serão destinados ao governo.

“Os diversos processos
de industrialização e o fato
de serem considerados bens
supérfluos fazem com que
esses itens tenham uma tribu-
tação elevada”, explica o pre-
sidente do IBPT João Eloi
Olenike. Segundo o executi-
vo, a partir de 10 de junho de
2013, o contribuinte terá con-
dições de saber a carga tribu-
tária embutida nos produtos e
serviços que consome, uma
vez que entrará em vigor nes-
ta data a Lei nº 12.741/12,
que obriga as empresas a in-
formarem os tributos inci-
dentes ao consumidor final.

DIA DAS MÃES

Imposto representa até
78% do valor do presente

Arquivo

FECHANDO O CERCO 

C economia2 A GAZETACUIABÁ, TERÇA-FEIRA, 7 DE MAIO DE 2013

SOJA LIVRE 

Previsão da
Abrange é que
cerca de 500 mil sacas
de semente de soja com
certificação comecem 
a ser vendidas


