
OVER

Rendimento mensal (depósitos realizados a partir de 04/05/12)

Dia Poupança Dia Poupança

21/05 0,4273% 24/05  0,4273%         
22/05 0,4273% 25/05 0,4273%
23/05 0,4273% 26/05 0,4273%
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10,93% ao ano

DÓLAR
Compra Venda

Câmbio comercial R$ 2,0550 R$ 2,0560
Câmbio paralelo R$ 2,08 R$ 2,18
Câmbio turismo/BB R$ 1,9730 R$ 2,1670

OURO

EURO
Cotação Internacional                          US$ 1,293
Cotação Turismo R$ 2,5370     R$ 2,7670

São Paulo - Bolsa Mercantil  & de Futuros (BM&F)
92,000

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 59,70
Itiquira 60,70
Rondonópolis 60,50
Sorriso 59,80
Alto Garças 61,10
Sapezal 59,60
Campo Verde 60,80
Nova Mutum 60,30

Soja (sc 60 kg) Sorriso 49,00
Campo Verde 50,60
Primavera 53,30
Sapezal 50,40
Lucas do Rio Verde 50,00
Rondonópolis 54,00

Milho (sc 60 kg) Sapezal 10,85
Rondonópolis 15,25
Tangará da Serra                           11,50

Arroz (sc 60 kg) Sinop 35,00
(sequeiro Tipo 1) Cuiabá 35,00

Boi Gordo (@ - 15kg) Colniza 84,50
Cuiabá 88,00
Barra do Garças 87,42
Água Boa 79,75

Vaca Gorda (@ - 15kg) Juína 74,00
Juara 74,00
Alta Floresta 74,00
Cuiabá 83,08

Agrolink - cotação dia 27/5

Tabela do INSS para autônomos

Sálario família

Tabela de contribuição do trabalhador assalariado

Un. Padrão Fiscal (UPF) de Mato Grosso R$ 46,27

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

POUPANÇA

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

MÊS FGV (IGP-M) IPC INPC IPCA (IBGE)

Abril/2013 0,15 0,28 0,59 0,55

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
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PECUÁRIA BOVINA

Setor lista problemas

EVANIA COSTA
DA REDAÇÃO

Após 71 dias de Acrimat
em Ação, um abaixo assina-
do coletado com os 3,455
mil pecuaristas participan-
tes do projeto será entregue
ao governo do Estado e à
presidência do Indea, co-
brando melhorias e investi-
mentos no órgão. “Encontra-
mos postos (no interior) sem
condições de trabalho. Uma
situação grave para o produ-
tor, que depende do Indea
para fazer a movimentação
do gado”, alerta Luciano Va-
cari, superintendente da As-
sociação dos Criadores de
Mato Grosso, destacando es-
sa falta de estrutura do insti-
tuto como um dos proble-
mas identificados durante
as 4 rotas percorridas pela
ação, que iniciou em 18 de
março e terminou nesta se-
gunda-feira (27) na Capital.

A estrutura da Secretaria
Estadual de Meio Ambiente
(Sema) também foi alvo de
reclamações dos produto-
res, que citaram a morosida-
de e a falta de profissionais. Vacari
cita o depoimento de um pecuarista
que pagou há 1 ano a taxa de visto-
ria, que até hoje não foi feita. Para o
consultor técnico da Acrimat, Ama-
do de Oliveira, que ministrou as pa-
lestras sobre meio ambiente e o No-
vo Código Florestal, a mentalidade
do produtor rural já mudou. “Eles
entendem a importância da produ-
ção sustentável. O pecuarista sabe
das consequências, que existe um

mercado preocupado com isso e que
ele pode ser penalizado em relação
aos concorrentes”.

Nos 9,7 mil km percorridos do
Acrimat em Ação foram confirmados
ainda que os problemas logísticos
mais críticos estão concentrados nas
rodovias estaduais. Julio Ferraz Ro-
cha, diretor da Acrimat, ressalta que
a entidade conseguiu ouvir a deman-
da do setor através das rotas, que
passaram por 30 municípios que de-

têm cerca de 80% do rebanho.

PARCEIROS - O principal objeti-
vo da associação foi levar informa-
ções técnicas aos produtores. “O pe-
cuarista está entendendo que esse é
o caminho. Está enxergando de uma
forma mais profissional os proble-
mas que existem na pastagem”,
aponta o engenheiro agrônomo Au-
gusto Ferraz, da empresa de pesquisa
Dow AgroSciences. 

Representantes da Biogénesis-Ba-
gó, especializada em saúde animal,
Wagner Bacche e Marcelo Manfrin
trabalharam junto aos pecuaristas o
uso de medicamentos veterinários e
o impacto no mercado da carne. Se-
gundo eles, além de evitar que essa
falta de informações gere “dor de ca-
beça” para os produtores, a participa-
ção da empresa na ação faz com que
ela também consiga entender a real
necessidade do setor.

Rafael Manzutti

Projeto Acrimat em Ação levou palestras aos criadores e verificou in loco os principais gargalos do setor, entre eles a estrutura do Idea

2013 3.455
2012 3.017
2011 967

SAFRA 2012/2013

Arquivo

De julho de 2012 até abril deste ano foram contratados R$ 96 bilhões pelos produtores brasileiros

DA ASSESSORIA
MAPA

Os financiamentos ob-
tidos pela agricultura em-
presarial entre julho de
2012 e abril deste ano so-
maram R$ 96 bilhões, al-
ta de 30% sobre os R$
73,9 bilhões obtidos no
mesmo período da safra
anterior. Os números do
Plano Agrícola e Pecuário
2012/13 são do Departa-
mento de Economia Agrí-
cola do Ministério da
Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (Mapa).
De acordo com o secretá-
rio de Política Agrícola

do Mapa, Neri Geller, a
perspectiva é que os R$
115,25 bilhões disponibi-
lizados para a safra atual
sejam contratados. 

“O governo espera um
volume histórico de em-
préstimos com base na
confiança do produtor ru-
ral. O agronegócio tem
perspectivas de ganhos
recordes este ano e o re-
flexo está no volume de
financiamentos, especial-
mente nas modalidades
de investimento”. Desta-
que desde o início da sa-
fra, os empréstimos para
investimento aumenta-
ram 88,5% em relação à

temporada 2011/12. O
crédito liberado para cus-
teio e comercialização
também apresentou alta
expressiva no período, de
81,6%.

Os programas de Sus-
tentação de Investimento
(PSI-BK) e o Nacional de
Apoio ao Médio Produtor
Rural (Pronamp) seguem
como os principais em
volume de liberação de
crédito. O primeiro al-
cançou R$ 9,4 bilhões,
ultrapassando em 56,6%
os recursos previstos pa-
ra a safra atual. Já o Pro-
namp somou R$ 8,9 bi-
lhões no período.

Agricultura contrata 30% mais

Indústria atende
criadores de MT

DA REDAÇÃO

Produtores apresentam
reivindicações à JBS, detento-
ra de 48% da capacidade de
abate no Estado. A “ouvidoria
itinerante” aconteceu durante
o Acrimat em Ação, quando
os pecuaristas puderam apre-
sentar sugestões e críticas à
indústria. De acordo com o
diretor de Relacionamento da
JBS com o pecuarista, Eduar-
do Krisztan Pedroso, entre as
principais demandas estão a
pontualidade do frete, alter-
nativa de melhora do preço
do gado no abate e a preocu-
pação da elevação da receita
através da qualidade.

“Essa atitude de trazer a
indústria junto ao produtor é
uma demonstração do ama-
durecimento da cadeia”, diz
Pedroso, que elencou ainda
as soluções estudas pela in-
dústria, como a abertura de
novos canais de vendas para
Mato Grosso. Entretanto, o
diretor lembra que a própria
precariedade da malha viária
estadual encare o produto fi-
nal, fazendo com que haja a
necessidade de aumento de
frota. Durante a ação da enti-
dade, também foi apresenta-
do aos produtores um pro-
grama de qualidade da carne
para atender linhas de pro-
dutos selecionados, o “No
Ponto”, que define regras co-
mo maturidade e peso do ga-
do a ser abatido.

CONCENTRAÇÃO - No
fim de 2012, a Acrimat solici-
tou formalmente ao Conse-
lho Administrativo de Defesa
Econômica (Cade) que inves-
tigasse a concentração da in-
dústria frigorífica em Mato
Grosso. Há cerca de 1 mês, a
órgão respondeu que não ha-
via concentração desse setor
no Brasil. Ainda assim, a
Acrimat segue monitorando
a ocorrência de prejuízos
econômicos. (EC)

Público participante

Fonte: Acrimat


