
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
26/03 0,4134% 29/03   0,4134%        
27/03 0,4134% 30/03 0,4134%
28/03 0,4134% 31/03  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$  2,0200 R$ 2,0220
Câmbio paralelo R$ 2,05 R$ 2,14
Câmbio turismo/BB R$ 1,9700 R$ 2,1470

OURO

EURO
Cotação Internacional                        US$ 1,281
Cotação Turismo R$ 2,5530     R$ 2,7030

São Paulo - Bolsa Mercantil  & de Futuros (BM&F)
R$ 102,500

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 67,00
Itiquira 68,00
Rondonópolis 67,80
Sorriso 67,10
Alto Garças 67,50
Sapezal 66,90
Campo Verde 67,70
Nova Mutum 67,20

Soja (sc 60 kg) Sorriso 41,00
Campo Verde 43,70
Primavera 43,50
Sapezal 47,50
Lucas do Rio Verde 42,00
Rondonópolis 45,25

Milho (sc 60 kg) Sapezal 17,30
Rondonópolis 20,30
Tangará da Serra                                   17,00

Arroz (sc 60 kg) Sinop 46,27
(sequeiro Tipo 1) Cuiabá 46,27

Boi Gordo (@ - 15kg) Colniza 84,50
Cuiabá 88,00
Barra do Garças 86,13
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 2/4

Tabela do INSS para autônomos

Sálario família

2/4/2013

Tabela de contribuição do trabalhador assalariado

MÊS FGV (IGP-M) IPC INPC IPCA (IBGE)
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

Agosto/2012 1,43 0,27 0,45 0,41

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, 3 DE ABRIL DE 2013

DA REDAÇÃO

Preço do leite desvalorizou
1,7% para os produtores no mês de
março em comparação com feverei-
ro e alcança atualmente a média de
R$ 0,64 o litro, em Mato Grosso.
Retração foi provocada pela maior
oferta do produto decorrente da me-
lhora das pastagens e também pela
entrada de produtos lácteos no ata-
cado, provenientes de outros esta-
dos. Avaliação é de analistas do Ins-
tituto Mato-grossense de Economia
Agropecuária (Imea) e consta no
boletim mensal do leite, divulgado
na segunda-feira (01). Para o consu-
midor, porém, o produto não está
mais barato. Se comparado com os

preços praticados no Estado em
março de 2012, custa 7,08% a mais
no varejo e alcança o preço médio
de R$ 2,42 o litro, na forma longa
vida (UHT Integral). Para o leite
pasteurizado, o preço está 2,19%
maior e sai por R$ 1,75 o litro.

Para a feirante Adriana Caso
Barbosa, 23, alternar a compra entre
o leite produzido localmente e aque-
le proveniente de outros estados não
tem garantido a redução nas despe-
sas com o consumo do produto. “A
alternativa que encontrei foi trazer
uma quantidade da chácara, onde
meu pai produz”. Mesmo assim,
compra cerca de 10 litros de leite por
mês nos supermercados de Cuiabá.
“Tenho uma filha de dois anos e ela

precisa do leite”. 
Sobre as diferenças nos pre-

ços no atacado e no varejo, o presi-
dente da Associação dos Produtores
de Leite de Mato Grosso (Aprolei-
te), Alessandro Casado diz que só
serão corrigidas com a criação do
Conselho do Leite (Conseleite) no
Estado. “Assim iremos conseguir
reunir a indústria, supermercados e
produtores e definir melhor os valo-
res de compra e venda”. Acrescenta
que atualmente os produtores que
garantem maior oferta do produto
recebem até R$ 0,85 pelo litro, mas
há aqueles que chegam a vender
por R$ 0,53 o litro. “Nossa expec-
tativa é que haja uma recuperação
agora, durante a entressafra”.

MERCADO LOCAL

Preço do leite retrai na produção

João Vieira/Arquivo

No varejo, produto sofreu alta de mais de 7%, se comparado com mesmo mês do ano passado

Assessoria

Edição de 2013 da Expopeq foi lançada oficialmente ontem na Acrimat. Expectativa é de ampliar em 275% o fechamento de negócios durante os cinco dias de evento

Leilões de gado e cavalos incrementam exposição de pequenos animais

Eventos iniciam amanhã
DA REDAÇÃO

Começa amanhã (04) e se estende até
domingo (07) a Exposição de Pequenos
Animais (Expopeq) e 7ª Feira de Produtos
da Agricultura Familiar de Cuiabá no Par-
que de Exposições Jonas Pinheiro, na Capi-
tal. Expectativa dos organizadores é que o
evento, que reúne mais de 2 mil animais de
pequeno porte neste ano, movimente cerca
de R$ 3 milhões, representando um acrésci-
mo de 275% sobre o faturamento obtido no
ano passado, equivalente a R$ 800 mil. No-
vidades como a realização de leilões de ga-
do de corte, leiteiro e de cavalo pantaneiro
favorecem o incremento na receita, observa
o coordenador da Expopeq, Antônio Carlos
de Carvalho. As exposições de flores tropi-
cais, orquídeas e pássaros ornamentais fun-
cionam como chamariz de público, estima-

do em 80 mil pessoas durante os 4 dias de
evento. Além dessas opções, estarão expos-
tos suínos, caprinos, ovinos, minivacas, pô-
neis, aves, cães, gatos e peixes. 

Na programação deste ano também fo-
ram incluídos cursos e palestras para os pe-
quenos produtores, incluindo temas como
produção de embutidos e defumados de ovi-
nos e caprinos, manejo de cordeiros em con-
finamento, lucratividade na ovinocultura e
riscos no uso de medicamentos clandestinos.
Intenção é reforçar a geração de renda nas
propriedades rurais, explicou o presidente
do Sindicato Rural de Cuiabá, Jorge Pires de
Miranda. Ele informou que no decorrer de
2012 foram qualificados 2 mil trabalhadores
rurais na Baixada Cuiabana, região onde o
foco da produção é a pecuária leiteira, ovi-
nocaprinocultura, piscicultura e hortifruti-
cultura. “Então, essa exposição vem atender

uma necessidade desses pequenos produto-
res como uma oportunidade de divulgação e
comercialização de seus produtos”. 

Participam desta edição 160 exposito-
res, artesãos e agricultores familiares, o do-
bro do número registrado no ano anterior.
“A feira já faz parte da programação do ani-
versário de Cuiabá e
cada vez mais se con-
solida como um evento
de importância econô-
mica”. Responsável
pelo leilão de gado lei-
teiro, o proprietário da
Samambaia Leilões,
Celso Nogueira, diz
que serão comerciali-
zados 80 animais entre
novilhas, vacas e tou-
ros durante a Expopeq.

“Esperamos movimentar entre R$ 400 mil a
R$ 500 mil, porque há vacas leiteiras que
chegam a valer até R$ 20 mil”. Além disso,
os pagamentos podem ser feitos em até 6
parcelas, o que facilita a aquisição também
pelos pequenos produtores, completa.

Quanto ao leilão de cavalo
pantaneiro de raiz serão
ofertados 40 lotes de ani-
mais de elite. 

Mudança - Com a
construção do FanPark no
local onde hoje está insta-
lado o Parque de Exposi-
ções da Acrimat, a Expo-
peq e a Feira de Produtos
da Agricultura Familiar
também será transferida
para o novo endereço. 

PRODUÇÃO 

Diversificação é
saída para renda 

DA REDAÇÃO

Pequenos produtores da Bai-
xada Cuiabana apostam na diversifi-
cação da produção como alternativa
para melhorar a renda nas proprieda-
des. Alguns incluem até mesmo o
cultivo de flores tropicais, como é o
caso do produtor Paulo Benetti.
Apenas com a produção de flores ele
assegura uma renda mensal média
de R$ 2 mil. “As flores são o carro
chefe da produção na minha proprie-
dade e ocupam 5 hectares, mas o
meu desafio é conseguir tornar mi-
nha propriedade produtiva com a di-
versificação e verticalização da pro-
dução”. Na busca desse objetivo,
Benetti passou a investir recente-
mente na piscicultura e também na
pecuária leiteira. Assim como ele, a
pequena produtora Helena Belai ten-
ta agregar valor aos produtos inves-
tindo no cultivo de plantas medici-
nais e na produção de frutas desidra-
tadas e óleos essenciais sem o uso de
agrotóxico, numa área de dois hecta-
res em Cuiabá. “Estou aguardando
agora a certificação da minha pro-
priedade com o selo verde porque is-
so irá facilitar a comercialização dos
meus produtos”. De acordo com o
organizador da Expopeq, Osvaldo
Camera, essa diversificação na pro-
dução é transferida também para a
exposição de animais e a feira dos
produtos originários da agricultura
familiar. Ele lembra que o produtor
pode melhorar a renda com, por
exemplo, a criação de pássaros orna-
mentais. “Do ano passado para cá, a
venda de calopsita aumentou 600%
em Cuiabá e hoje a demanda é dez
vezes maior do que a oferta”. Essa
predileção da população por espé-
cies raras e exóticas está fazendo o
sucesso nos negócios do orquidário
Parecis, conforme relatou a gerente
da empresa Mari Santos. No ano
passado, foram inauguradas duas
novas unidades no Estado, sendo
uma na Capital e outra no município
de Lucas do Rio Verde, além das três
já existentes em Campo Novo do
Parecis, Sorriso e Primavera do Les-
te. “Nós trazemos as plantas e acli-
matamos no Estado”. 

FEIRA E EXPOSIÇÃO 

A Expopeq e
a 7ª Feira de
Produtos da Agricultura
Familiar estão abertas
à visitação do público
entre as 9h e 21h, no
Parque de 
Exposição da Acrimat


