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No intuito de facilitar o registro e a fis-
calização de produção, as inscrições de
campos de produção de sementes para

a safra 2013/2013 serão realizadas pela inter-
net. Isso porque neste mês de fevereiro o Minis-
tério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
(Mapa) lançou o módulo de Controle da Produção
de Sementes e Mudas do Sistema de Gestão e
Fiscalização (Sigef). Com o sistema, o Mapa pas-
sa a realizar todo o controle de produção de se-
mentes no Brasil por meio do Sigef. O módulo
permite que o produtor faça as inscrições dos
campos de produção on line, utilizando uma se-
nha de uso pessoal, sem a necessidade de com-
parecer à Superintendência Federal da Agricultu-
ra (SFA) do seu estado.

De acordo com o diretor de Fiscalização de
Insumos Agrícolas da Secretaria de Defesa
Agropecuária, Girabis Ramos, o sistema vai faci-
litar a vida tanto de quem produz sementes e mu-
das quanto de quem fiscaliza. O diretor diz ainda
que o Sigef é uma demanda antiga do setor e vai
agilizar a legalização da produção e acabar com
a tramitação em papel. Dessa forma, o sistema
será menos burocrático e mais fácil de consul-
tar. Isso porque no Sigef, o produtor vai cadas-
trar, em formulários pela internet, todas as in-
formações sobre o campo de produção e anexar
os documentos de comprovação como notas fis-
cais e comprovantes de origem. Depois do cadas-
tramento, o fiscal agropecuário fará a conferên-
cia das informações e a validação do campo.

Antes o produtor tinha que levar toda a pape-
lada para a SFA, que envolvia formulários, entre
outros documentos, para avaliação do fiscal.
Após a análise, as informações eram lançadas
em um sistema de controle restrito à própria su-
perintendência. A consulta dos campos também
será mais fácil e ajudará no combate ao comér-
cio de sementes piratas. De qualquer lugar do
país o fiscal ou o comerciante poderá consultar
no sistema se o campo de produção está regula-
rizado.

Em Mato Grosso aproximadamente 7 milhões
de sacas de sementes de soja são produzidas to-
dos os anos. Volume que garante 75% da produ-
ção. Sendo que os outros 25% são buscados em
outras regiões do país. Dessa forma, os agricul-
tores buscam melhorar a cada ano a qualidade
das sementes produzidas, garantindo maior re-
sistência à doenças e melhor produtividade nas
lavouras. Porém, para obter este resultado, o
processo acaba encarecendo o custo de produ-
ção, tanto que na hora da venda o segmento per-
de na concorrência. A Associação dos Produto-
res de Sementes do Mato Grosso (Aprosmat) de-
fende que, apesar do custo maior, o produto
oriundo de solo mato-grossense garantirá um
melhor resultado na produtividade. Isso porque a
planta foi cultivada nas mesmas condições cli-
máticas, e a semente terá um desempenho me-
lhor. Uma lavoura utilizada para produção de se-
mentes custa 30% mais do que uma com fins co-
merciais. Isso porque o cultivo é diferenciado.
Além disso as máquinas usadas são diferentes,
tem aspiradores para separar e não machucar os
grãos. 
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MÉDIA DE PREÇOS
ALGODÃO

MANDIOCA .......................... R$ 16,45 FARINHA DE MANDIOCA.. R$ 99,40
Sc 45Kg

MAMÃO HAVAI Kg ..............R$ 1,58 MARACUJÁ Kg .................R$ 2,85

BANANA DE FRITAR ...... R$ 1,90 BANANA MAÇÃ .......R$ 2,02 BANANA NANICA ............ R$ 1,89

ARROZ MILHO SOJA VACA GORDABOI GORDO

BOVINOS - @ 15 kgFonte: Agrolink 01/02/2013

Casca Sc 60Kg
Sinop R$ 48,00

Sequeiro Tipo I Sc 60Kg
Cuiabá R$ 47,20
Sinop R$ 47,20

Sequeiro Primavera SC 60Kg
Sinop R$ 48,00
Sorriso R$ 48,00

Campo Novo do Parecis R$ 17,50
Campo Verde R$ 19,70
Canarana R$ 18,30
Diamantino R$ 18,00 
Lucas do Rio Verde R$ 18,00
Nova Mutum R$ 18,50
Primavera do Leste R$ 21,00
Rondonópolis R$ 21,00
Sapezal R$ 18,00
Sorriso R$ 17,50
Tangará da Serra R$ 17,50

Alto Araguaia R$ 54,50
Campo Novo do Parecis R$ 48,00
Campo Verde R$ 50,00
Canarana R$ 51,00
Cuiabá R$ 51,50
Diamantino R$ 46,50
Lucas do Rio Verde R$ 47,00
Nova Mutum R$ 46,50
Primavera do Leste R$ 49,00
Rondonópolis R$ 52,00
Sapezal R$ 47,00
Sinop R$ 46,70
Sorriso R$ 47,00

HORTIFRUTI

Alto Garças R$ 57,40
Campo Novo do Parecis R$ 56,00
Campo Verde R$ 56,70
Cuiabá R$ 56,70
Itiquira R$ 57,00
Lucas do Rio Verde R$ 56,20
Nova Mutum R$ 56,20
Primavera do Leste R$ 56,70
Rondonópolis R$ 56,80
Sapezal R$ 55,90
Sorriso R$ 56,10

Grão SC 60KgSeco SC 60Kg

Fonte: Empaer-MT - Pesquisa in Loco - Preço Médio - 31/01 a 06/02/2.013

Alta Floresta R$ 84,00
Barra do Garças R$ 84,00
Cuiabá R$ 86,00
Ipiranga do Norte R$ 84,00
Juara R$ 84,00
Lucas do Rio Verde R$ 84,00
Nobres R$ 84,00
Paranaíta R$ 84,00
Rondolândia R$ 84,00
Sorriso R$ 84,00
Tabaporã R$ 84,00
Tapurah R$ 84,00

Pluma FD 15Kg
Acorizal R$ 79,38
Barão de Melgaço R$ 80,00
Cuiabá R$ 79,75
Itiquira R$ 79,50
Jaciara R$ 80,00
Luciara R$ 72,20
Nova Xavantina R$ 76,00
Poconé R$ 78,63
Rondonópolis R$ 80,00
São Félix do Araguaia R$ 71,85
São José do Xinngu R$ 72,46

tecnologia Mapa fará controle de produção de sementes e mudas

Ingredientes: 1 k de costelinha de
porco, cortada a cada dois ossos; 1 colher,
das de sopa, de sal grosso; 2 galhos
pequenos de alecrim; 3 dentes de alho; 1
pimenta ardida; 1 fio de azeite; 300 ml de
óleo; 200 ml de água

Modo de fazer: Em um
pilão, amasse o alecrim, o alho
e a pimenta junto com o sal
grosso.

Passe essa pasta nas
costelinhas, regue com azeite
e deixe descansar por meia
hora. Coloque a carne, o óleo e
a água em uma panela de ferro
(ou uma caçarola de fundo bem
grosso), dê uma mexida e leve
ao fogo alto, com a panela
tampada. Assim que levantar
fervura abaixe o fogo e deixe a
carne cozinhar bem devagar,
por cerca de 1 hora ou mais,
ou até a água secar
completamente e só restar

óleo na panela. Quanto só tiver óleo,
aumente o fogo e vá virando as costelinhas
com a ajuda de um garfo até todos os
pedaços ficarem bem corados. Retire as
costelinhas da panela, deixe escorrer bem.

receitas da roça

Campos serão registrados
na internet

Divulgação

Melhoria das sementes garante maior resistência a doenças e melhor produtividade nas lavouras

COSTELINHA DE PORCO À MODA DA ROÇA

Arquivo


