
MÉDIA DE PREÇOS
ALGODÃO

MANDIOCA ......................... R$  16,38 FARINHA DE MANDIOCA.. R$ 108,19
Sc 45Kg

MAMÃO HAVAI Kg ..............R$ 1,42 MARACUJÁ Kg .................R$ 2,45

BANANA DE FRITAR ...... R$ 1,68 BANANA MAÇÃ .......R$ 1,79 BANANA NANICA ............ R$ 1,49

ARROZ MILHO SOJA VACA GORDABOI GORDO

BOVINOS - @ 15 kgFonte: Imea/Agrolink 6/7/12

Casca Sc 60Kg
Sinop R$ 37,50

Sequeiro Tipo I Sc 60Kg
Barra do Garças R$ 28,38
Cuiabá R$ 32,88
Sinop R$ 32,88

Sequeiro Primavera SC 60Kg
Sinop R$ 29,50
Sorriso R$ 29,50

Campo Novo do Parecis R$ 16,30
Campo Verde R$ 17,50
Canarana R$ 16,40
Diamantino R$ 16,20
Lucas do Rio Verde R$ 16,00
Nova Mutum R$ 16,20
Primavera do Leste R$ 18,00
Rondonópolis R$ 18,50
Sapezal R$ 16,00
Sorriso R$ 15,80
Tangará da Serra R$ 16,00

Alto Araguaia R$ 68,00
Campo Novo do Parecis R$ 62,80
Campo Verde R$ 64,80
Canarana R$ 60,00
Cuiabá R$ 63,50
Diamantino R$ 63,00
Lucas do Rio Verde R$ 63,00
Nova Mutum R$ 63,60
Primavera do Leste R$ 66,00
Rondonópolis R$ 67,50
Sapezal R$ 61,50

HORTIFRUTI

Alto Garças R$ 49,80
Campo Novo do Parecis R$ 48,80
Campo Verde R$ 49,50
Cuiabá R$ 49,50
Itiquira R$ 49,80
Lucas do Rio Verde R$ 49,00
Nova Mutum R$ 49,00
Primavera do Leste R$ 49,50
Rondonópolis R$ 49,50
Sapezal R$ 48,70
Sorriso R$ 48,90

Grão SC 60KgSeco SC 60Kg

Fonte: Empaer-MT - 28/6 a 4/7 - Preço Médio

Barra do Garças R$ 83,00
Carlinda R$ 82,50
Cuiabá R$ 83,00
Ipiranga do Norte R$ 82,50
Juara R$ 82,50
Lucas do Rio Verde R$ 85,50
Nobres R$ 82,50
Nova Mutum R$ 82,50
Paranaíta R$ 82,50
São José do Rio Claro R$ 82,50
Sorriso R$ 83,00
Tapurah R$ 82,50

Pluma FD 15Kg
Água Boa R$ 73,50
Cuiabá R$ 77,01
Dom Aquino R$ 77,00
Feliz Natal R$ 74,11
Itiquira R$ 76,50
Jaciara R$ 77,00
Jucimeira R$ 77,00
Nortelândia R$ 77,09
Nova Xavantina R$ 73,50
Pedra Preta R$ 77,00
Poconé R$ 77,00
Rosário Oeste R$ 76,72

fruticultura

pecuária de corte

Para incrementar a produção, Prefeitura de Alto Araguaia distribui 5.500 mudas de bananas

Wisley Tomaz
Da Redação

Com objetivo de identificar os municípios
aptos e os períodos de plantio com me-
nor risco climático para o cultivo da ba-

nana, foi estabelecido o Zoneamento Agrícola pa-
ra esta cultura em Mato Grosso. A partir dele fi-
cou destacado que para essa identificação foi
realizado um balanço hídrico sequencial mensal
da cultura. Onde foram adotados os seguintes cri-
térios para a indicação do cultivo da bananeira
em condições de sequeiro: temperatura média do
mês de julho menor ou igual à 15º C; deficiência
hídrica anual maior ou igual a 80 mm, com ocor-
rência inferior a 3 meses consecutivos e deficiên-
cia mensal superior a 50 mm.

Os municípios que apresentaram deficiência
hídrica e condições térmicas dentro dos limites
pré-estabelecidos em, no mínimo, 20% de seu ter-
ritório, foram indicados para o cultivo da banana
em sequeiro. Os que tiveram condições térmicas
favoráveis, porém, com deficiências hídricas su-
periores aos limites definidos, o plantio foi indica-
do apenas para o cultivo com irrigação. Conforme
a portaria, o período de cultivo sequeiro ficou es-

tabelecido de 31 de novembro a 31 de janeiro. Já
o irrigado, de 31 de janeiro a 31 de dezembro. Na
relação dos municípios aptos ao cultivo de se-
queiro e/ou irrigado, estão: Alto Araguaia, Alto
Garças, Alto Taquari, Araguainha, Barão de Me-
laço, Campo Verde, Chapada dos Guimarães,
Cuiabá, Diamantino, Dom Aquino, General Carnei-
ro, Guiratinga, Itiquira; Jaciara, Juscimeira, Nos-
sa Senhora do Livramento, Nova Brasilândia. 

Esta semana, buscando implementar a cultura
da banana a Secretaria Municipal de Agricultura
de Alto Araguaia (415 Km ao Sul de Cuiabá) deu
início a distribuição de 5.500 mudas de bananas
das espécies: banana prata (Fhia 18), banana de
mesa (Thap Maeo), banana nanica (Cavendish),
banana maçã (Princesa) e banana maça (Tropi-
cal). As mudas foram doadas para 237 produto-
res rurais do município. De acordo com o secretá-
rio de Agricultura de Alto Araguaia, Dimas Gomes
Neto, esta é uma ação que tem como finalidade o
fortalecimento da cadeia produtiva da fruticultu-
ra na região. Sendo que já houve, inclusive, a ca-
pacitação dos produtores com o apoio da Empre-
sa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Ex-
tensão Rural (Empaer) mostrando como é realiza-
do o plantio e cultivo. As mudas foram adquiridas

da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
(Embrapa) Cruz das Almas (BA), espécies resis-
tentes a pragas e doenças. 

Dentre as frutas produzidas em Mato Grosso,
o maior volume corresponde à produção de bana-
na, com 57,155 mil toneladas, equivalente a 49%
do total de frutas colhidas. Na sequência regis-
tra-se a produção de melancia, com 24,889 mil
toneladas, maracujá (11,409 mil/t), caju (5,718
mil/t), laranja (3,560 mil/t), mamão (3,256 mil/t),
manga (1,773 mil/t), melão (1,199 mil/t) e uva
(1,164 mil/t). A produção de abacaxi e coco, em

unida- unidades, corresponde a 44,756 mil frutos
e 15,845 mil frutos, respectivamente, nesta sa-
fra.

Em relação à área plantada, nota-se que o cul-
tivo de banana envolve 5,941 mil hectares, pro-
porcional 51% de toda área ocupada com o plan-
tio de frutas no Estado. O restante foi reservado
ao cultivo de abacaxi (1,951 mil/ha) e coco
(1,191 mil/ha). Há 10 anos Mato Grosso tinha
cerca de 60 mil hectares destinados à cultura da
banana, que diminuíram em função das pragas Si-
gatoka-negra e o mal-do-Panamá. 

Zoneamento agrícola na
produção de banana

receitas da roça

Cuiabá sedia encontro nacional
Wisley Tomaz
Da Redação

AAssociação dos Criadores de Mato
Grosso (Acrimat) realiza hoje, o 2º En-

contro Nacional da Pecuária de Corte, no Hotel
Holiday Inn Express, em Cuiabá, a partir das
14 horas, quando serão discutidas a relação
entre a indústria frigorífica e o setor produtivo
e a construção de ferramentas visando criar
um novo canal de relacionamento e o fortaleci-
mento de toda a cadeia da carne no país. Tam-
bém estará em debate a relação comercial en-
tre frigoríficos e pecuaristas. Conforme o vice-
presidente da Acrimat, Jorge Pires, todas as
indústrias frigoríficas do país foram convida-
das. Até o momento, JBS, Marfrig, Minerva e
Grupo Rodopa confirmaram presença. 

Segundo Pires, o objetivo é debater uma
agenda positiva para o setor, com relaciona-
mento de confiança entre pecuarista e indús-
tria. Já que há um certeza de que houve melho-
ria de qualidade genética, sem compensação
financeira para os pecuaristas. A rentabilidade
da carcaça e a valorização do produto de maior
qualidade também serão alvo de discussão. A
reunião está sendo organizada pela Acrimat em
conjunto com a Associação dos Criadores do
Mato Grosso do Sul (Acrissul), União Democrá-
tica Ruralista (UDR), Sociedade Rural Brasilei-
ra (SRB), Associação Brasileira de Criadores
de Zebu (ABCZ), Associação Nacional dos Pro-
dutores de Bovinos de Corte (ANPBC), Asso-
ciação de Fazendeiros do Xingu (ASFAX), As-
sociação dos Proprietários Rurais de Mato
Grosso (APR-MT) e Associação Brasileira de

Exportadores de Gado (ABEG). 
No mês de maio, mais de 1,5 mil produto-

res rurais, entidades representativas do setor
produtivo, políticos e autoridades de todo Bra-
sil participaram do Movimento Nacional Contra
o Monopólio dos Frigoríficos, realizado em
Campo Grande (MS). Na ocasião, os pecuaris-
tas exigiram que o Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico e Social (BNDES) paras-
se de promover o monopólio de poucas indús-
trias frigoríficas com dinheiro público, provo-
cando sérias consequências em toda cadeia da
carne.

O presidente da Acrimat, José João Ber-
nardes, esteve presente. Segundo ele, a con-
centração dos frigoríficos nas mãos de poucos
grupos atinge não só o produtor rural, que fica
refém das indústrias, mas também o consumi-
dor, que não tem opção de compra. Os partici-
pantes também solicitaram que o Conselho Ad-
ministrativo de Defesa Econômica (CADE) ana-
lise os procedimentos de aquisição das indús-
trias frigoríficas e acompanhe a interferência
e desdobramentos dessas aquisições. O movi-
mento culminou com a publicação da Carta de
Campo Grande que traz as principais diretrizes
para frear a liberação de recursos públicos,
através do BNDES, para capitalizar grupos fri-
goríficos. 

O documento, escrito em conjunto pelos re-
presentantes das entidades do setor produti-
vo, aponta que “a concentração, alavancada
com recursos públicos, afeta a rentabilidade
do negócio pecuário e, consequentemente difi-
culta a sustentabilidade do setor”. 

(Com Assessoria)

A GAZETA3 - Terra & Criação - Cuiabá, Segunda-feira, 9 de julho de 2012 

Ingredientes: 1 kilo de mandioca cozida
passada no processador, 2 xícaras de
açúcar, 1/2 xícara de manteiga em
temperatura ambiente, 1 xícara de leite de
côco, « xícara de café extra forte, 4 claras
em neve e 4 gemas batidas no garfo, 120
gramas de castanhas de caju picadas
(reserve algumas inteiras para enfeitar o
bolo, 1 colher (chá) de fermento, 1 pitada de
sal, 1 colher (chá) de canela em pó, 1 colher
(chá) de cravo em pó, 1 colher (chá) de erva
doce.

Modo de fazer: Misture a massa de mandioca
com o leite de côco, açúcar, manteiga e o Café
3 corações. Quando formar uma massa
uniforme, acrescente o cravo, a canela, a erva
doce e o sal. Em seguida, adicione as
castanhas picadas, as claras em neve e depois
as gemas. Por fim, coloque adicione o
fermento delicadamente. Numa forma untada,
acrescente as castanhas cortadas no fundo

para decorar. Asse por duas horas em forno
médio pré aquecido.

Dicas
Cozinhe a mandioca descascada e antes de
colocá-la no processador, tire todos os fios
(fibras duras).
Use uma forma com furo no meio.

Tempo de preparo: 2 horas e 30 minutos
Rendimento: 8 porções

Receita desenvolvida por Stela Morato

BOLO PÉ DE MOLEQUE COM CAFÉ

Marcus Vaillant

Produção de banana é estimulada em Mato Grosso com uso de tecnologias


