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MÉDIA DE PREÇOS
ALGODÃO

MANDIOCA .......................... R$ 21,09 FARINHA DE MANDIOCA.. R$ 126,56
Sc 45Kg

MAMÃO HAVAI Kg .............R$ 1,36 MARACUJÁ Kg .................R$ 2,57

BANANA DE FRITAR ...... R$ 2,02 BANANA MAÇÃ .......R$ 2,09 BANANA NANICA ............ R$ 1,67

ARROZ MILHO SOJA VACA GORDABOI GORDO

BOVINOS - @ 15 kg
Fonte: Agrolink 27/09/2013

Casca Sc 60Kg
Sinop R$ 41,00

Sequeiro Tipo I Sc 60Kg
Cuiabá R$ 49,17
Sinop R$ 49,17

Sequeiro Primavera SC 60Kg
Sinop R$ 44,50
Sorriso R$ 44,50

Alto Araguaia R$ 60,50
Campo Novo do Parecis R$ 59,50
Campo Verde R$ 63,75
Canarana R$ 56,00
Cuiabá R$ 57,50
Diamantino R$ 57,10
Lucas do Rio Verde R$ 60,33
Nova Mutum R$ 59,25
Primavera do Leste R$ 63,33
Rondonópolis R$ 65,50
Sapezal R$ 58,25
Sinop R$ 59,50
Sorriso R$ 60,17

Campo Novo do Parecis R$ 9,60
Campo Verde R$ 10,50
Canarana R$ 13,00
Diamantino R$ 8,70
Lucas do Rio Verde R$ 8,00
Nova Mutum R$ 8,60
Primavera do Leste R$ 11,00
Rondonópolis R$ 11,95
Sapezal R$ 9,10
Sorriso R$ 8,00
Tangará da Serra R$ 9,20

HORTIFRUTI

Alto Garças R$ 64,90
Campo Novo do Parecis R$ 63,90
Campo Verde R$ 64,60
Cuiabá R$ 64,60
Itiquira R$ 64,90
Lucas do Rio Verde R$ 64,10
Nova Mutum R$ 64,10
Primavera do Leste R$ 64,60
Rondonópolis R$ 64,70
Sapezal R$ 63,80
Sorriso R$ 64,00

Grão SC 60KgSeco SC 60Kg

Fonte: Empaer-MT - Pesquisa in Loco - Preço Médio - 19/09 a 25/09/2013

Alta Floresta R$ 92,50
Barra do Garças R$ 90,00
Carlinda R$ 92,50
Cuiabá R$ 94,00
Ipiranga do Norte R$ 92,50
Jauru R$ 93,50
Lucas do Rio Verde R$ 92,50
Mirassol d’Oeste R$ 93,50
Nova Bandeirantes R$ 92,50
Nova Lacerda R$ 93,50
Paranaita R$ 92,50
Reserva do Cabaçal R$ 93,50
Salto do Céu R$ 93,50
Tangará da Serra R$ 93,50

Pluma FD 15Kg
Alta Floresta R$ 84,00
Castanheira R$ 84,00
Chapada dos Guimarães R$ 86,00
Cuiabá R$ 86,00
Dom Aquino R$ 86,54
Juara R$ 84,00
Juina R$ 84,00
Nobres R$ 84,00
Nova Xavantina R$ 83,63
Nova Mutum R$ 84,00
Pedra Preta R$ 87,00
Poconé R$ 87,00
Pontal do Araguaia R$ 85,63
Rondonópolis R$ 86,54
Sinop R$ 84,00

Ingredientes:
2 mamões verdes em pedaços grandes;
1 pitada de bicarbonato de sódio;
suco de 2 limões;
2 colheres de cachaça;
2 kg de costelinha de porco;
1/2 concha de óleo ou azeite;
6 dentes de alho amassados;
2 cebolas picadinhas;
Sal a gosto;
1/2 colher de coloral;
cheiro verde a gosto;
Pimenta a gosto;

Modo de preparo:
Deixe os mamões de molho no

bicarbonato.
Junte o suco de limão e a cachaça em

uma panela com água fervente e passe a
costelinha por esse molho. Reseve.

Em outra panela, coloque o óleo, o alho, a
cebola, o sal e o coloral. Doure a costelinha,
coloque um pouquinho de água quente e
tampe para dar uma “suadinha” na carne.
Depois, coloque o cheiro verde.

Ferva uma panela com água. Escorra o
mamão e lave-o com a água fervente e
escorra novamente. Depois coloque o mamão
sobre a costelinha, acerte o tempero e deixe
cozinhar um pouco. 

receitas da roça

proibição de plantio

Wisley Tomaz
Da Redação

Uma portaria do Instituto de Defesa
Agropecuária de Mato Grosso (Indea-
MT) prorrogou para amanhã , 1º de ou-

tubro, o início do vazio sanitário para a cultura
do algodoeiro no Estado. A previsão inicial é que
começasse em 15 de setembro. Dessa forma, a
portaria Indea-MT nº 072/2013, assinada pela
presidente do órgão, Maria Auxiliadora Diniz,
confirma que o período de vazio sanitário para
essa cultura se estenderá até 30 de novembro.
Essa modificação na data de início do vazio sani-
tário foi solicitada pela Associação Mato-gros-
sense dos Produtores de Algodão (Ampa), com
base em mudanças no cenário técnico e econô-
mico da cultura do algodoeiro nos últimos anos,
que levaram os produtores a aumentar a área de
algodão de segunda safra. Na safra 2012/13, a
área de plantio de algodão de segunda safra fe-
chou em 315.568 ha, enquanto o plantio de pri-
meira safra ocupou uma área de 138.425 ha (to-
tal de 453.993 ha). A extensão do ciclo da cul-
tura, segundo a Ampa, provocou um retardo no
processo de colheita.

De acordo com o presidente da Ampa, Milton
Garbugio, o importante é que os produtores de
algodão mato-grossenses concluam a destruição
dos restos culturais do algodoeiro de forma efi-
ciente, fundamental na prevenção e controle de
pragas. A destruição de soqueiras e plantas gua-
xas do algodoeiro, segundo pesquisadores do
Instituto Mato-grossense do Algodão (IMAmt),
impede a chamada ‘ponte verde‘ ou ponte bioló-

gica, deixando de fornecer alimento e abrigo aos
insetos-praga no período que antecede a safra
seguinte, o que reduz a pressão sobre a cultura
do algodoeiro. Além de questões relacionadas a
pragas, os pesquisadores também alertam para
doenças causadas por fungos, vírus e bactérias,
pois patógenos sobrevivem nessas plantas na
entressafra e podem causar doenças já no início
da safra seguinte em alta pressão.

O presidente diz ainda que se o agricultor
não fizer o seu dever de casa, certamente o ata-
que de lagartas do gênero Helicoverpa será bem
mais intenso, causando prejuízos não só às la-
vouras de algodão em Mato Grosso como às de
outras culturas. Isso diante das característica
da lagarta Helicoverpa armigera, que é mais vo-
raz que outras lagartas-praga e se alimenta de
diversas plantas.

De acordo com Carlos Roberto Gomes Fer-
raz, consultor do IMAmt, houve uma solicitação
da Ampa para que essa prorrogação fosse reali-
zada em razão de questões operacionais, climá-
ticas e do próprio produtor, que teve uma maior
área plantada nesta colheita, com uma opção de
fazer um plantio mais tardio e com espaçamento
mais reduzido, consequentemente a colheita re-
tardou um pouco, bem como a destruição dos
restos culturais. “É importante ressaltar que
mesmo com este adiamento de 15 dias não hou-
ve prejuízo com relação a legislação federal, que
preconiza no mínimo 60 dias para que se tenha
uma janela, quebrando esta ponte verde sem
proliferação de pragas. Dessa forma, mesmo
com este adiamento estamos dentro do que está
previsto na legislação.”

Início do período foi prorrogado em
função de pedido feito pela Ampa-MT

Costelinha com Mamão Verde

Começa o vazio
sanitário do algodão

Interrupção de 60 dias no plantio visa evitar pragas na lavoura

Marcus Vaillant


