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Pimentão, alface e morango são os ali-
mentos com maior presença de multirresíduos
de agrotóxicos dentre 23 produtos de origem
vegetal pesquisados pelo Ministé-
rio da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (Mapa) na safra
2010/2011. Conforme resultado do
Plano Nacional de Controle de Re-
síduos e Contaminantes em Produ-
tos de Origem Vegetal apresentado
na última quarta-feira (16), apenas
27,5% das amostras coletadas de
pimentão se enquadraram no nível
de conformidade do Ministério.
Mato Grosso não participou desta
coleta, conforme Instrução Norma-
tiva nº 25/2011. Referente à safra
2011/2012 devem ser recolhidas
2,160 amostras, em 21 estados bra-
sileiros, mas a localização não foi
divulgada.

Alface e morango também
apresentaram grande quantidade das
amostras fora dos padrões, com ín-
dice de 54,2% e 48,8%, respectiva-
mente. Cem por cento das amostras
de tomate, batata, arroz, feijão e ca-
fé estavam dentro dos padrões. Ou-
tros alimentos que se destacaram
pelo alto índice de conformidade
são maçã (99,13%), mamão
(97,57%) e milho (96,15%), assim
como banana, manga, melão e uva,
com mais de 90% de conformidade.
Outros alimentos pesquisados fo-
ram laranja (76,67%), amendoim
(78,95%), castanha-do-brasil
(66,67%), trigo (73,33%), soja
(68%) e pimenta-do-reino
(83,87%). 

No caso dos grãos, a análise
monitorou também a presença da
substância aflatoxina, causada por
fungos e favorecida pelo excesso
de umidade. Plano Nacional de
Controle de Resíduos e Contami-
nantes em Produtos de Origem Ve-
getal existe desde 2009 com obje-
tivo de orientar as ações do gover-
no na fiscalização e correção no

uso dos agrotóxicos. Em Mato Grosso, uma das
principais regiões produtoras de hortifruti é o
município de Campo Verde, onde 7 assenta-
mentos rurais fornecem o suficiente para su-
prir 40% da demanda por esses alimentos em
Cuiabá, segundo o presidente da Cooperativa

Agropecuária Fartura Orgâ-
nica (Cooperfar), José
Guilherme Pereira. 

Na região são colhi-
dos maracujá, banana, mo-

rango, alface, rúcula, repo-
lho, tomate, pimentão, mamão,
abóbora, quiabo, entre outros.
No assentamento Santo Antônio
da Fartura, por exemplo, são

plantados 120 hectares e cerca de 15% da pro-
dução dispensa aplicação de agrotóxicos. Pe-
reira, que também é produtor no assentamento
rural, diz que a participação dos alimentos or-
gânicos não é maior pela dificuldade de adap-
tação e comercialização, por não haver um
mercado consolidado no Estado. “Apenas 2 su-
permercados compram orgânico daqui e é difí-
cil manter, porque a produtividade é menor que
do convencional”. 

Produtor acrescenta que o cultivo do to-
mate, pimentão e mamão requer maior utiliza-
ção de agrotóxicos, enquanto que a produção
de abóbora, repolho e banana são os alimentos
que menos necessitam de aplicações químicas
durante o desenvolvimento das plantas. 

mil

vagas, é a quantidade prevista
para os empregos temporários
neste Natal, segundo pesquisa
da Associação Brasileira de
Empresas de Serviços 
Terceirizáveis

Compras Coletivas

Os adeptos das compras coletivas devem ficar atentos
para não ter prejuízos. Os sites Groupon, Click On e

Peixe Urbano e mais 11 estabelecimentos foram autuados pela
Fundação Procon/SP por irregularidades na venda de produtos e
serviços. Entre as falhas encontradas estavam a falta de
garantia da qualidade dos serviços e não devolução dos valores
nos casos de não prestação do serviço. 

Emprego

AAmérica Latina Logística
(ALL) que atua em Mato

Grosso na
construção
da ferrovia
Senador
Vicente
Vuolo, está
em processo
de
contratação
de 300 novos
operadores de
produção. As
exigências são que o candidato
tenha concluído o Ensino Médio

e se encaixe no perfil da
empresa. As vagas estão
distribuídas nos estados de
Mato Grosso, Mato Grosso do

Sul, São
Paulo,
Paraná, Santa
Catarina e Rio
Grande do
Sul. Somente
para atuar na
Unidade de
Produção (UP)
Centro-Oeste,
no Mato
Grosso, são

25 vagas. Informações
http://www.all-logistica.com

147
Soja

O plantio de soja em Mato
Grosso está na reta final e atinge
93,9% da área semeada. Segundo
boletim do Instituto Mato-
grossense de Economia
Agropecuária (Imea), o destaque
nesta safra 2011/12 foi a agilidade
do plantio, principalmente nas
regiões Oeste e Médio-Norte. O
Estado de produzir 21,5 milhões de
toneladas.

Motivos

Segundo o Imea, o aparato de
máquinas e equipamentos
existentes nas regiões acelerou o
plantio. Para o instituto, um
parque de máquinas eficiente
pode “driblar” um possível
período climático desfavorável.
Do total plantado no Estado, de
6,782 milhões de hectares, as
duas regiões totalizam 2,625
milhões (ha), ou 53%.
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Consumidores estão mais cautelosos na hora de comprar produtos

ÍNDICE DE
AGROTÓXICOS 

Pimentão, alface e morango foram os alimentos com maior
concentração de resíduos pesquisados na safra 2010/2011

Mapa divulga lista de
itens fora do padrão
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Segundo o ministério, no alface a quantidade de amostras fora dos padrões atingiu 54,2% do total 

FRUTAS E VERDURAS 

Supermercados registram alta na demanda
DA REDAÇÃO

Melhoria do poder aquisitivo
da população está refletindo no au-
mento do consumo de frutas, ver-
duras e legumes. Segundo índice
de vendas da rede de supermerca-
dos Comper, no 1º semestre deste
ano foi observado aumento de 9%
no consumo de hortifruti, em rela-
ção a igual período de 2010. No
acumulado do ano, segundo a ge-
rente de operações Izilda Maria da
Silva, a alta chega a 7,5% sobre
igual período do ano passado. 

“Está havendo um cresci-
mento muito grande. Acho que
porque esses alimentos não sofre-
ram alta nos preços e também pela
mudança de hábitos de consumo da
população”. Para impulsionar ain-
da mais as vendas, em todas as uni-
dades da rede tem sido realizada
promoção de hortifruti toda sema-
na. Nestes dias, o tíquete médio se
chega a R$ 50. “Percebemos que as
pessoas consomem muitas frutas,
como maçã e laranja, mas aumen-
tou consumo também de frutas im-
portadas, como ameixa e pêssego”. 

Aposentado Gérson Clóvis
Barros dos Santos diz que a despe-
sa mensal com hortifruti chega a
R$ 300. “Compro muita banana,
maçã, melão, manga e também al-
face, tomate e brócolis”. Preocu-
pado com a presença de agrotóxi-
cos nos alimentos, diz que costu-
ma lavar os alimentos e mergulhá-
los em uma solução de água e vi-
nagre. Na família da universitária
Milana Rodrigues dos Santos, são
consumidos em maior quantidade
banana, maçã, laranja e abacaxi,
assim como cenoura e batata.

“Compramos toda semana e no
preparo lavamos normalmente”.
Estudante de Direito, Mariana
França Redivo, diz que a preferên-
cia dos familiares é por frutas cí-
tricas e importadas, como ameixa,
além de alimentos folhosos, como
alface. “Acho que os mais velhos
tentam consumir mais frutas e ver-
duras”. Na residência do escrivão
de polícia José Dias, os hortifruti
são comprados duas vezes por se-
mana. Preferência da esposa e dos
2 filhos é por frutas cítricas e ver-
duras, como alface e rúcula. (SB)
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Plano 
Nacional
existe desde
2009

Temos discutido
intensamente a
distribuição dos

royalties provenientes da
exploração de petróleo, mas
pouco se fala sobre um dos
setores da economia que mais
crescem no mundo e no Brasil,
a indústria mineral. A
mineração está no seio da
construção do nosso país. O
ouro do Brasil ajudou a
financiar um capítulo
importante da história da
humanidade, a Revolução
Industrial. 

Roberto Simonsen, em
História Econômica do Brasil,
afirma que a produção de ouro
no país entre 1700 e 1770
chegou a ser praticamente
igual ao que o resto das
Américas produziu entre 1493
e 1850. Há um
novo ciclo de
mineração no
país, o do minério
de ferro. Do ponto
de vista ambiental,
essa exploração é
das mais
preocupantes. O
setor tem
legislação atrasada e produz
grande passivo ambiental. 

A pressão que a mineração
exerce na infraestrutura do
país e a previsão de que a
produção triplique nos
próximos 20 anos impõem uma
reflexão sobre o seu legado.
Precisamos de um novo marco
regulatório para o setor, tantas
vezes prometido pelo governo,
mas ainda não encaminhado
ao Congresso.

O petróleo e o minério
pertencem ao Estado
brasileiro. Contudo recebem
tratamento diverso. Enquanto
a concessão para explorar
petróleo é colocada em leilão
público internacional e os
royalties podem chegar a até
10% do faturamento bruto, a
concessão do minério é
entregue a quem primeiro
solicitar e os royalties pagos
variam só entre 0,2% e 3% do
faturamento líquido. Em 2010,
foram arrecadados R$ 20,8
bilhões em royalties e
compensação financeira do
petróleo. Já a mineração
recolheu só R$ 1,08 bilhão.

Por outro lado, no

primeiro semestre deste ano o
lucro líquido da Petrobras foi
de R$ 21,9 bilhões, enquanto
que o da Vale foi de R$ 21,5
bilhões. Não podemos
esquecer que a Petrobras
exerce quase um monopólio na
produção de petróleo e gás
natural e que a Vale é
responsável por cerca de 40%
do valor da produção mineral
brasileira. A maior parte da
produção do minério de ferro é
ainda exportada in natura, ou
seja, exportamos com ela
também empregos que
poderiam estar sendo gerado
aqui, agregando valor ao
nosso produto.

Debatemos amplamente
esse assunto na campanha de
2010. Em Minas Gerais, ao
lado do ex-deputado federal

José Fernando
Aparecido de
Oliveira,
candidato do meu
partido à época ao
governo do
Estado,
defendemos a
criação de um
novo modelo para

a mineração. Há diferenças
entre as duas atividades. A
exploração de petróleo
implica em riscos ambientais
muito graves - agora mesmo,
há vazamento de óleo na
Bacia de Campos (RJ). Na
mineração, os fatores de risco
são menores, mas os danos
podem ser bem maiores se
não forem mitigados após a
exploração da mina. Nos
dois casos, riscos e danos
são responsabilidades do
empreendedor.

A mineração não pode
deixar como legado
benefícios econômicos para
quem chegou primeiro à mina
e danos socioambientais para
o resto, sobretudo as futuras
gerações. O aumento do
valor dos royalties da
mineração é necessário para
financiar projetos de
desenvolvimento sustentável
de longo prazo, pois
mineração é fruto de safra
única, como já dizia o ex-
presidente e governador
mineiro Artur Bernardes.
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