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receitas 
da roça

olericultura

MÉDIA DE PREÇOS

ALGODÃO

MANDIOCA ......................... R$  16,18 FARINHA DE MANDIOCA.. R$ 84,80
Sc 45Kg

MAMÃO HAVAI Kg ..............R$ 1,65 MARACUJÁ Kg .................R$ 1,97

BANANA DE FRITAR ...... R$ 1,94 BANANA DE MAÇÃ ....... R$ 1,80 BANANA NANICA ............ R$ 1,53

ARROZ MILHO SOJA VACA GORDABOI GORDO

BOVINOS - @ 15 kgFonte: Agrolink 16/12/11

Sinop R$ 27,00
Sequeiro Tipo I Sc 60Kg
Barra do Garças R$ 28,38
Cuiabá R$ 30,01
Sinop R$ 30,01
Sequeiro Primavera SC 60Kg
Sinop R$ 27,00
Sorriso R$ 27,00

Campo Verde R$ 15,70
Canarana R$ 15,10
Diamantino R$ 13,90
Lucas do Rio Verde R$ 15,80
Primavera do Leste R$ 16,40
Rondonópolis R$ 17,70
Sapezal R$ 15,20
Sorriso R$ 15,20
Tangará da Serra R$ 14,90

HORTIFRUTI

Alto Garças R$ 51,80
Campo Novo do Parecis R$ 50,00
Campo Verde R$ 51,50
Cuiabá R$ 51,20
Itiquira R$ 51,80
Lucas do Rio Verde R$ 51,00
Nova Mutum R$ 51,00
Primavera do Leste R$ 51,50
Rondonópolis R$ 51,60
Sapezal R$ 50,70
Sorriso R$ 50,90

Grão SC 60KgSeco SC 60Kg

Canarana R$ 83,00
Chapada dos Guimarães R$ 85,00
Cuiabá R$ 85,00
Dom Aquino R$ 86,00
Itiquira R$ 86,00
Feliz Natal R$ 80,95
Jaciara R$ 86,00
Luciara R$ 80,00
Nova Xavantina R$ 83,50
Primavera do Leste R$ 86,00
Rondonópolis R$ 86,00
São Felix do Araguaia R$ 80,00

Fonte: Empaer-MT - 08/12 a 14/12 - Preço Médio

Pluma FD 15Kg

Da Redação

Os números sobre o uso
de defensivos agríco-
las no combate de

pragas revelam um fato signifi-
cativamente positivo: os produ-
tores rurais vêm se mostrando
preocupados em melhorar o ma-
nejo da lavoura quando aplicam
os produtos. Esta é a conclusão
da Associação Nacional de De-
fesa Vegetal (Andef), sobre os
resultados do levantamento realizado
pela Agência Nacional de Vigilância Sa-
nitária (Anvisa).

Os dados divulgados dia 06/12 re-
velam que das 2.488 amostras analisa-
das, 72,4% estão em plena conformida-
de com a legislação e as boas práticas
agrícolas. Dos 18 tipos de alimentos,
em 8 culturas não ocorreu nenhuma in-
conformidade, (0,0%). “É o caso, por
exemplo, da alface, batata, cenoura e
do pimentão. Este fato mostra um uso
racional e correto de defensivos”, des-
taca Eduardo Daher, diretor executivo
da Andef.

“Em relação às culturas nos quais
foram identificados resultados acima do
Limite Máximo de Resíduos (LMR) é ne-

cessário esclarecer que, no geral, os va-
lores de inconformidade obtidos, de
3,6%, são baixos e igual aos encontra-
dos em programas de monitoramento
em países onde se pratica uma agricul-
tura de escala. E, ao observar apenas as
amostras que apresentaram índices aci-
ma do LMR, o resultado é ainda mais
positivo: 1,7%”, explica o dirigente. 

Ainda segundo Daher, a entidade e
suas associadas apoiam o permanente
monitoramento de resíduos dos alimen-
tos por parte dos órgãos governamen-
tais. “Somada às iniciativas de empre-
sas dos setores da indústria e do comér-
cio de alimentos, tais análises são im-
portantes para garantir a saúde dos
consumidores brasileiros e as boas prá-

ticas agrícolas”. 
Entre os programas

de monitoramento de resí-
duos em alimentos realiza-
dos no país, destacam-se
o Plano Nacional de Con-
trole de Resíduos e Conta-
minantes em Produtos de
Origem Vegetal (PNCRC),
do Ministério da Agricul-
tura, Pecuária e Abasteci-
mento, MAPA, e o Progra-
ma de Análise de Resí-

duos de Agrotóxicos em Alimentos, PA-
RA, coordenado pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária, Anvisa, vincula-
da ao Ministério da Saúde.

“A Andef acredita que os monitora-
mentos realizados são úteis para refor-
çar o treinamento contínuo dos agricul-
tores para as boas práticas agrícolas”,
afirma o dirigente da Associação. Essas
práticas incluem a aplicação dos defen-
sivos agrícolas seguindo as recomenda-
ções do receituário agronômico e da bu-
la e o uso de EPIs (equipamento de pro-
teção individual). De acordo com a Lei
4.074, de 2002, a tarefa de extensão
rural e educação do agricultor é respon-
sabilidade dos ministérios da Agricultu-
ra, do Meio Ambiente e da Saúde.

JAVALI COM FAROFA

Ingredientes:
2,5kg de costeletas de javali 
Para a marinada:
01L de vinho tinto de mesa, 02 cebolas cortadas em

cubos, 01 folha de louro, « maço de alecrim, sal e pimenta do
reino a gosto

Para o molho:
03 colheres de sopa de azeite virgem, 200ml de vinho

branco seco, 1L « de caldo de legumes
sal e pimenta do reino a gosto

Para a farofa:
20 colheres de sopa de

biscoitos salgado finamente
picados, 20 colheres de sopa de
farinha de rosca ralada grossa, 5
colheres de sopa de passas pretas,
05 colheres de sopa azeitonas
pretas, 03 colheres de sopa de
pinoli, azeite, salsinha, cebola e sal

Modo de fazer:
Tempere o javali com os

ingredientes da marinada, deixe na
geladeira em uma vasilha tampada

durante 12 horas. Escorra o tempero da marinada e descarte.
Tempere a carne com sal e pimenta. Em uma panela, coloque o
azeite e doure a carne temperada regue com o vinho e deixe
evaporar. Vá regando sempre com o caldo de legumes e
cozinhe durante 02 horas em fogo baixo.

Reserve as costeletas e deixe esfriar completamente. Na
mesma panela deixe reduzir o molho de cozimento do javali.
Reveja o sal. Devolva o javali na panela do molho, aqueça e
sirva qgaurnecendo com a farofa.

Processe os biscoitos fazendo uma farinha não muito fina
(como a do pão), Em uma frigideira coloque azeite, doure a
farinha de rosca, misture a farofa de biscoitos, o pinoli, as
passas (deixadas de molho e escorridas), as azeitonas picadas
e tempere com sal e finalize com salsinha e ciboulette
picadinhas.
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Agricultor melhora
manejo de hortaliças
Monitoramento de resíduos em alimentos mostram avanços nos índices de padrão de qualidade

Agricultures estão
mais conscientes
sobre uso de
defensivos na
horticultura

Chico Ferreira/Arquivo

Alto Araguaia R$ 40,80
Campo Verde R$ 36,20
Campo Novo R$ 39,40
Canarana R$ 37,40
Diamantino R$ 35,90
Lucas do Rio Verde R$ 37,00
Primavera do Leste R$ 39,70
Rondonópolis R$ 40,00
Sapezal R$ 36,80
Sinop R$ 36,50
Sorriso R$ 37,50

Campos de Julio R$ 88,00
Carlinda R$ 90,00
Castanheira R$ 90,00
Cuiabá R$ 90,00
Denise R$ 89,00
Diamantino R$ 88,00
Juruena R$ 88,00
Lucas do Rio Verde R$ 90,00
Matupa R$ 90,00
Sapezal á R$ 90,00
Tangará da Serra R$ 90,50
Tapurah R$ 88,00


