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Cotação de Preços (22/08/11) R$ Recortes 

Feijão Carioca1 - R$ 90,00 a R$ 100,00/ sc de 60 kg  CATI lança Manual Técnico sobre Goiaba 
A Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI) 

lançou, no mês de agosto de 2011, o Manual Técnico de 

Goiaba - do plantio à comercialização. Essa publicação 

abrange todas as questões relacionadas ao cultivo dessa 

frutífera, abordando tópicos que vão da biologia floral, 

propagação vegetativa e principais cultivares a temas 

específicos, como controle de nematóides, principais 

doenças, podas, irrigação, colheita e pós-colheita, 

processamento e um panorama dos cultivares de mesa no 

maior mercado atacadista do Estado de São Paulo, a 

Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo 

(Ceagesp). 
Fonte: Agrosoft 

 

Unica faz nova revisão e estima que moagem será 8% 

menor .  
A União da Indústria da Cana-de-Açúcar (Unica) revisou 

novamente, para baixo, a estimativa de moagem de cana 

para a safra 2011/2012 nas unidades produtoras da Região 

Centro-Sul do país. A nova projeção, é de uma moagem de 

510,24 milhões de toneladas, o que representa uma redução 

de 4,36% em relação à última revisão, feita em julho, 

estimada em 533,50 milhões de toneladas 
Fonte: Agência Brasil 

 

Exportações do agronegócio atingem valor previsto 

para 2011  
Apenas sete meses após a previsão anunciada pelo ministro 

Wagner Rossi, o valor exportado pelo agronegócio 

brasileiro já superou a expectativa do Ministério da 

Agricultura para 2011, chegando a US$ 85,7 bilhões no 

período acumulado dos últimos 12 meses (agosto de 2010 a 

julho de 2011). O valor representa um aumento de 23,7% 

em relação aos 12 meses anteriores. O superávit comercial 

também subiu e alcançou US$ 69,8 bilhões  
Fonte: Agência Brasil   Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento  

 

Declaração do ITR deve ser entregue até 30 de 

setembro  
A Receita Federal publicou a Instrução Normativa (IN) 

1.166, com as regras para a declaração do ITR referente ao 

exercício de 2011. O prazo de entrega começa no dia 22 de 

agosto e termina no dia 30 de setembro de 2011. A 

apresentação da declaração do ITR é obrigatória para pessoa 

física ou jurídica, inclusive na condição de isento, que seja 

proprietária, titular do domínio ou possuidora a qualquer 

título.  
Fonte: Agrolink  

Milho2 – R$ 26,00 / sc de 60 kg  

Soja2 – R$ 44,00 / sc de 60 kg  

HORTALIÇAS3 (Preço líquido pago ao produtor)  

Alface – R$ 5,00 / cx de 7 kg  

Beterraba – R$ 25,00/ cx 20 kg  

Cenoura – R$ 20,00 / cx 20 kg  

Chuchu – R$ 25,00 / cx 20 kg  

Couve Manteiga – R$ 0,50 / (maço 500 g)  

Couve Flor – R$ 20,00 / Dz  

Mandioca – R$ 18,00 / cx 20 kg  

Morango – R$ 4,00 / caixa (04 cumbucas de 350 g)  

Pimentão – Campo R$ 9,00; Estufa R$ 11,00 / cx 12 

kg  
 

Quiabo -  R$ 28,00 / cx  12 a 14 kg  

Repolho – R$ 11,00 / sc 20 kg  

Tomate – R$ 25,00 / cx 20 kg  

FRUTICULTURA 3  (Preço líquido pago ao produtor)  

Goiaba – R$ 40,00/ cx 20 kg  

Maracujá – R$ 2,00 / kg  

Tangerina Ponkan – R$ xxx/ cx 20 kg xx 

Limão – R$ 25,00 / cx 20 kg    

PECUÁRIA  

Bovino  

Arroba4 – R$ 90,00 Não Rastreado e R$ xxxx Rastreado  

Bezerro 8 a 12 meses (nelore ou anelorados)5  

- R$ 680,00 a R$ 730,00  

Leite   

Litro6 –  Pro-Leite:R$ 0,80 ; Fora do  Pro-leite:R$ xxx  

Extra Cota: R$ xxx                    Frete:  R$ 0,07/L 
 

Suíno7 - Vivo  

Kg – R$ 2,75  

Aves7 – Frango Vivo  

       Kg – R$ 2,04  

--  Galinha Caípira8   

       Unidade (± 1,7 Kg) - R$ 25,00  

Carneiro9  

Kg - R$ 3,50 (Borrego) - carcaça R$ 7,50;  Kg R$ 2,50  

ovelha e carneiro para descarte – carcaça R$ 6,80        

Peixe10  (Tilápia) (Preço líquido pago ao produtor)  

       Kg – R$  xxx xx 

Avestruz11 – vivo  

       Kg – R$  xxx xx 

                                                 
FONTES :  1 CORREPAR;  2 COOPA-DF;   3 CEASA-DF;  4  AFE / FNP;  5 SR EZIO –  Padre Bernardo;  6 COPAS;  7  ASA ALIMENTOS;  8 CHAC . FELICIDADE;  9 

LM;  10 SAN  FISH; 11 COCAPLAC (p/Associado). Variação em relação à semana anterior  (alta)  (estável)  (baixa) 

(*) Não incluso Frete + Imposto 

Vinculada à Secretaria de Estado de Agricultura 
Pecuária e Abastecimento / GDF 

http://www.agrosoft.com/verjornal.php?numeroedicao=1300&dataedicao=2011/08/13&node=218935
http://www.agrolink.com.br/clipping/jr.aspx?cn=159475&ul=184546&cid=25241&rt=1&cnd=0&tv=1
http://www.agrolink.com.br/clipping/jr.aspx?cn=159475&ul=184546&cid=25241&rt=1&cnd=0&tv=1
http://www.agrolink.com.br/clipping/jr.aspx?cn=159475&ul=184546&cid=25241&rt=1&cnd=0&tv=1
http://www.agrolink.com.br/clipping/jr.aspx?cn=159475&ul=184546&cid=25241&rt=1&cnd=0&tv=1
http://www.agrolink.com.br/clipping/jr.aspx?cn=159504&ul=184577&cid=25241&rt=1&cnd=0&tv=1
http://www.agrolink.com.br/clipping/jr.aspx?cn=159504&ul=184577&cid=25241&rt=1&cnd=0&tv=1
http://www.agrolink.com.br/clipping/jr.aspx?cn=159504&ul=184602&cid=25241&rt=1&cnd=0&tv=1
http://www.agrolink.com.br/clipping/jr.aspx?cn=159504&ul=184577&cid=25241&rt=1&cnd=0&tv=1
http://www.agrolink.com.br/clipping/jr.aspx?cn=159504&ul=184577&cid=25241&rt=1&cnd=0&tv=1
http://www.agrolink.com.br/clipping/jr.aspx?cn=159781&ul=184854&cid=25241&rt=1&cnd=0&tv=1
http://www.agrolink.com.br/clipping/jr.aspx?cn=159781&ul=184854&cid=25241&rt=1&cnd=0&tv=1
http://www.agrolink.com.br/clipping/jr.aspx?cn=159781&ul=184854&cid=25241&rt=1&cnd=0&tv=1
http://www.agrolink.com.br/clipping/jr.aspx?cn=159781&ul=184854&cid=25241&rt=1&cnd=0&tv=1
http://www.agrolink.com.br/clipping/jr.aspx?cn=159781&ul=184854&cid=25241&rt=1&cnd=0&tv=1
http://www.agrolink.com.br/clipping/jr.aspx?cn=159781&ul=184854&cid=25241&rt=1&cnd=0&tv=1
http://www.agrolink.com.br/clipping/jr.aspx?cn=159781&ul=184854&cid=25241&rt=1&cnd=0&tv=1
http://www.agrolink.com.br/clipping/jr.aspx?cn=159781&ul=184854&cid=25241&rt=1&cnd=0&tv=1
http://www.agrolink.com.br/clipping/jr.aspx?cn=159781&ul=184854&cid=25241&rt=1&cnd=0&tv=1
http://www.agrolink.com.br/clipping/jr.aspx?cn=159781&ul=184854&cid=25241&rt=1&cnd=0&tv=1
http://www.agrolink.com.br/clipping/jr.aspx?cn=159781&ul=184854&cid=25241&rt=1&cnd=0&tv=1
http://www.agrolink.com.br/clipping/jr.aspx?cn=159781&ul=184854&cid=25241&rt=1&cnd=0&tv=1


Centros de capacitação e comercialização vão fortalecer a agricultura familiar 

no Triângulo 

Segundo a Divisão de Programas Especiais da empresa pública mineira espera-se com isso, uma 

“agricultura familiar mais valorizada, qualificada e preparada para a inserção no mercado. 

A agricultura familiar do Triângulo mineiro vai ganhar mais estímulo e reforço a partir do dia 11 de agosto, 

com as inaugurações do Centro de Capacitação da Agricultura Familiar de Iturama, do Centro de 

Comercialização da Agricultura Familiar de Carneirinho, e da Unidade de Processamento de Mandioca de 

União de Minas. As solenidades, previstas para acontecer respectivamente nos municípios às 11h, 16h e 18h, 

contará com a presença do presidente da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas 

Gerais (Emater-MG), Maurílio Guimarães. 

Vinculada à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), a Emater-MG vai garantir 

assistência técnica e apoio aos agricultores, por meio de convênio vigente firmado com as prefeituras e a 

utilização de metodologias de extensão rural. Segundo a Divisão de Programas Especiais da empresa pública 

mineira espera-se com isso, uma “agricultura familiar mais valorizada, qualificada e preparada para a inserção 

no mercado. Pronta para usufruir das oportunidades de investimentos nas atividades produtivas”.  

Em Carneirinho, por exemplo, o novo Centro de Comercialização da Agricultura Familiar vai funcionar como 

um moderno entreposto para o comércio de produtos do segmento (frutas, hortaliças, quitandas e artesanato). 

Segundo o gerente regional da unidade Emater-MG de Uberaba, Gustavo Laterza, o estabelecimento vai abrigar 

17 boxes de alvenaria para os representantes das 18 associações de produtores beneficiados. “Inicialmente, o 

comércio vai abrir aos domingos, mas à medida em que a demanda for aumentando, o atendimento pode ser 

ampliado para outros dias”, explica Laterza. 

Além da feira, o complexo de Carneirinho vai abrigar o escritório da Emater-MG, lanchonete, sala de reunião e 

de informática. O projeto recebeu mais de R$ 530 mil de recursos do Ministério de Desenvolvimento Agrário 

(MDA) e R$ 180 mil da prefeitura municipal. A Emater-MG foi a responsável pela negociação da parceria 

junto ao MDA. O recurso foi utilizado na elaboração do projeto arquitetônico, obras de engenharia civil e 

equipamentos diversos (mobiliários e informática). A empresa participa com os serviços de organização rural e 

assistência técnica junto aos produtores, para que eles ofereçam produtos de boa qualidade, em condições de 

competir com o mercado formal. No total 520 famílias serão beneficiadas. 

Já o Centro de Capacitação da Agricultura Familiar de Iturama (Cecafi) vai viabilizar infraestrutura para a 

capacitação de agricultores e parceiros do segmento rural. O local vai contar com os seguintes espaços: 

auditório capacitado para 200 pessoas, equipado com áudio, vídeo, equipamentos de informática e sistema de 

climatizador de ambiente; salas para aulas teóricas e práticas com cozinha industrial, além de salas para o 

funcionamento de escritórios da Emater-MG, Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA) e Sindicato dos 

Produtores Rurais. Só do MDA , a obra recebeu R$ 1,350 milhão para projeto arquitetônico, obras de 

engenharia civil, equipamentos diversos e mobiliários. O número de beneficiários diretos é de 1 mil. 

Outra unidade que passa a funcionar oficialmente nesta quarta-feira é a Unidade de Processamento de 

Mandioca de União de Minas. A iniciativa conta com recursos do Programa Minas Sem Fome, que investiu 

mais de R$ 60 mil em equipamentos e materiais de construção. O projeto, da Associação dos Agricultores 

Familiares do Bom Jesus, tem por objetivo atender 25 famílias da Fazenda Bom Fim dos Coqueiros, no 

processamento de mandioca para fabricação diária de 175 quilos de farinha e 60 quilos de polvilho. A prefeitura 

participou do projeto, sendo responsável pela construção do estabelecimento. 

Fonte: Assessoria de Comunicação da Emater-MG 


