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Grãos 

Feijão carioca 
Milho
Soja

27/07/2018

27/07/2018

10/08/2018

10/07/2018Hortaliças

Alface
Beterraba
Cenoura
Chuchu
Couve flor 
Couve manteiga
Mandioca
Morango
Pimentão
Quiabo
Repolho
Tomate

Frutas

Goiaba
Maracujá
Abacate
Tangerina Ponkan
Limão

Cx. 18 a 22 Kg
Kg
Cx./Sc. 18 a 20 Kg
Cx. 18 a 22 Kg
Cx/Sc 18 a 20 Kg

R$ 80,00
R$ 2,60
R$ 90,00
R$ 50,00
R$ 50,00

R$ 80,00
R$ 2,80
R$ 90,00
R$ 50,00
R$ 40,00

0%
-7,14%
0%
0%
25%

Produtos de origem animal 

Bovino
  Boi gordo
  Bezerro nelore (8 a 12 meses)

  Leite cru refrigerado*
Aves - animal congelado
Aves- ovos brancos tipo extra
Suíno - animal vivo 

Cx. 4 a 5 Kg
Cx. 19 a 23 Kg
Cx. 18 a 21 Kg
Cx. 18 a 20 Kg
Dúzia
Maço de 300g
Cx. 19 a 22 Kg
Cx. T4 
Cx. 9 a 11 Kg
Cx. 12 a 14 Kg
Sc 20 a 22 Kg
Cx. 19 a 21 Kg

R$ 10,00
R$ 30,00
R$ 20,00
R$ 30,00
R$ 45,00
R$ 1,35
R$ 18,00
R$ 10,00
R$ 15,00
R$ 35,00
R$ 30,00
R$ 25,00

R$ 10,00
R$ 30,00
R$ 20,00
R$ 20,00
R$ 45,00
R$ 1,35
R$ 20,00
R$ 8,00
R$ 10,00
R$ 40,00
R$ 20,00
R$ 20,00

0%
0%
0%
50%
0%
0%
-10%
25%
50%
-12,50%
50%
25%

Sc 60Kg
Sc 60Kg
Sc 60Kg

R$ 90,00
R$ 29,00
R$ 77,00

R$ 90,00
R$ 28,00
R$ 73,00

0%
3,57%
5,48%

Arroba
Cabeça
Litro
Kg
Cx. 30 DZ
Kg

R$ 134,40
R$ 1.261,25
R$ 1,45
R$ 2,85
R$ 120,00
R$ 2,95

R$ 132,81
R$ 1.162,37
R$ 1,45
R$ 2,84
R$ 120,00
R$ 3,06

1,20%
8,51%
0%
0,4%
0%
-3,69%

Coopa/DF

Ceasa/DF

Ceasa/DF

Agrolink e 
Laticínio Araguaia

* Frete incluído: R$ 0,15/L
Obs: Preços do Agrolink são referentes a média nacional
Última atualização dos preços: 10 de agosto de 2018
Elaboração: Escom/ Emater-DF

Variação

Variação

27/07/2018 10/08/2018 Variação

27/07/2018 10/08/2018 Variação



 Cidadania é o exercício dos direitos e 
deveres civis, políticos e sociais estabeleci-
dos na Constituição de um país. São direitos 
sociais a educação, a saúde, o trabalho, a 
moradia, o lazer, a segurança, a previdência 
social, a proteção à maternidade e à infância, 
a assistência aos desamparados de acordo 
com a Constituição. 
 A Constituição de 1988 definiu novos 
marcos para as políticas sociais no país, po-
tencializou os direitos fundamentais das pes-
soas, principalmente os direitos sociais, pro-
movendo a realização de cidadania de todas 
as pessoas.
 No meio rural, as políticas públicas vie-
ram corrigir, reparar ou amenizar anos e anos 
de abandono que agricultor familiar sofreu 
com a política de exclusão praticada pelos 
governos que não enxergavam a real contri-
buição dessa categoria com o PIB brasileiro. 
Desde então foram criadas legislações como 
a Lei Orgânica da Assistência Social, onde a 
assistência social deixou de ser caridade e 
tornou-se uma obrigação do Estado.
 Para o agricultor familiar, a reforma na 
legislação previdenciária, em 1991, veio con-
templar a figura do Segurado Especial como 
Segurado obrigatório no regime geral da 
Previdência Social. Essa inclusão vem con-
tribuindo com a melhoria de vida de idosos, 
mães, acidentados ou doentes e aos viúvos, 
pois quando um membro da família que de-
sempenha a agricultura familiar se enquadra 
em uma dessas categorias, significa redução 
na força de trabalho, consequentemente re-
dução na capacidade de produzir sua renda 
e seu sustento, levando essa família muitas 
vezes a uma situação de vulnerabilidade. 
 Diante disso, o grande desafio da ex-
tensão rural é fazer com que essas políticas 
sejam conhecidas e apropriadas pela popula-
ção rural. A Emater-DF vem trabalhando com 
as famílias no conhecimento e no alcance 
dessas politicas para a transformação da rea-
lidade local; promovendo a inclusão social, a 

defesa e a garantia dos direitos, e a participa-
ção do público rural em políticas públicas.
 A Emater-DF tem sido referência de ser-
viço público de qualidade que consegue alcan-
çar locais de difícil acesso onde vive e trabalha 
a família rural. Esta referência nos fez parcei-
ros na identificação pela da busca ativa para 
a realização do CadÚnico, para o Plano Brasil 
sem Miséria, trabalho desenvolvido no período 
de 2012 a 2015, e no atual Programa de Fo-
mento às Atividades Produtivas, realizado em 
2017 e 2018; ambas as políticas públicas com 
foco em Segurança Alimentar e Nutricional.
 É perceptível a transformação social da 
família quando ela passa a receber uma renda 
mensal, seja na forma de uma aposentadoria, 
pensão ou outro beneficio. Segundo cálcu-
los econômicos, na atividade rural, para que 
o agricultor venha a auferir uma renda líquida 
de um salário mínimo, ele necessita fazer uma 
movimentação ou comercialização dos seus 
produtos na ordem de 10 a 15 vezes aque-
le valor. Ou seja, quem produz fica com uma 
margem de lucro de apenas 7 a 10% do fatu-
ramento dessa produção – lucro considerando 
se tudo der certo.
 Outra grande transformação na vida 
dessas famílias veio com o Programa Nacio-
nal de Habitação Rural (PNHR), onde famílias 
que sempre viveram em moradias precárias e 
sem a menor condição de higiene, seguran-
ça e conforto, são selecionadas e orientadas 
pela extensão rural para inclusão nesse pro-
grama. E as que são contempladas recebem 
uma casa construída em alvenaria, com piso 
de cerâmica, pia na cozinha, banheiro dentro 
de casa e um sistema de saneamento básico. 
Essa politica também representa uma grande 
transformação na qualidade de vida dos agri-
cultores familiares atendidos pela Emater-DF.
 Apesar de todos esses avanços, ainda 
temos muito o que melhorar as condições de 
trabalho, de vida, e de saúde das famílias ru-
rais, fazendo com que esses direitos e benefí-
cios sejam por elas apropriados e usufruídos.

Sônia Alves Lemos
Economista Doméstico 
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