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A Coordenadoria de Meio 
Ambiente de São Sebastião 
da Grama, através do biólogo 
Alexandre Melchiori Lotti e da 
Vigilância Sanitária, represen-
tada pelo servidor Donizete Mi-
nelli, estiveram recentemente 
na nascente do Rio Anhumas e 
na represa municipal. O intuito 
da visita foi analisar algumas 
amostras de água e verificar a 
situação do local, a fim de con-
tribuir com a preservação de 
corpos hídricos do principal rio 
que abastece o município.

Na ocasião, a equipe cons-
tatou que a nascente, localiza-
da dentro de uma propriedade 
particular, encontra-se pouco 
preservada, apresentando raras 
espécies de árvores nativas.

Diante do verificado, a Fazen-
da Córrego das Pedras doou 120 
espécies arbóreas de porte mé-
dia/alta para ajudar na recom-
posição da mata ao redor das 
nascentes, já que a restauração 
de Áreas de Preservação Perma-

A participação do agrone-
gócio na balança comercial do 
Brasil está crescendo. De acor-
do com dados do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abaste-
cimento (Mapa), entre janeiro 
a julho deste ano, o setor re-
presentou 46,4% do total das 
exportações brasileiras. No ano 
passado, esse percentual foi de 
44%.

Segundo o Mapa, nos últimos 
17 anos, o setor foi superavi-
tário. De 2011 a 2014, o agro-
negócio teve saldos positivos, 
na ordem de US$ 80 bilhões, 
enquanto que, com poucas ex-
ceções, os outros setores tive-
ram saldos negativos. “No ano 
passado, ajudamos a amenizar 
o saldo negativo da balança co-
mercial do país”, informou.

Atualmente o Brasil participa 
com 1,2% do comércio global. 
Na área do agronegócio, esse 
percentual foi de quase 8% em 
2013 e 7% em 2014. 

Durante a audiência, reali-
zada para debater aspectos do 
Plano Nacional de Exportações, 
o Mapa destacou ainda a aber-
tura de mercados no primeiro 
semestre deste ano. O acesso a 
novos destinos para os produ-
tos do agronegócio brasileiro é 
resultado das negociações sa-
nitárias e fitossanitárias feitas 
pelo Ministério da Agricultura 
com apoio do Itamaraty.

Entre os principais destinos 
das exportações do agronegó-
cio brasileiro, estão a China, 
União Europeia, Rússia, Esta-
dos Unidos e Japão, enfatizou a 
secretária do Mapa. Esses mer-
cados compram a metade do 
que o mundo compra em pro-
dutos agropecuários, mais de 
US$ 500 bilhões anuais. 

A perspectiva para este se-
gundo semestre é a abertura 
dos mercados do Canadá, para 
carne bovina in natura, e da 
Coreia do Sul, para carne suí-
na, além da reabertura da Ará-
bia Saudita para carne de gado.

Balança 
comercial 
brasileira

Os recursos do Programa de Microba-
cias Hidrográficas – MBH – II Acesso ao 
Mercado, do Governo do Estado de São 
Paulo, através da Secretaria de Agricul-
tura já estão sendo aplicados no muni-
cípio de Caconde.

A Associação de Desenvolvimen-
to Comunitário do Vale do Jabuticabal 
(ADEVAJA) recebeu recentemente um 
novo trator. O equipamento será aco-
plado a máquina de beneficiar café que 
chegará em breve. O investimento total 
ficará em torno de R$ 188 mil.

Foi importante a atuação da Casa da 
Agricultura de Caconde e CATI Regional 
de São João da Boa Vista, visando a ge-
ração de renda e emprego no município.

Segundo informações da Prefeitu-
ra, outros recursos serão liberados 
para Caconde e região pelo Governo 
do Estado, através da Secretaria de 
Agricultura.

Caconde é beneficiada com 
o Programa Microbacias

São Sebastião da Grama trabalha
na preservação de nascentes

Equipe avaliou situação da 
nascente do Rio Anhumas

nente é essencial para o equilí-
brio hídrico de todo ecossistema.

Após plantio, algumas mu-
das também foram cedidas 
pela Coordenadoria de Meio 
Ambiente a vários sitiantes 

que possuem corpos d’água 
em suas propriedades, que se 
comprometeram a realizar os 
plantios em suas respectivas 
nascentes e ajudar a manter o 
fluxo de água na região.

ADEVAJA foi 
contemplada com trator
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Neste mês de setembro, o Jor-
nal do Produtor celebra seis anos 
de atuação na região. Com sua 
sede em Vargem Grande do Sul, 
o informativo foi idealizado pelo 
fotógrafo e diagramador Ricardo 
Cardoso de Lima, responsável 
pelo estúdio Falcão Foto & Arte. 
Com o apoio de seu sócio Fernan-
do Wagner Franco, responsável 
pela parte administrativa, junta-
mente com o jornalista Bruno de 
Souza, o projeto se concretizou 
e aos poucos foi se expandindo 
para toda região.

O informativo é distribuído gra-
tuitamente em associações, sindi-
catos rurais, casas da agricultura e 
estabelecimentos comerciais que 
atuam no setor agropecuário de 
toda região. Hoje em dia, apro-
ximadamente 30 municípios são 
abrangidos pelo jornal, isso desde 
o interior de São Paulo e no Ceasa 
de Campinas, além do sul de Mi-
nas Gerais. Além disso, todos os 
associados da Cooperativa dos Ba-
taticultores da Região de Vargem 
Grande do Sul (Cooperbatata) 
também recebem a edição.

A receita do sucesso do Jornal 
do Produtor está em seu conte-
údo, o qual é voltado exclusiva-
mente para a área rural e traz 

Jornal do Produtor completa seis anos de fundação
Informativo circula em mais de 30 cidades, além de ser entregue mensalmente aos associados da Cooperbatata

informações de diversas culturas 
locais, retratando o agronegócio 
regional e levando informações 
precisas para produtores e cria-
dores sobre tudo o que acontece 
na região. 

Web
O Jornal do Produtor tam-

bém tem sua página na Inter-
net (www.jornaldoprodutor.com.
br) desenvolvida pelo webmaster 
Jonathan Domingues. O site traz 
informações sobre o jornal e con-
tém todas suas edições e galeria 
de fotos das coberturas de even-
tos realizadas. Nas redes sociais, 
o Jornal do Produtor conta com 
sua fan page no Facebook. Basta 
acessar e curtir a página para fi-
car por dentro das novidades de 
cada edição.

Ano passado, o Jornal do Pro-
dutor passou a circular com QR 
Code em sua capa. Trata-se de 
código de barras em 2D que 
pode ser escaneado pela maioria 
dos aparelhos celulares que têm 
câmera fotográfica. Esse códi-
go, após a decodificação, passa 
a ser um trecho de texto ou um 
link que irá redirecionar o acesso 
ao conteúdo publicado no site do 
jornal.

Retificação:
Com relação à reportagem “Terraverde inaugura unidade de material rodante”, publicada na edição de agosto, gostarí-
amos de esclarecer que:
- Durante o lançamento da unidade rodante estiveram presentes os diretores da Terraverde, Eduardo Cunali e Luiz 
Cunali; a presidente mundial da ITM, a italiana Cecília La Manna e o presidente da ITM do Brasil, César de Sordi; além 
da equipe técnica e comercial da Terraverde.
- A Terraverde agradece a colaboração de todos que ajudaram na organização e realização do evento. Desejamos 
sucesso para a nova unidade de material rodante da Terraverde em Casa Branca.

Os empreendedores Ricardo Falcão e Fernando Franco registrando diversos 
eventos em nossa região ao longo destes seis anos
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A qualidade do café produzi-
do em Águas da Prata, Cacon-
de, Divinolândia, Espírito Santo 
do Pinhal, Santo Antonio do Jar-
dim, São Sebastião da Grama, 
São José do Rio Pardo, dentre 
outros municípios da região, 
têm se destacado ao longo des-
tes anos em todo país. 

Os exemplos disso podem ser 
constatados nas últimas edições 
do Concurso Estadual de Qua-
lidade do Café de São Paulo. 
Para se ter ideia, ano passado o 
campeão do concurso foi o café 
do produtor Arnaldo Alves Viei-
ra, da Fazenda Baobá, de São 
Sebastião da Grama. Ele obteve 
nota final de 9,07 pontos, em 
uma escala de zero a 10. Pela 
pontuação, seu lote conquis-
tou também o 1º lugar na ca-
tegoria Cereja Descascado. Já 
na categoria Café Natural, o 1º 
lugar foi conquistado pelo lote 
do produtor José Cóvis Borger, 
do Sítio Gruta São Francisco, de 

Concursos destacam a qualidade dos
cafés produzidos na região

Produtores se preparam para participar da fase regional que escolherá os finalistas da etapa paulista

Coopinhal realizará concurso no dia 10 de outubroQualidade dos cafés da região é reconhecida em todo país

Divinolândia. Seu café obteve a 
nota 8,83 pontos. 

Para este ano, a expectativa é 
grande entre todos os cafeiculto-
res da região mogiana. Na dispu-
ta pelo melhor café do território 
paulista, os produtores têm sua 
produção primeiramente avaliada 
em uma das 14 fases regionais 
que ocorrem em todo o Estado de 
São Paulo. O vencedor de cada 
uma destas fases participará do 
14º Concurso Estadual de Quali-
dade do Café de São Paulo – Prê-
mio “Aldir Alves Teixeira”, onde 
será definido o representante da 
fase nacional. Vale destacar que 
em 25 anos, o Estado de São 
Paulo venceu três vezes. 

Concursos regionais
Na região, os concursos de 

qualidade do café já têm suas 
datas definidas. Em São Sebas-
tião da Grama, a avaliação será 
nos dias 18 e 19 de setembro, 
enquanto que em Divinolân-

dia acontecerá nos dias 9 e 10 
de outubro. Em Espírito Santo 
do Pinhal, os concursos estão 
agendados para o dia 10 de ou-

tubro na Coopinhal (Cooperati-
va dos Cafeicultores da Região 
de Pinhal) e no dia 17 de outu-
bro no Bairro Santa Luzia.
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“O Concurso de São Paulo é 
o que tem mais concursos re-
gionais no Brasil. Há uma parti-
cipação intensa de cada região 
dessas”, comemora o empresá-
rio Eduardo Carvalhaes Júnior, 
o novo presidente da Câmara 
Setorial de Café. 

Para inscrições dos lotes e 
das amostras que concorrerão 
ao 14º Concurso Estadual de 
Qualidade do Café de São Pau-
lo, a data final é 22 de outubro. 
Nos dias 27 e 28 de outubro, na 
Associação Comercial de San-
tos, os jurados provam os lotes 
inscritos, com divulgação dos 
finalistas no dia 29 de outubro.

O leilão dos grãos vencedo-
res será feito entre os dias 30 
de outubro e 6 de novembro, já 
a premiação dos melhores cafés 
do Estado de São Paulo será re-
alizada no dia 20 de novembro, 
no Museu do Café em Santos. 
A cerimônia de lançamento da 
reunião dos vitoriosos, a 13ª 
Edição Especial dos Melhores 
Cafés de São Paulo, está mar-
cada para 17 de dezembro, no 

14º Concurso Estadual de Qualidade 
do Café já tem data marcada

Inscrições dos lotes e das amostras serão feitas até o dia 22 de outubro 

Leilão dos grãos vencedores será feito entre os dias 30 de outubro e 6 de novembro

Palácio dos Bandeirantes.
A Câmara quer ainda intensi-

ficar a divulgação dos cafés de 
maior qualidade para o consu-
midor final acostumado apenas 
ao café tradicional – e que, por 
isso, muitas vezes estranha o 

sabor diferente de um para ou-
tro. “A população paulista pre-
cisa saber que este café existe 
em São Paulo e que ela pode 
consumir esse produto”, pediu 
Eduardo.

Além de educar o paladar 

paulista para apreciar um grão 
melhor, a Câmara quer apostar 
em iniciativas como uma maior 
penetração nas tradicionais pa-
darias paulistas – indo além das 
cafeterias gourmet – e em ho-
téis, grandes espaços de circu-
lação de turistas. 

Ampla participação
Assumindo a presidência este 

ano, Eduardo quer aumentar a 
participação nas reuniões das 
entidades ligadas ao café, dos 
mais diferentes elos da cadeia 
produtiva. “Quanto maior for a 
participação, melhor, mais novas 
ideias vão aparecer”, pontuou.

Ele convocou ainda para in-
tensificar os trabalhos os par-
ticipantes do encontro, repre-
sentantes de associações de 
produtores e sindicatos rurais 
de cidades como São Sebas-
tião da Grama, Santos, Franca 
e Espírito Santo do Pinhal, além 
de colaboradores do Instituto 
Agronômico (IAC), de Campi-
nas, e do Instituto de Tecnolo-
gia de Alimentos (Ital).
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Espírito Santo do Pinhal promove sua cafeicultura
Realizada junto com a Festa Nacional do Café, a 3ª Feira do Agronegócio 

reunirá vários atrativos para empresários e produtores

Entre os dias 15 a 17 de ou-
tubro acontece a 3ª Feira do 
Agronegócio Café de Pinhal e 
Região. Promovido pela Pre-
feitura de Espírito Santo do 
Pinhal, através do Departa-
mento de Agricultura e Meio 
Ambiente, o evento aconte-
cerá nas instalações da ETEC 
“Dr. Carolino da Motta e Silva”.

A 3ª Feira do Agronegócio 
Café de Pinhal e Região contará 
com baristas, palestras técnicas 
exposição de máquinas e insu-
mos, rodada de negócios, além 
Espaço do Café Gourmet e do 
Museu do Café Itinerante, entre 
outras atividades e atrativos.  
“O Departamento de Agricul-
tura e Meio Ambiente trabalha 
sempre em cima de melhorias 
e inovações no que diz respeito 
a essa feira que é tão esperada 
todos os anos. Não tenho dúvi-
das do sucesso que ela terá no-
vamente”, comentou o prefeito 
José Benedito de Oliveira.

Criada em 2013, a Feira do 
Agronegócio virou tradição em 
Espírito Santo do Pinhal. Rea-
lizada junto com a tradicional 

Festa Nacional do Café, o even-
to tem o objetivo de promover 
o potencial da cafeicultura local, 
o que tem atraído empresários 
e produtores interessados em 
conhecer novas tecnologias, 
aquisição de maquinários entre 
outros atrativos que a feira ofe-
rece a cada edição.

Festa
A 38ª Festa Nacional do Café 

acontece entre os dias 15 a 18 
de outubro em Espírito Santo do 
Pinhal. O evento reunirá sho-
ws, expositores, além de contar 
com uma grande estrutura, com 
praça de alimentação completa, 
camarote e espaço premium. 
No dia 15, se apresentarão Lu-
cas Moraes e a dupla Bruno e 
Barreto. No dia 16, a animação 
é por conta da dupla Carreiro e 
Capataz e do funkeiro MC Gui. 
Já no dia 17, acontece os sho-
ws de Conrado e Aleksandro, 
a banda Tianastácia e a dupla 
Mário e Dedé. Para o dia 18, a 
programação trará Caio César e 
Diego, Pop Mind, Garage Machi-
ne e Barbaria.  
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As melhorias na zona rural do município de São Sebastião da 
Grama continuam através da manutenção e adequação das es-
tradas. Os serviços foram realizados na Estrada da Fartura, que 
recebeu a limpeza de suas laterais. Além disso, foram retirados os 
barrancos para melhor visibilidade e feito o alargamento da via.

A manutenção das vias é de extrema importância para ga-
rantir o escoamento da produção agrícola e também oferecer 
uma maior fluidez para os moradores da zona rural.

Agronotícias

Grama recupera
estradas na zona rural

Águas da Prata promove
avaliação de cafés

Nos dias 14 e 15 de agosto ocorreu a 1ª Rodada de Ava-
liação de Cafés de Águas da Prata. O evento foi realizado no 
Espaço Cultural Boca do Leão e foi promovido pelo Conselho 
Municipal de Desenvolvimento Rural juntamente com a Casa 
de Agricultura. Na ocasião, foram reunidas 35 amostras do 
café produzido no município.
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A Associação das Revendas 
de Agrotóxicos de Casa Branca 
(ASACIA) promoveu mais uma 
atividade em comemoração ao 
Dia Nacional do Campo Limpo. 
Comemorado anualmente em 
18 de agosto, a data existe para 
celebrar os excelentes resulta-
dos da logística reversa de em-
balagens vazias de defensivos 
agrícolas no Brasil. 

Neste dia, a ASACIA abriu 
suas portas para os visitantes 
que, por sua vez, conheceram o 
trabalho da central responsável 
pelo recebimento das embala-

ASACIA realiza Dia Nacional do Campo Limpo
Programação teve atividades recreativas e educativas para promover a correta destinação 

das embalagens vazias de defensivos agrícolas

gens vazias de agrotóxicos. A 
programação englobou as ati-
vidades culturais e educativas, 
tudo com o apoio do Instituto 
Nacional de Processamento de 
Embalagens Vazias (inpEV), en-
tidade sem fins lucrativos, vol-
tada para promover a correta 
destinação das embalagens va-
zias de defensivos agrícolas. 

O prefeito casabranquense 
Ildebrando Zoldan, o engenhei-
ro ambiental da Prefeitura, Vi-
tor Carvalho, e o assessor do 
Departamento de Cultura, Eliel 
Vieira, estiveram presentes no 

evento que trouxe a participa-
ção de estudantes da rede mu-
nicipal e estadual. Durante a 
programação, os alunos foram 
recebidos com interações, apre-
sentações teatrais, músicas, 
atividades de lazer e mensa-
gens da responsabilidade com 
o meio ambiente. Com muita 
pipoca e cachorro quente, a ga-
rotada teve a oportunidade de 
desfrutar de momentos alegres 
entre amigos, além de apren-
der mais sobre a preservação 
do meio ambiente.

Na abertura do evento, Zoldan 

comentou sobre a importância 
da responsabilidade ambiental e 
a conscientização da destinação 
correta das embalagens vazias 
de agrotóxicos. Também lem-
brou aos alunos sobre a econo-
mia da água tratada e pediu a 
gentileza de replicar esta men-
sagem para suas famílias. “Vi-
vemos em uma crise hídrica de 
grandes proporções e a cada dia 
estamos também preocupados 
com o meio ambiente que nos 
exige atenção e conscientização 
de todos para o cuidado com o 
nosso planeta”, disse o prefeito.
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A Prefeitura de Vargem 
Grande do Sul e o Serviço 
Nacional de Aprendizagem 
Rural (SENAR) promoveu 
recentemente um curso de 
aproveitamento de alimen-
tos. A iniciativa foi possível 
através desta parceria, a 
qual foi viabilizada por meio 
dos Departamentos de Agri-
cultura e Meio Ambiente, De-
senvolvimento Econômico e 
do Trabalho e a Ação Social.

Durante o curso, os parti-
cipantes aprenderam a ela-
borar e planejar cardápios 
e receitas com o aproveita-
mento de alimentos e partes 
dos mantimentos que nor-
malmente acabam na lata de 
lixo. “O curso foi desenvol-
vido para, além de estimu-
lar hábitos de alimentação 
mais saudáveis, possibilitar 
o aproveitamento integral 
de alimentos, gerando uma 
maior economia no lar e a 
redução do desperdício de 

Participantes aprenderam a elaborar e planejar cardápios e receitas com
o aproveitamento de alimentos

Vargem realiza curso de aproveitamento de alimentos
Iniciativa foi desenvolvida através da Prefeitura em conjunto com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural

alimentos” explicou Tiago 
Lourenço, coordenador do 
SENAR.

Os alunos aprenderam 
também o correto manuseio 
dos alimentos; a produção de 
receitas variadas; a produção 
e comercialização, dentro 
das normatizações da vigi-

lância sanitária, de alimen-
tos para geração de renda; a 
reutilização de alimentos que 
geralmente são descartados 
no dia a dia; dentre outros 
conhecimentos.

De acordo com a instruto-
ra do SENAR, Ivonete Cristi-
na Ribeiro, o curso foi desen-

volvido para despertar nos 
participantes o interesse em 
desenvolver cardápios mais 
nutritivos, usando integral-
mente os alimentos.

O prefeito Celso Itaroti 
acompanhou o trabalho de-
senvolvido e parabenizou to-
dos os participantes. “A qua-
lificação da mão de obra é 
fundamental nos dias atuais, 
portanto, as pessoas devem 
aproveitar oportunidades 
como esta para se aprimora-
rem. Todos os alunos estão 
de parabéns pelo comprome-
timento e entusiasmo”, afir-
mou. “Esta é mais uma inicia-
tiva da Prefeitura em conjunto 
com o SENAR. Agradeço aos 
representantes de todos os 
departamentos envolvidos, 
bem como a equipe do Servi-
ço Nacional de Aprendizagem 
Rural pelo brilhante trabalho 
realizado em nossa cidade. 
Parabéns a todos!”, destacou 
o prefeito.



11Pág.www.jornaldoprodutor.com.br

Os preparativos para a Fes-
ta da Batata 2015 seguem em 
ritmo acelerado em Vargem 
Grande do Sul. Completamen-
te reformulado, o tradicional 
evento será realizado entre os 
dias 24 a 27 de setembro, mar-
cando assim o aniversário 141 
anos do município. A progra-
mação será no Recinto de Ex-
posições “Christiano Dutra do 
Nascimento” e reunirá rodeio e 
provas de montarias, além de 
shows e vários outros atrativos 
para o público.

A abertura ocorre na quinta-
-feira (24/09) com o show da 
dupla sertaneja Pedro Paulo e 
Alex. Já na sexta-feira (25/09), 
véspera de feriado municipal, 
quem sobe ao palco é a dupla 
Munhoz e Mariano. No sábado 
(26/09), data em que Vargem 
comemora 141 anos, a anima-
ção fica por conta de Bruninho 
e Davi. No domingo (27/09), a 
festividade chega ao fim e traz 
como atração o Trio do Brasil, 
formado pelos ex-integrantes 
do Trio Parada Dura. 

Pontos de venda

Vargem Grande do Sul:
Auto Posto Aquarius - (19) 3641-1527
Auto Posto São Paulo - (19) 3641-2265
Vitriny Boutique - (19) 3641-1791

São José do Rio Pardo:
Mix Mania - (19) 3608-4545

Casa Branca:
Ótica Paris - (19) 3671-5348

São João da Boa Vista:
Selaria São José - (19) 3622-3414

São Sebastião da Grama:
Márcia Boutique - (19) 3646-2415

Vendas online:
Nettickets - nettickets.com.br
TkIngressos - tkingressos.com.br

Camarotes: (19) 99242-2944 

Informações: 
Escritório da Festa da Batata
Rua Santana, 
cruzamento com a Praça da Matriz
Centro de Vargem Grande do Sul

Festa da Batata 2015 será entre 
24 a 27 de setembro

Evento contará com shows de Pedro Paulo e Alex, Munhoz e Mariano, Bruninho e Davi, 
Trio do Brasil, além de rodeio e provas de montaria

Bailão e espaço lounge
Além dos shows principais, 

a Festa da Batata 2015 conta-
rá com um palco paralelo onde 
será realizado um verdadeiro 
Bailão, com várias atrações re-
gionais, o que promete esquen-
tar o clima no Recinto de Expo-
sições.  Outra novidade deste 
ano é o espaço lounge. Após os 
shows principais, esta área será 
o palco para uma verdadeira 
balada até altas horas com DJs 
convidados.

Ingressos
Os ingressos para a Festa da 

Batata 2015 já estão à venda 
e podem ser obtidos em pon-
tos de venda em toda região. 
O ingresso individual custa R$ 
30,00 para a primeira noite. Já 
na sexta e sábado, os convi-
tes serão R$ 35,00 para cada 
noite. 

O passaporte para todas as 
noites custa R$ 65,00 e pode 
comprado tanto nos pontos de 
venda como pela internet, atra-
vés do site tkingressos.com.br.

Camarote e área VIP
Os camarotes empresariais 

e numerados para 10 pessoas 
custam R$ 3.000,00 e podem 
ser adquiridos pelo telefone (19) 
99242-2944. Nas próximas se-
manas terá início a venda para 
a área VIP. Quem adquirir o in-
gresso para o camarote ou área 
VIP poderá curtir uma balada 
com DJ após o show principal. 

Organização
Nesta edição, a festividade 

contará com a produção do Vio-
la Show. Com mais de 10 anos 
de experiência na produção de 
eventos do mundo sertanejo, a 
empresa é atualmente uma das 
mais conceituadas do ramo, 
sendo reconhecida pela realiza-
ção de grandes festas por todo 
pais. Além disso, a Festa da Ba-
tata 2015 contará com a parti-
cipação das instituições filantró-
picas da cidade. Esta iniciativa 
tem o objetivo de auxiliar as 
entidades locais, uma vez que 
prestam relevantes serviços a 
comunidade.
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A atividade no projeto não é de 
melhoramento genético da horta-
liça, mas atua como importante 
componente das pesquisas que vi-
sam desenvolver novas cultivares 
mais resistentes. Pioneiro e único 
no mundo, o trabalho que vem 
sendo desenvolvido há mais de 25 
anos pelo pesquisador Carlos Lo-
pes, da Embrapa Hortaliças (Bra-
sília-DF), idealizador da metodolo-
gia, tem como proposta a Seleção 
de Clones de Batata Resistentes à 
Murcha Bacteriana, e com pers-
pectivas bastante promissoras.

O foco é voltado para um dos 
principais problemas da batata, a 
murcha bacteriana – causada por 
Ralstonia solanacearum, bacté-
ria presente no solo e de difícil 
controle. As perdas são gran-
des, principalmente no plantio 
de verão, durante o período das 
chuvas, quando a cultura fica ex-
posta à grande umidade e tem-
peraturas elevadas, ficando mais 
vulnerável ao ataque da bactéria. 
“Além de existir no solo, a do-
ença é transmitida pela batata-
-semente, então para produzir é 
importante que não haja conta-
minação, nem do solo e nem da 
batata-semente”, observa Lopes. 
“Esse trabalho representa um 
reforço à pesquisa de melhora-
mento para a obtenção de clones 
resistentes à doença, mas não 

Seleção de clones resistentes reforça 
programa de melhoramento de batata

Foco é voltado para a murcha bacteriana, um dos principais problemas da bataticultura

Pesquisador Carlos Lopes em experimento de batatas

apenas isso”, sublinha.
Segundo ele, não adianta so-

mente apresentar uma alta re-
sistência à murcha bacteriana, 
sem o apelo comercial junto: 
“Estamos procurando, ao mesmo 

tempo, aumentar a resistência e 
melhorar o aspecto do tubércu-
lo”. O pesquisador informa que 
não está sozinho nessa cruzada. 
Além do Centro Internacional da 
Batata (CIP), no Peru, o Instituto 
Nacional de Investigação Agrária 
(Inia), no Chile, também partici-
pa desse trabalho, onde são ava-
liados materiais desses países 
para novos cruzamentos.

Partilhando a mesma genética 
institucional, o trabalho liderado 
pelo pesquisador Arione Pereira, 
da Embrapa Clima Temperado 
(Pelotas-RS) e coordenador do 
Programa de Melhoramento de 
Batata, é apontado por Lopes, 
como bastante significativo no 
que se refere aos avanços. “Ali-
nhamos os passos e estão sendo 
realizados os cruzamentos dos 
clones – os resistentes à mur-
cha bacteriana, obtidos na nos-
sa Unidade, com os materiais de 
padrão comercial, desenvolvidos 
na Unidade de Pelotas, o que nos 
possibilita um progresso na ge-
ração de materiais resistentes e 
com valor de comercialização”.

VENDO NEW HOLLAND MODELO 
8040, c/ plataforma VENCE TUDO 
de 06 linhas de 70cm, cabinada
(cabine ano 2009), ar condicionado 
e transbordo p/ 07 toneladas. 
EXCELENTE ESTADO. 
Apenas R$ 85.000,00. CONTATO:
HAROLDO  (19) 9 9772-3876
Email: hgazola@me.com
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