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EMBRAPA LANÇA PRIMEIRO PORTA-ENXERTO PARA GOIABEIRA 
RESISTENTE AO NEMATOIDE-DAS-GALHAS

 Após quase dez 
anos de pesquisa, a Embra-
pa disponibiliza a primeira 
tecnologia altamente efi-
ciente para o controle do 
o nematoide-das-galhas, 
que é, atualmente, o prin-
cipal desafio da cultura da 
goiaba no país. A cultivar 
BRS Guaraçá é uma planta 
híbrida, que mistura carac-
terísticas de goiabeira e de 
araçazeiro, para ser utiliza-
da como porta-enxerto. Ela 
foi lançada durante a sole-
nidade de comemoração 
dos 46 anos da Empresa, 
no dia 24 de abril, em Bra-
sília-DF.  De acordo com o 
pesquisador da Embrapa 
Semiárido Carlos Antônio 
Fernandes Santos, “a tec-
nologia é a melhor opção 
para o enfrentamento da 
nematose da goiabeira, 
pois tem demonstrado re-
sistência ao patógeno e 
alta compatibilidade com 
as mais importantes varie-
dades comerciais. Além 
disso, não apresenta cus-
tos elevados para obtenção 
de mudas, e é agronômica 
e ambientalmente segura 
e viável”. A cultivar vem 
resolver um problema de 
dimensão nacional, pois 

o patógeno Meloidogyne 
enterolobii já foi registra-
do em áreas de 19 estados 
brasileiros. No Vale do São 
Francisco (Pernambuco e 
Bahia), um dos principais 
polos de produção de fru-
tas do país, sua presença 
destrutiva em pomares de 
goiabeira foi identificada 
em 2001, dizimando mais 
de metade da área cultiva-
da na região.

A origem
Até o momento, as es-

tratégias buscadas pelos 
grupos de pesquisa de 
diversos lugares do país 
para a solução deste gra-
ve problema fitossanitário 
envolviam métodos de 
controle biológico, manejo 
integrado e aplicação de 
inseticidas, apresentando 
resultados limitados ou 
ineficientes. Também foi 
testado o uso do araçazei-
ro como porta-enxerto, po-
rém com baixa compatibili-
dade com as cultivares de 
goiabeira. O grupo de pes-
quisadores da Embrapa Se-
márido, formado também 
por José Mauro da Cunha 
e Castro e José Egídio Flori, 
decidiu, então, investir em 
um estudo pioneiro para a 

obtenção de híbridos que 
reunissem a resistência 
ao nematoide característi-
ca do araçazeiro (Psidium 
guineense) e a compati-
bilidade com as varieda-
des comerciais conferida 
pela goiabeira (P. guajava). 
Assim, a BRS Guaraçá foi 
desenvolvida por meio de 
melhoramento genético, a 
partir de cruzamentos de 
duas espécies de Psidium, 
tendo como planta mãe 
um acesso de goiabeira 
e como planta pai um de 
araçazeiro. Os materiais 
utilizados foram seleciona-
dos após avaliação de uma 
centena de genótipos de 
araçás resistentes ao para-
sita, coletados de Norte a 
Sul do país e também no 
Caribe. Procedimento simi-
lar foi realizado com goia-
beiras, no entanto todas 
se mostraram totalmente 
suscetíveis ao patógeno. 
O híbrido resultante des-
se cruzamento possui 50% 
do genoma de goiabeira, 
minimizando a incompa-
tibilidade com as cultiva-
res copa, entre as quais o 
baixo porte do araçazeiro. 
“A BRS Guaraçá apresen-
ta planta de grande vigor, 
que a torna ideal para ser 
usada como porta enxer-
to”, explica Carlos Antônio.            

Avaliações
Após a obtenção do 

híbrido, a resistência ao 
nematoide e a compati-
bilidade do porta-enxerto 
com as cultivares copa de 
goiabeira foram testadas 
por meio de inoculação 
artificial em ambiente con-
trolado e de avaliações 

em campo. Nos testes re-
alizados no Campo Experi-
mental de Bebedouro, da 
Embrapa Semiárido (Pe-
trolina-PE), a BRS Guaraçá 
apresentou completa au-
sência do nematoide em 
sua fase infectiva, após cin-
co anos do transplantio e 
mesmo na presença endê-
mica do patógeno no solo. 
Já em áreas de produtores, 
os estudos identificaram, 
nas plantas pé franco, um 
número 500 vezes maior 
do nematoide, em compa-
ração com o híbrido. Nas 
avaliações do enxerto da 
BRS Guaraçá com as princi-
pais variedades comerciais 
de goiabeira – “Paluma” e 
“Pedro Sato” –, não foram 
observadas exsudações, 
rachaduras no caule das 
plantas enxertadas ou dife-
renças de diâmetro no lo-
cal da enxertia, indicando 
a sua compatibilidade. As 
cultivares enxertadas apre-
sentaram produção em 
torno de 40 toneladas de 
frutas por hectare, em co-
lheitas realizadas 30 meses 
após o transplantio, com 
altura das plantas superior 
a 2 metros.

Como obter
A Embrapa credenciou 

alguns viveiristas no país 
para a comercialização do 
porta enxerto da BRS Gua-
raçá, no Estado de São Pau-
lo somente um viveirista 
está credenciado a comer-
cializar, João Mateus da 
Silva e outros, no Sitio São 
João no distrito de Guariro-
ba, que pertence ao muni-
cípio de Taquaritinga-SP.  
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BOI MAGRO: DIFÍCIL DE ACHAR E DIFÍCIL DE COMPRAR

MELHORA PERSPECTIVA PARA PREÇO DO AÇÚCAR

 Em São Paulo, por 
exemplo, o bezerro de 
desmama ( 6 @ ) fechou a 
semana cotado em R$1,3 
mil/cabeça

Até aqui, na maior parte 
do país, as condições das 

pastagens permitem a re-
tenção dos bovinos. Isso 
tem impactado diretamen-
te a oferta de boi gordo 
para os frigoríficos, resul-
tando em cotações firmes 
para a arroba. Com o pasto 

dando conta do recado e a 
arroba do boi gordo firme, 
a demanda por reposição 
está em alta. Essa maior 
procura já seria suficien-
te para valorizações nas 
cotações das categorias, 
porém, a menor oferta de 
animais tem impulsiona-
do ainda mais os preços. 
Pelo lado das categorias 
mais jovens, o maior volu-
me de fêmeas destinadas 
para o abate nos dois últi-
mos anos (2017/2018) co-
meça a impactar a oferta 
de bezerros e o recriador 
que sai às compras hoje 
tem dificuldade para achar 
os animais. Em São Paulo, 
por exemplo, o bezerro de 
desmama (6@) fechou a 
semana cotado em R$1,3 
mil/cabeça. Nominalmen-
te esse patamar não era 

observado desde junho 
de 2016. Já nas categorias 
mais eradas, a dificuldade 
de compra é ainda maior. 
Não está fácil achar o boi 
magro. Quem possui a ca-
tegoria no pasto tem pre-
ferido segurar os animais 
para a engorda. Além do 
pasto “melhor”, os preços 
do milho hoje estão mais 
interessantes frente a 2018 
e isso aumenta a atrativi-
dade para a terminação no 
cocho. Para o curto prazo, 
pelo lado das categorias 
mais eradas o cenário de 
oferta restrita não deve 
sofrer alterações. Já para 
o bezerro, a oferta deve 
crescer gradualmente, con-
forme a desmama for che-
gando ao mercado, com 
previsão de maiores volu-
mes para maio.

 As usinas do Cen-
tro-Sul iniciaram a safra 
2019/20 com um sentimen-
to um pouco mais otimista 
em relação aos preços do 
açúcar e do etanol do que 
há um ano. Além de traba-
lharem com a perspectiva 
de que a demanda domés-
tica por etanol continuará 
aquecida, também enxer-
gam uma possibilidade de 

reação das cotações inter-
nacionais do açúcar no mé-
dio a longos prazos, o que 
não passava pela cabeça 
de ninguém do ramo no 
começo do ciclo 2018/19. 
Desde a largada “oficial” 
da temporada, em 1º de 
abril, na bolsa de Nova 
York os papéis de açúcar 
demerara com vencimento 
em maio chegaram a subir 

2%, mas nos últimos dias 
devolveram os ganhos e 
fecharam em abril/19 em 
12,67 centavos de dólar a 
libra-peso. Porém, em rela-
ção ao mesmo período da 
safra passada, o valor mé-
dio está 3,8% maior, con-
forme dados do Valor Data. 
Com o avanço da moagem 
de cana na região brasilei-
ra, a tendência é de que-
da nas próximas semanas, 
mas a sorte poderá virar. As 
previsões de que a próxima 
safra internacional de açú-
car - 2019/20, que começa-
rá em outubro - terá mais 
consumo que produção ali-
mentam a expectativa de 
que os preços poderão sair 
do fosso em que se encon-
tram há dois anos. O banco 
holandês Rabobank prevê 
que haverá déficit de ofer-
ta de 4,3 milhões de tone-
ladas, enquanto a trading 
francesa Sucden calcula a 
diferença em 4 milhões de 

toneladas. “Para o próximo 
ciclo, há indicações de re-
dução da produção na Ín-
dia, da área de beterraba 
na Europa e, na Tailândia, 
troca de área de cana por 
outras culturas mais rentá-
veis”, diz Matheus Costa, 
analista da INTL FCstone. 
Em sua última projeção, a 
consultoria estimou déficit 
global de 300 mil tonela-
das em 2018/19. Diante 
desse cenário, as usinas 
estão mais cautelosas para 
vender açúcar do que um 
ano atrás. Até agora as em-
presas fixaram os preços 
de exportação de 10,2 mi-
lhões de toneladas para 
esta safra, abaixo das mais 
de 11 milhões de toneladas 
de um ano atrás, segundo 
a Archer Consulting. O pre-
ço médio de fixação das 
vendas em reais, por sua 
vez, está parecido, em R$ 
1.163,49 a tonelada.
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Visite nossa página no Facebook (Sindicato Rural de Taquaritinga), para ver próximos 
cursos durante ano.

CURSOS DO SENAR REALIZADOS EM ABRIL/2019
ELETRICISTA - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - MÓDULO I

DATA: 02 A 05 DE ABRIL/19
 Com esse curso os 

produtores e seus funcioná-
rios poderão efetuar as ins-
talações elétricas em suas 

propriedades porque adquire 
conhecimento do sistema elé-
trico, a utilizar as ferramentas, 
instrumentos, procedimentos 

e métodos adequados, ga-
rantindo a sua segurança e a 
execução do serviço de ma-
neira correta, respeitando as 

normas técnicas ambientais e 
de segurança. 

ELETRICISTA - ACIONAMENTO DE MOTORES ELÉTRICOS TRIFÁSICOS EM 
BAIXA TENSÃO - MÓDULO II - DATA: 09 A 12 DE ABRIL/19

REQUISITOS LEGAIS PARA O PROCESSAMENTO DE CARNES E SEUS 
DERIVADOS - MÓDULO I (CURSO COM 2 MÓDULOS) - (EM FERNANDO 

PRESTES) - DATA: 15 A 16 DE ABRIL/19

VACINAÇÃO DA AFTOSA

ATENÇÃO 
PRODUTOR: 

Em Maio/19 inicia-se a 
campanha de vacinação con-
tra a Febre Aftosa. Deverão ser 
vacinados todos os Bovinos e 

Bubalinos de 01 a 31/05/2019.
Atenção para as fêmeas 

(Bovinas e Bubalinas) de 03 a 
08 meses. Pois estas devem 
ser vacinadas contra Brucelo-
se.

 O curso de Eletricista 
motor é um módulo que dará 
continuidade ao curso de Ele-
tricista instalações elétricas, 

ensinando a legislação, ma-
teriais e ferramentas neces-
sárias, bem como os tipos de 
potência elétrica a interpretar 

os projetos de acionamento 
de motores e acionar motores 
elétricos utilizados nas pro-
priedades rurais, capacitando 

o trabalhador e produtor a re-
alizar operações necessárias 
na propriedade com qualifi-
cação e segurança. 

 Com esse curso os 
produtores terão conheci-
mento da legislação, todas 

as práticas de manipulação, 
rotulagem, implantação da 
cozinha, ou seja, todo um 

aprendizado completamente 
necessário para que se possa 
posteriormente manipular os 

alimentos com toda a higiene 
e segurança.

PROCESSAMENTO DE PRODUTOS CARNEOS EMBUTIDOS - MÓDULO II - 
(EM FERNANDOPRESTES) - DATA: 17 A 18 DE ABRIL/19

OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRATORES AGRÍCOLAS - (EM 
FERNANDO PRESTES) - DATA: 22 A 26 DE ABRIL/19

Será de grande valia para 
os produtores rurais este cur-
so, pois poderão beneficiar-se 
aprendendo sobre a conser-

vação e a transformar a carne 
em embutidos com toda a hi-
giene e estrutura necessária e 
assim fazê-lo com segurança 

alimentar.  Estes são produtos 
de grande utilização no dia a 
dia das pessoas e torna prática 
as refeições, além disso mais 

saudável a alimentação, uma 
vez que tais produtos quando 
são industrializados possuem 
muitos produtos químicos 
prejudiciais a saúde.

 Este curso capacita 
produtores e trabalhadores a 
operar e efetuar a manuten-
ção em tratores de maneira 
correta e segura, uma vez 

que eles estão sujeitos a aci-
dentes caso não recebam o 
treinamento profissional para 
operar com segurança. Os 
mesmos adquirem conhe-

cimentos sobre o funciona-
mento do motor e de todos 
os sistemas, e garantem a 
própria segurança e de todos 
os envolvidos durante a uti-

lização do veículo, e estarão 
aptos a manter veículo em 
boas condições.



SINDICATO RURAL COMPLETA 15.400 LITROS DE ÓLEO 
DIESEL SORTEADOS ENTRE SEUS ASSOCIADOS
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SANDUÍCHE DE GELATINA DE MARIA-MOLE

ReceitaReceita

O ladrão azarado

Um homem rindo muito conta para o amigo:
- Hoje às 03:30 da manhã entrou um ladrão lá em casa...
O amigo diz:
- Caramba, Um ladrão entrou na sua casa e você está 
rindo?? E o que ele levou?
E o homem responde:
- Levou uma surra ... minha mulher achou que era eu 
chegando bêbado.

A 152ª edição do sorteio de 100 litros de óleo diesel ocorreu dia 17 de 
Abril de 2019, cujo ganhador foi o Associado Sr. Shiromu Kawasaki, totali-
zando 15.400 litros em parceria com AUTO POSTO MATTARA & PAVARINA 
LTDA

Ingredientes 

•1 caixa de maria-mole 
•1 caixa de gelatina de moran-
go 
•100 gramas de coco 

Modo de preparo 
Prepare metade da caixa de 
maria-mole de acordo com as 
instruções da embalagem.
Coloque em uma assadeira re-
tangular pequena untada com 
margarina e leve à geladeira até 
endurecer.
Prepare a gelatina de morango 
de acordo com as instruções da 

embalagem e despeje sobre a 
maria-mole já firme.
Leve à geladeira até se firmar.
Prepare o restante da caixa de 
maria-mole de acordo com as 
instruções da embalagem e 
despeje sobre a gelatina já fir-
me.

Leve novamente à geladeira 
até se firmar.
Desenforme, corte em quadra-
dos e passe no coco ralado.
Experimente embrulhar cada 
sanduíche em papel-alumínio e 
mantenha-os na geladeira.

BENEDITO SANDER CHESTI  

LUIS CARLOS MORSELLI  

VANDERLEI NUCCI   

VALDIR LUIS DE ALMEIDA 

SÉRGIO N. MATOS BARRETTO  

ANTONIO RIBEIRO  

BENEDITO MANOEL MACHADO  

JOSEFINA DE MORAES NOGUEIRA 

JOSÉ MARTINS   

JOÃO CARLOS BASILIO  

ANTONIO GIBERTONI   (NICO)  

JOSÉ JORGE BOVÉRIO  

MERCEDES MATEUS PEDRASSOLLI   

01/05

01/05

01/05

08/05

09/05

12/05

13/05

17/05

19/05

20/05

21/05

22/05

24/05

O Sindicato Rural parabeniza os 
aniversariantes do mês de MAIO de 2019

Sr. Shiromu Kawasaki

MaioO que se colhe 
no mês de

FRUTAS: ABACATE, BANANA-MAÇÃ, CAQUI, KIWI, JACA, MAÇÃ, PERA, TANGERINA (OU MEXERICA)

LEGUMES: ABÓBORA, ABOBRINHA, BATATA-DOCE, BERINJELA, BETERRABA, CARÁ, CENOURA, 

CHUCHU, MANDIOCA, MANDIOQUINHA, NABO

VERDURAS: ALHO-PORÓ, ALMEIRÃO, ERVA-DOCE, LOURO, NABO, RABANETE


