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Tomate, batata e pão deixam cesta 

básica mais cara em Santa Cruz 

 
Data: 04/05/2017 
 
Disponível em: http://gaz.com.br/conteudos/regional/2017/05/04/94250-
tomate_batata_e_pao_deixam_cesta_basica_mais_cara_em_santa_cru
z.html.php 
 

 
 
Ficou mais caro para o consumidor santa-cruzense comprar a cesta 
básica. No período de 4 de abril a 4 de maio, os itens que compõe a lista 
de alimentos essenciais passaram de R$ 354,78 para R$ 371,74, o que 
representa uma variação de 4,78%. Dos 13 produtos pesquisados, seis 
apresentaram redução e sete elevação de preço.  
Os vilões da cesta básica no período pesquisado foram o tomate, que 
está 3,54% mais caro, a batata inglesa, que sofreu aumento de 1,56%, e 
do pão francês, cujo preço subiu 1,07%. Os produtos que apresentaram 
queda no valor foram o feijão preto (diminuição de 0,75%), a carne 
bovina (diminuição de 0,63%) e a banana (diminuiçção de 0,53%). 
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Com este custo para a cesta nacional, um trabalhador de Santa Cruz do 
Sul que recebe no início deste mês o salário mínimo, precisaria ter 
trabalhado 87,283 horas para adquirir o conjunto de 13 produtos. 
A partir dos gastos com alimentação é possível estimar o salário mínimo 
necessário para o atendimento das necessidades básicas do 
trabalhador e de sua família. Seguindo a mesma metodologia utilizada 
pelo Dieese, o valor do salário mínimo em Santa Cruz do Sul para o mês 
de abril de 2017, pago no início do mês de maio, deveria ter sido de R$ 
3.099,59 para uma família composta por dois adultos e duas crianças. 
A Cesta Básica Nacional relaciona um conjunto de alimentos que seria 
suficiente para o sustento e bem-estar de um trabalhador adulto ao 
longo de um mês, tomando como base o Decreto Lei nº. 399, de 30 de 
abril de 1938, que regulamenta a Lei nº. 185 de 14 de janeiro de 1936 – 
da instituição do Salário Mínimo no Brasil. Este Decreto estabelece que 
o salário mínimo é a remuneração devida ao trabalhador adulto, sem 
distinção de sexo, por dia normal de serviço, capaz de satisfazer, em 
determinada época e região do país, às suas necessidades normais de 
alimentação, habitação, vestuário, higiene e transporte. 
 

Tomate, batata, alface, cebola e 
cenoura apresentaram alta nas 

cotações 

Data: 25/04/2017 
 
Disponível em: http://sfagro.uol.com.br/tomate-batata-alface-cebola-e-
cenoura-apresentaram-alta-nas-cotacoes/ 
 
A maioria das frutas não seguiu uma tendência e as altas e baixas 
cotações variaram de acordo com as regiões 
SF Agro 
Os preços das principais frutas e hortaliças comercializadas nas 
Centrais de Abastecimento mais representativas do país não 
apresentaram movimento uniforme em março. O destaque foi a maçã, 
que registrou baixa em seis das sete centrais analisadas. É o que revela 
o 4º Boletim Prohort de Comercialização de Hortigranjeiros nas Ceasas 
em 2017, divulgado nesta terça-feira (25/04), pela Companhia Nacional 
de Abastecimento (Conab). 
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Hortaliças 
 
Tomate, batata, alface, cebola e cenoura apresentaram alta nas 
cotações de preços na maioria das Ceasas estudadas. O quilo do 
tomate foi comercializado em Vitória por R$ 2,08 e a R$ 3,17 em São 
Paulo. Mesmo assim, os preços continuam em baixos patamares para o 
produtor desde o segundo semestre de 2016. Esse cenário pode 
acarretar para os próximos meses diminuição de área plantada, 
retornando o movimento de alta da hortaliça. 
A análise de preços praticados pelas centrais de abastecimento é feita 
mensalmente pelo Programa Brasileiro de Modernização do Mercado 
Hortigranjeiro (Prohort) da Conab, a partir de informações fornecidas 
pelos principais entrepostos de São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, 
Pernambuco, Ceará, Acre e Distrito Federal. 
 
Preços das frutas 
 
A queda no preço da maçã se justifica pela grande oferta da fruta no 
mercado, com percentuais negativos variando entre 22,44% em Belo 
Horizonte (MG), (R$ 2,93 por quilo), e 6,96%, em Brasília (DF), (R$ 5,02 
por quilo). Na contramão das Ceasas analisadas, Fortaleza (CE) teve 
um aumento de 2,72%, com o quilo da fruta comercializado a R$ 5,63. 
Com as demais frutas, não houve tendência definida na dinâmica dos 
preços. No caso da banana, os preços variaram entre aumento de 
20,92% em Recife (PE), (R$ 1,73 por quilo) e queda de 23,93% em Rio 
Branco (AC), (R$ 1,54 por quilo). Quanto à laranja, em cinco das sete 
centrais houve aumento no preço do quilo da fruta: 5,8%, em Brasília 
(R$ 1,73), e 2,31% em Belo Horizonte (R$ 1,88). Espera-se que a partir 
de maio, com a colheita da nova safra, o preço da laranja ao consumidor 
final caia. 
Em relação ao mamão, mesmo com grande oferta, a qualidade foi 
comprometida por causa das chuvas. Assim, o aumento foi relevante em 
São Paulo (SP) (41,11%) e Belo Horizonte (36,94%), com preços de R$ 
2,82 por quilo e R$ 1,68 por quilo, respectivamente. Já a melancia subiu 
36,12% em Vitória (R$ 1,15 por quilo) e 30,17% em Belo Horizonte (R$ 
1,15 por quilo). 
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Doce, inglesa, baroa: conheça as 
propriedades nutricionais dos 

tubérculos 

Data: 25/04/2017 
 
Disponível em: http://globoesporte.globo.com/eu-
atleta/nutricao/noticia/doce-inglesa-baroa-conheca-as-propriedades-
nutricionais-dos-tuberculos.ghtml 
 

 
 
Existem diferentes tipos de batatas. No Brasil, as mais consumidas são 
batata inglesa, batata doce e batata baroa. Os tubérculos ou hortaliça C 
ou “família da batata”, são considerados o quarto cultivo alimentar mais 
importante no mundo depois do trigo, arroz e milho. É um dos alimentos 
mais consumidos no Brasil, fazendo parte regular da alimentação da 
população brasileira. Na composição nutricional são excelente fonte de 
carboidratos, contém proteínas, baixíssimo conteúdo de lipídeos. 
Também são excelentes fontes de potássio e vitamina C. A batata doce 
ainda é excelente fonte também de vitamina A. 
Dentre os carboidratos, o amido, carboidrato complexo, corresponde por 
60 a 80% da matéria seca e os açúcares glicose, frutose e sacarose são 
os principais carboidratos presentes nos tubérculos. 
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Confira algumas propriedades dos carboidratos: 
 

- Fornecimento de energia para execução das atividades do dia a dia e 
para prática esportiva. 
- Proteção do sistema imunológico. 
- Em associação, as proteínas mantém padrão anabólico, contribui para 
rápida recuperação. muscular no pós treino e para aumento e 
manutenção de massa muscular. 
- Em exercícios de alta intensidade a maior parte da demanda 
energética é proveniente da degradação de carboidratos na forma de 
glicogênio muscular e hepático. Carboidratos provenientes da dieta são 
armazenados em forma de glicogênio, muscular e hepático e sua falta 
leva a fadiga precoce. Quanto maior a intensidade dos exercícios maior 
será a participação dos carboidratos como fornecedores de energia. 
- Exercício prolongado reduz acentuadamente a concentração de 
glicogênio muscular. Os estoques de carboidratos são limitados no 
organismo, a manipulação da dieta com alimentação rica em 
carboidratos é fundamental em atividades de longa duração para manter 
o atleta por mais tempo na prática esportiva e para rápida reposição 
muscular e hepática. 
As preparações mais indicadas são assadas, cozidas e grelhadas, 
preparações fritas aumentam o valor energético da preparação. São 
utilizados normalmente nas grandes refeições, almoço e jantar, como 
acompanhamentos substitutos de arroz, macarrão, couscous e quinoa. 
Entretanto, também podem ser utilizados no desjejum ou em lanches 
intermediários em substituição a pães, biscoitos, torradas e tapioca. 
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Em relação ao índice glicêmico, a batata doce possui menor índice 
quando comparada à batata inglesa, entretanto a forma de preparo 
também tem importância, sendo a batata doce cozida a que apresenta 
menor índice glicêmico quando comparada à forma assada ou frita. 
Vários fatores podem interferir no índice glicêmico reduzindo o estímulo 
à glicemia, como por exemplo: realização de refeições mistas, 
acrescentar gorduras/ proteínas/fibras à refeição, a quantidade do 
carboidrato consumido (quanto maior a quantidade maior o estímulo à 
insulina) e a forma de preparo e cocção. 
Quanto maior a variedade alimentar, mais rica em nutrientes é a 
alimentação, mais facilmente atingimos as recomendação de vitaminas 
e minerais e de macronutrientes, promovendo saúde e prevenindo o 
aparecimento de doenças. 
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Japão fica sem batatas fritas por causa 
de tufões no país 

 
Data: 01/05/2017 
 
Disponível em: http://exame.abril.com.br/economia/japao-fica-sem-
batatas-fritas-por-causa-de-tufoes-no-pais/ 

 

 
 

Tóquio – Uma crise de escassez de batatas fritas no Japão, produto cujo 
preço sofreu fortes aumentos e sumiu das prateleiras dos 
supermercados, pôs em evidência o férreo protecionismo que o país 
exerce sobre seus produtos agrícolas. 
Um saquinho de batatas sabor pizza do principal produtor no Japão, a 
Calbee, era ofertada hoje, quase um mês depois de começar a 
escassez destes tubérculos, a 3.000 ienes (25 euros) no site de leilões 
Yahoo Japan, quando seu preço habitual é inferior a 200 ienes (1,70 
euro). 
A companhia, que ostenta mais da metade da parcela de mercado no 
arquipélago japonês, anunciou no dia 10 de abril uma suspensão da 
produção desta e de outras 14 variedades de batatas fritas – sem data 
de reatamento – devido à escassa colheita do outono passado 
(hemisfério norte) no norte do arquipélago, atingido por vários tufões 
durante 2016. 
Além dos problemas climatológicos, acrescentam-se as dúvidas dos 
agricultores de cultivar o tubérculo específico para a produção das 
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batatas fritas, diferente das batatas de mesa, que são plantadas em sua 
maioria na ilha de Hokkaido. 
Em 2014 e 2015, aconteceu uma situação parecida, quando a queda da 
produção de leite na mesma região levou a um período de escassez de 
manteiga. 
O mercado no Japão é muito protecionista e impõe barreiras à entrada 
de produtos agrícolas de outros países. 
Por isso, as companhias que produzem batata frita têm muitas 
dificuldades na hora de importar batatas frescas pelo sistema de 
inspeção vegetal e de quarentena dependente do Serviço de Saúde 
Vegetal do Ministério e Agricultura, Pesca e Alimentos. 
Tóquio argumenta que a sujeira das batatas frescas poderia introduzir 
pragas e representa um risco para as fazendas japonesas. 
O Japão só começou a importar batatas em 2006, devido à insistência 
dos Estados Unidos, um dos principais exportadores do tubérculo. 
 

Protegendo contra Dickeya: testando 
suas batatas de semente 

 
Data: 11/04/2017 
 
Disponível em: http://exame.abril.com.br/economia/japao-fica-sem-
batatas-fritas-por-causa-de-tufoes-no-pais/ 
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Depois de provocar grandes perdas de colheitas nos Estados Unidos, 
Dickeya vem dominando o circuito de reuniões de batata na América do 
Norte há um ano ou dois.  
No Canadá, algumas das discussões giram em torno das conseqüências 
para os produtores se a nova doença fizer seu caminho para este país - 
mas alguns especialistas da indústria manter Dickeya é provavelmente 
já aqui.  
Gary Secor, professor de patologia de plantas na Universidade Estadual 
de Dakota do Norte (NDSU):  
"Eu não sei qual é a extensão [no Canadá], mas encontramos Dickeya 
em amostras que nos foram enviadas de Ontário e de New Brunswick."  
"Eu acho que certamente há potencial para Dickeya estar presente e eu 
Acho que o agricultor canadense deve estar ciente disso e levar a sério." 
Pesquisadores do Departamento de Patologia Vegetal da NDSU, 
juntamente com seis laboratórios nos Estados Unidos e no Canadá, têm 
conduzido pesquisas sobre testes de Dickeya como parte de uma 
iniciativa para desenvolver métodos melhores e mais padronizados para 
o diagnóstico da doença.  
Liderado por Amy Charkowski, chefe do Departamento de Ciências 
Bioagrícolas e Pest Management da Universidade do Estado de 
Colorado, a coleção de pesquisadores também inclui Mathuresh Singh, 
diretor do laboratório de Serviços de Certificação Agrícola da Potato 
New Brunswick, em Fredericton, New Brunswick. Tanto Charkowski 
como Singh conversaram com produtores canadenses sobre Dickeya 
em Manitoba Potato Production Days em Brandon, Manitoba, em 
janeiro.  
Porque Dickeya se espalha principalmente através de sementes 
infectadas, Testar os lotes de sementes de batata para o patógeno (ou 
adicionar Dickeya a uma triagem mais ampla da doença) está se 
tornando uma opção cada vez mais popular para produtores e 
compradores de sementes de batata nos Estados Unidos.  
Dickeya testes também está em ascensão no Canadá. Os laboratórios 
da A & L Canada em Londres, Ontário, estão oferecendo testes Dickeya 
desde 2015, e funcionários da empresa dizem que mais e mais clientes 
estão solicitando o serviço como uma forma de garantir que nenhuma 
semente infestada de Dickeya seja plantada em seus campos de batata.  
O laboratório da ACS em New Brunswick iniciou testes em Dickeya em 
meados de 2016. Singh diz que é porque a maioria das batatas de 
semente de Nova Brunswick são vendidas em Maine e outros estados 
ao longo da Costa Leste dos Estados Unidos, e alguns desses 
compradores estão agora pedindo Dickeya rastreio.  



07/2017 

 
Mathuresh Singh,  
 
"Nosso laboratório é de propriedade dos produtores de batata de New 
Brunswick e oferecemos todos os serviços de que necessitam, por isso 
nos envolvemos no teste Dickeya - não porque tivemos um problema 
aqui, mas apenas porque há uma demanda por isso" 
Origens de Outbreak 
Dickeya é um de um número de patógenos bacterianos que podem 
causar blackleg em batatas. Capaz de se espalhar por longas distâncias 
através de material vegetal infectado que pode incluir outros vegetais e 
algumas plantas ornamentais, Dickeya espécies têm afetado batatas na 
Europa desde a década de 1970. Três genótipos diferentes da doença 
foram encontrados nos EUA, mas a maior parte é Dickeya dianthicola.  
 
Os especialistas concordam que antes do surto de D. dianthicola nos 
EUA em 2015, o patógeno estava provavelmente presente em batatas 
de semente e fazendas em estados afetados por vários anos. Acredita-
se que chuvas em 2013 e 2014 provavelmente ajudaram a espalhar a 
doença, mas os sintomas foram mantidos em cheque por tempo mais 
frio; Os sintomas de Dickeya geralmente se desenvolvem quando as 
temperaturas excedem 25 ° C.  
Temperaturas mais quentes em 2015 resultaram em um grande surto 
em fazendas comerciais no Maine, que depois se espalhou para outros 
estados ao longo da costa leste e no Centro-Oeste. De acordo com 
Secor e Charkowski, Dickeya já foi confirmada em 20 estados dos EUA. 
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McCain Foods planeja US $ 200 
milhões, expansão de 180 empregos 

da planta Burley 

 
Data: 11/04/2017 
 
Disponível em: http://magicvalley.com/news/local/update-mccain-foods-
plans-million-job-expansion-of-burley-plant/article_272e1688-0e9f-51ee-
9345-1945b9c5706d.html 

 
 

 
 
BURLEY - O maior fabricante mundial de produtos de batata congelada 
quer expandir suas instalações fora de Burley. 
 
McCain Alimentos EUA anunciou que vai investir mais de US $ 200 
milhões na expansão da planta, criando 180 empregos e aumentando a 
produção de batata em todo o estado. A empresa vai construir edifícios 
adicionais por trás de suas instalações existentes, Burley City 
Administrador Mark Mitton disse. 
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É certamente a maior expansão da empresa Burley tem visto em anos, e 
é um investimento de capital significativo para vir antes do 
Departamento de Comércio de Idaho para um incentivo de reembolso de 
impostos. 
"O projeto McCain Foods é o maior investimento de capital que 
recebemos em um aplicativo", disse a porta-voz do Idaho Commerce, 
Megan Hill. 
A empresa receberá um reembolso de 30 por cento dos impostos sobre 
15 anos, totalizando US $ 5,86 milhões. 
A construção começará este mês, Idaho Commerce disse em um 
comunicado. A nova capacidade estará em funcionamento no final do 
verão de 2018. 
"Esse é o tipo de coisa que pode acontecer quando todos se sentam 
juntos e podem fazer isso acontecer", disse o diretor de 
Desenvolvimento Econômico da Burley, Doug Manning. "Em todo o 
estado, fizemos um compromisso com a McCain Foods, e a McCain 
Foods fará um compromisso com o Estado". 
A cidade começou a trabalhar com a equipe de McCain Foods no ano 
passado, eo incentivo do estado foi concedido em dezembro. 
A nova capacidade de produção de batatas fritas congeladas exigirá 
outros 15 mil acres de batatas a serem cultivadas por ano, desde o leste 
de Idaho até a fronteira do Oregon, disse Mitton. 
"Estamos muito felizes por terem decidido construir uma nova fábrica em 
Burley", disse ele. "Vai ser bom para os agricultores - mais contratos lá." 
Mais de 20 anos, o produto interno bruto do estado será reforçada cerca 
de US $ 560 milhões. Além dos novos postos de trabalho na instalação, 
todo o projeto gerará 380 novos empregos, anunciou o estado. 
Os incentivos estatais e locais baseados no desempenho ao longo de 20 
anos totalizam cerca de US $ 20 milhões. 
"Entre as atividades de construção, o emprego na fábrica e a obtenção 
de suprimentos locais em todos os produtores de batata de Idaho, não 
há dúvida de que o impacto econômico do investimento de McCain 
ajudará a expandir nossa sólida base econômica em todo o sul de 
Idaho", disse o governador Brad Little Disse em um comunicado. 
A McCain Foods havia posto planos para uma expansão em espera em 
2014, mas em vez disso avançou com US $ 40 milhões de melhorias em 
suas linhas de produção existentes. 
"Em 2016, revisamos todos os nossos sites na América do Norte e 
reduzimos o potencial de expansão para um punhado que poderia nos 
ajudar a atender a crescente demanda por produtos McCain", disse o 
presidente da região da América do Norte, Jeff DeLapp, em 
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comunicado. "No final, escolhemos a Burley devido à sua proximidade 
com batatas de qualidade, disponibilidade de mão-de-obra qualificada e 
forte apoio a nível comunitário e estadual". 
As batatas são tipicamente a safra No. 1 de Idaho para a produção, 
disse Laura Johnson, chefe do departamento para a divisão do 
desenvolvimento do mercado do departamento da agricultura de Idaho. 
"É certamente uma notícia excitante para a nossa indústria", disse ela. 
"Eu acho que é um verdadeiro testemunho da qualidade de nossas 
batatas e da confiabilidade de nossa oferta aqui." 
Ore-Ida Foods construiu a facilidade de Burley nos 1960s. A marca foi 
adquirida pela HJ Heinz Co., que a vendeu para a McCain Foods em 
1997. A instalação está fora de Burley e tem seus próprios sistemas de 
água e esgoto, disse Mitton. 
A expansão, disse Manning, "nos lança sobre nós como uma 
comunidade". A construção e o trabalho por si só trarão muito dinheiro 
no próximo ano até o ano e meio, disse Mitton. E os trabalhos que serão 
criados são mais técnicos e pagam mais alto - o salário médio é $ 
44.200. 
Cassia County relatou significativamente baixo desemprego este ano - 
em 2,7 por cento em março - o que levanta a questão de como McCain 
Foods vai ter a força de trabalho que precisa. Mas Manning acredita que 
a demanda de trabalho vai cuidar de si mesmo, com as pessoas que 
entram na área como postos de trabalho são criados. 
E os construtores de casas da Burley estão respondendo para 
acomodar essas necessidades, disse Mitton. 
"Estamos tentando aumentar drasticamente o parque habitacional", 
disse ele. 
Manning espera que novas expansões de subdivisão, novas subdivisões 
e novos apartamentos de tarifa de mercado na Highland Avenue 
comecem ou continuem a construção este ano. 
McCain Foods é uma empresa canadense de propriedade privada e 
maior fabricante mundial de produtos congelados de batata. Emprega 
20.000 pessoas em 51 instalações de produção em todo o mundo. A 
empresa anunciou anteriormente expansão para batatas especiais em 
Plover, Wisconsin, e investiu US $ 65 milhões em suas instalações em 
New Brunswick, no Canadá. 
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 Batatas no Mediterrâneo com baixo 
risco de infecção por doença Zebra 

Chip 

 
Data: 03/04/2017 
 
Disponível em: http://potatopro.com/news/2017/potatoes-
mediterranean-low-risk-infection-zebra-chip-disease-0 
 

 
 
 

Apesar do fato de que as bactérias responsáveis pela doença zebra chip 
- Candidatus Liberibacter solanacearum (Lso) - ocorrem no Mediterrâneo 
e causam danos no alho-poró e cebola, o risco de transferência para as 
batatas é baixo, devido às preferências de alimentação dos psílidos 
transmissores esta área.  
É o que descobriram pesquisadores espanhóis do Instituto de Ciências 
Agrárias (ICA, CSIC), Conselho Superior de Investigações Científicas 
(CSIC).  
 
Suas descobertas:  
 
"Candidatus Liberibacter solanacearum (Lso) é uma bactéria transmitida 
por psílidos a Solanaceae e Apiaceae. Até agora, Lso é encontrado na 
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Europa afetando Apiaceae. Na região do Mediterrâneo, Bactericera 
trigonica é o único vetor conhecido de Lso, mas o psílido de cebola-
cebola Bactericera tremblayi é outro psílido difundido e vetor potencial 
de Lso. "Comumente, a cenoura, o alho-porro e a batata são cultivados 
nas mesmas zonas. É incerto se essas espécies de psílidos são 
capazes de transmitir Lso para plantas de batata. “Aqui, nós avaliamos a 
transmissão de Lso por B. trigonica e B. tremblayi para plantas de 
batata. B. trigonica mostrou preferência para ingerir a partir do floema, 
assentar e oviposit em cenoura e aipo, mas não em batata." Isto foi 
correlacionado com altas taxas de transmissão de Lso tanto para 
cenoura (80%) e aipo (70%), mas muito baixa para batata (≤3%). B. 
tremblayi preferiu alho-poró sobre cenoura e batata, sendo este último o 
hospedeiro menos preferido. B. tremblayi ingeriu prontamente do floema 
de cenouras infectadas, mas não conseguiu transmitir Lso de cenoura 
para cenoura. " Nosso estudo mostra que o risco de transmissão Lso de 
Apiaceae para batata por B. trigonica é muito baixa, e que B. tremblayi é 
Não um vetor provável de Lso. " 
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Oportunidades para a produção de 
batata na Nigéria 

 
Data: 11/04/2017 
 
Disponível em: http://potatopro.com/news/2017/opportunities-potato-
farming-nigeria 

 

 
 

A cultura da batata na Nigéria tem o potencial de gerar bilhões de Naira 
(milhões de USD) anualmente. Uma pesquisa de base em 2012 revelou 
que a Nigéria produz cerca de 1,5 milhões de toneladas de batata por 
ano e tem um consumo per capita de cerca de 7kg por ano.  
No entanto, muitos agricultores lutam para vender a compradores 
comerciais formais, principalmente devido à má qualidade do produto 
(baixos rendimentos devido à falta de sementes adequadas e práticas 
agrícolas pobres) e falta de organização.  
Esses desafios dificultaram o crescimento do setor e levaram ao 
aumento da importação de culturas que poderiam ser cultivadas 
localmente e poderiam gerar renda que contribui para a diversificação 
econômica.  
Nossa Abordagem A "Aprofundamento do Desenvolvimento Econômico 
para a Paz ea Estabilidade no Estado de Plateau, Projecto "foi 
encomendado pela União Europeia através do seu Instrumento de 
Estabilidade e Paz e implementado pelo programa GIZ-SEDIN.  
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O projeto apoiou processos que abordam as questões acima 
mencionadas diretamente.  
As colaborações com empresas internacionais foram facilitadas para 
aumentar as novas possibilidades e oportunidades de mercado para as 
partes interessadas obterem mais renda e agregarem valor à sua 
produção.  
As abordagens sistemáticas adoptadas para atingir o objectivo acima 
referido são melhorar a qualidade das batatas cultivadas no planalto 
através da introdução de novas variedades de batata, da formação dos 
agricultores e das instalações de armazenamento para reduzir as perdas 
pós-colheita. Mais distante, O projeto apoiou a auto-organização dos 
agricultores através da facilitação da formação de grupos e do registro 
formal e organização com a Shoprite Nigéria para promover a relação 
comercial.  
Os benefícios Os agricultores criaram a Associação de Produtores de 
Solanum e Produtores de Vegetais e Comercializadores, atualmente 
composta por cerca de 1.000 membros em 9 LGAs do estado.  
Em dezembro de 2015, a Associação da Batata foi registrada com êxito 
como empresa com a Comissão de Assuntos Corporativos. Isso permitiu 
aos agricultores estabelecer relações de fornecimento formais com a 
Shoprite. Os grupos de agricultores beneficiam-se desta nova ligação de 
negócios, ao receber receitas adicionais de cerca de 65 milhões de 
Naira por ano.  
Grandes varejistas como Shoprite (o maior supermercado da Nigéria) 
não precisam gastar moeda estrangeira na importação de batatas do 
Reino Unido ou da África do Sul. Shoprite pretende comprar 100% de 
batatas produzidas localmente a partir de agricultores nigerianos no 
médio prazo.  
 
Fatores de sucesso  
 
O desenvolvimento de uma oportunidade de mercado sustentável para 
todas as partes interessadas depende da coordenação adequada dentro 
da associação de agricultores em todo o estado de Plateau. A 
coordenação transparente determinará quem fornece, quando, quanto 
etc.  
Outro fator crítico é confiança. Os agricultores precisam ser 
tranquilizados pelo Estado em termos de precisão financeira, equilíbrio e 
equidade durante as negociações ea coordenação das ordens.  
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As variedades de batata locais não estão cumprindo os requisitos de 
qualidade do Shoprite. As variedades recentemente introduzidas ainda 
são escassas ea importação é pesada. Os ensaios de variedades já 
melhoraram o acesso a novas sementes resistentes ao fogo e 
aumentaram a diversidade varietal.  
No entanto, são necessárias quantidades muito maiores para assegurar 
uma base de sementes mais ampla e mais saudável, que conduziria a 
uma maior disponibilidade de variedades melhoradas que tenham uma 
procura imediata no mercado. 
 
Como funciona  
 
Após a introdução de novas batatas de semente, melhores processos 
agrícolas e desenvolvimento organizacional da associação de 
agricultores, os agricultores estabeleceram uma relação comercial 
favorável com a Shoprite. As entregas de produtos frescos da batata são 
feitas semanalmente a Abuja.  
Com base nas quantidades requeridas pelo Shoprite, o Capítulo 
Estadual da associação consulta entre os grupos de membros, quais 
deles têm a quantidade adequada de batata pronta para entrega.  
Os grupos de membros preparam as batatas. A associação organiza um 
transportador para entrega e um membro acompanha a entrega para 
Apo Shoprite, Abuja. O caminhão de entrega parte à noite para chegar 
em Abuja cedo na manhã seguinte.  
A Shoprite recebe a entrega, Pesa e emite um recibo de entrega. A 
associação entrega uma fatura para a Shoprite e uma semana depois o 
pagamento chega à conta da associação. A associação transfere o 
pagamento para os agricultores fornecedores, retenção de 50 Naira por 
kg para o transporte. 
 
 



07/2017 

Mas o que? McDonald’s inventa garfo 
de batata frita 

Data: 02/05/2017 
 
Disponível em: https://jovemnerd.com.br/nerdnews/mas-o-que-
mcdonalds-inventa-garfo-de-batata-frita/ 
 
A rede de fast food McDonald’s divulgou Frork, seu mais novo produto, 
nesse vídeo que é praticamente um infomercial daqueles que a gente 
via muito na TV aberta brasileira uns tempos atrás. 
O nome é uma junção das palavras fork e fry – respectivamente garfo e 
batata frita, em inglês; e o utensílio é revelado pelo apresentador 
britânico Anthony Sullivan, que é especialista em – adivinhem – 
infomerciais. 
O real objetivo do Frork, porém, é divulgar o lançamento dos lanches da 
linha Signature Crafted Recipes, que começam a ser vendidos no dia 5 
de maio, sexta-feira, nos Estados Unidos. A compra de qualquer um dos 
3 lanches da linha dá direito a um dos talheres-parcialmente-
comestíveis, que estarão disponíveis em quantidades limitadas. 
O site oficial do Frork também traz frases incrivelmente sinceras e 
divertidas, como: 
Resolvemos um problema que você nem sabia que tinha. O mundo 
precisava disso? Não. Funciona? Mais ou menos…? De qualquer forma, 
esperamos que vocês tenham gostado e mal podemos esperar para 
mostrar o que ainda está por vir. 
Atualmente, o McDonald’s do Brasil possui uma versão  do lanche 
Signature com guacamole, mas não há confirmação de que a nova linha 
de sanduíches chegará ao país. 
 
Assista ao vídeo: https://jovemnerd.com.br/nerdnews/mas-o-que-
mcdonalds-inventa-garfo-de-batata-frita/ 
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