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Batata: Em 10 anos, batata se valoriza 
56% nos atacados paulistanos (HF BRASIL) 

 
Data: 24/04/2019 
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https://www.noticiasagricolas.com.br/noticias/hortifruti/234054-batata-
em-10-anos-batata-se-valoriza-56-nos-atacados-paulistanos-hf-
brasil.html#.XML2VzBKhqN 
 
Comparando-se o preço da batata padrão ágata especial comercializada 
em março nos atacados paulistanos – de R$ 165,82/sc de 50 kg – ao 
valor real (já descontada a inflação) negociado há 10 anos (em 2009), a 
cotação média está 56% maior neste ano. Nas beneficiadoras, os 
valores são ainda mais expressivos: 81% superiores aos de 2009, 
também em termos reais – sendo as médias de R$ 141,61/sc em março 
de 2019 e de R$ 78,34/sc no mesmo período, em 2009. 
Com a redução de 20% na área de batata, no acumulado das duas 
últimas safras das águas (2018/19), além de problemas com a 
produtividade e menores investimentos – em decorrência dos anos de 
crise no setor –, a oferta do tubérculo está baixa neste ano. Os valores 
só não são maiores, portanto, devido aos problemas na qualidade 
(causados por questões climáticas). 
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Preços do tomate e batata disparam e 
consumidores de Maceió buscam 

alternativas 

 
Data: 24/04/2019 
 
Disponível em: 

https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/04/precos-do-tomate-e-
batata-disparam-e-consumidores-de-maceio-buscam-
alternativas_75403.php 
 

Valor deles em feiras livres e supermercados está alto, gerando 
insatisfação. 

 

 
Consumidor tende a procurar produtos com menor qualidade, em busca 

de um preço mais acessível (FOTO: PATRÍCIA MENDONÇA) 
 

Com a expectativa de alta durante todo o mês de abril, o preço do 
tomate e da batata nas feiras livres e supermercados de Maceió têm 
desagradado o consumidor, que vem escolhendo uma quantidade 
menor de produtos. 
A Gazetaweb foi às ruas nesta quarta-feira (24) buscar a opinião de 
comerciantes e consumidores da Feira do Jacintinho. A população, 
porém, não demonstrou estar satisfeita com a situação. 
 
Com o quilo do tomate custando entre R$ 4 e R$ 7 e de batata entre R$ 
4 e R$ 5, os produtos com menor qualidade vem sido escolhidos na 
busca de uma alternativa mais em conta de compra. 
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"Tô andando muito aqui na feira para encontrar um preço mais baixo, 
acaba que tenho que comprar os de segunda linha, pois os de primeira 
estão a R$ 7", disse Édson Amaral, morador do Jacintinho. 
 

 
O preço da batata inglesa tem desagradando consumidor, que tende a 
levar o produto em quantidade reduzida (FOTO: PATRÍCIA MENDONÇA) 

 
Na visão dos feirantes, o aumento do valor vem ocorrendo há algum 

tempo, e deve continuar seguindo esta tendência.  
 

"Desde o carnaval o preço dessas mercadorias só sobe. Esta semana 
chegou ao preço mais alto do ano e, pelo que estou vendo, a tendência 
é só subir. A mercadoria está com pouca qualidade. Não deixo de 
vender, mas os clientes estão levando menos produtos para casa", 
explicou Jaria Santiago, feirante há 10 anos. 
 
Supermercado 
Já nos supermercados, o preço do tomate e da batata também não vem 
agradando os clientes, que também reclamam muito.. 
"Só um deste dá oito reais. É melhor plantar em casa e esperar crescer. 
É difícil substituir o tomate, mas, sinceramente, só vou levar dois. Está 
caríssimo e nunca mais isso tinha acontecido [se referindo ao aumento 
do preço]", disse a bem humorada Vilma Gomes, cliente de um 
supermercado no bairro do Farol. 
O preço do quilo do tomate nos supermercados está custando R$ 8 e da 
batata, R$ 6, valor superior aos encontrados nas feiras da cidade. 
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Economista doméstica dá dicas para 
substituir o tomate e a batata 

 
Data: 24/04/2019 
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https://radiojornal.ne10.uol.com.br/noticia/2019/04/24/economista-
domestica-da-dicas-para-substituir-o-tomate-e-a-batata-122703 

 
Em um mercado na Zona Norte do Recife, o quilo da batata está 

custando R$ 6 e o do tomate, em média, R$ 7 
 

Para boa parte dos brasileiros, alguns alimentos estão presentes 
diariamente na mesa. O tomate e a batata são alguns deles. Porém, o 
valor dos dois produtos tem sofrido fortes reajustes desde o ano 
passado. 
No mercado de Casa Amarela, na Zona Norte do Recife, o quilo da 
batata está custando R$ 6 e o do tomate, em média, R$ 7. Durante a 
Semana Santa o tomate chegou a custar R$ 10. 
A economista doméstica, Yeda Luvanaqui, mostra como o consumidor 
pode substituir esses alimentos no seu dia a dia. “Qual é o vegetal que 
eu posso utilizar para substituiu o tomate? O jerimum que, em questão 
nutricional, tem semelhanças com os nutrientes, vitaminas e sais 
minerais que têm no tomate. A cenoura também”, destacou. 
 
Para substituir a batata, a macaxeira, o inhame e a batata doce podem 
ser utilizados. 
 
Previsão é de alta maior 
De acordo com pesquisas, fatores climáticos motivam a elevação dos 
preços desses alimentos. A situação do tomate, por exemplo, pode 
piorar, isso porque o mês de maio é o mês onde é verificado o maior 
aumento do preço do produto. 
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Batatas evitam crise alimentar na 
Etiópia e restauram 'dignidade e 

esperança' 

 
Data: 24/04/2019 
 
Disponível em: https://www.potatopro.com/news/2019/potatoes-prevent-
food-crisis-ethiopia-and-restore-dignity-and-hope 
 

 

O agricultor de batatas Ahimed Ali Mahamed - um dos agricultores 
apoiados pela organização de caridade Concern Worldwide - mostra sua 

safra de batata. 
 

As batatas irlandesas evitaram outra grande crise alimentar humanitária 
em uma das partes mais pobres e remotas da Etiópia, segundo a 
organização de ajuda Concern Worldwide.  
O humilde spud, introduzido pela agência de ajuda irlandesa nas regiões 
montanhosas do norte de South Wollo em Amhara, propensas a secas, 
em 2007, é creditado com uma grande queda na escassez de alimentos 
e melhorias na economia local.  
O vegetal está prosperando onde outras culturas não conseguiram 
crescer a 3.000 metros acima do nível do mar, onde os visitantes podem 
até mesmo lutar para respirar.  
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A preocupação recentemente foi confirmada pelo sucesso da colheita 
quando quatro distritos, Dessie Zuria, Tenta, Legambo e Delanta, que 
foram classificados como focos de fome, foram encontrados por um 
órgão conjunto da ONU / Etiópia para não precisar mais de assistência 
humanitária.  
Seu status de prioridade de resposta a emergências caiu de um, 
significando que a situação é extremamente urgente, para o nível mais 
baixo de três, o que significa que eles exigem monitoramento, mas não 
mais falta de comida suficiente para uma vida ativa e saudável.  
Esta melhoria dramática nos quatro distritos com uma população 
combinada de mais de 704.000 pessoas é a primeira desde que o 
sistema de medição de fome de classificação de hotspot foi introduzido 
em 2000. 
 

 

Armazenamento local de batata 
 
Eileen Morrow, Diretora da Ethiopia Country na Concern Worldwide: 
 
"Este incrível sucesso quebrou o ciclo de dependência de ajuda de 
emergência e restaurou a dignidade e a esperança em áreas que foram 
atingidas por desastres recorrentes." 
 
Eileen Morrow: 
 
“É muito desafiador aumentar o rendimento das culturas em altas 
altitudes. Muito pouco pode prosperar a 3.000 metros, mas a batata 
irlandesa provou ser uma rara exceção.”  
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“Quando visitei nossos projetos pela primeira vez em 2016 durante uma 
grande seca no país, foi uma verdadeira surpresa ver a batata crescer 
com tanto sucesso, em uma altitude que me fez lutar para respirar.” 
Ms Morrow disse que a batata irlandesa foi fundamental para resolver o 
maior desafio enfrentado pela população das terras altas da Etiópia.  
Eles começaram a pilotar a produção de batata para alimentação há 12 
anos com apenas 16 agricultores no distrito de Dessie Zuria e, desde 
então, aumentaram para mais de 12.000 agricultores.  
 
Eileen Morrow: 
 
“Melhoramos as variedades de batatas disponíveis, nomeadamente 
Belete, Gudeni e Jaleni.”  
“Elas se mostraram muito resilientes e produtivas em áreas 
montanhosas afetadas pela seca, enquanto outras culturas principais, 
como a cevada murchavam.”  
 
“Inicialmente, batata a agricultura era uma venda difícil. As famílias aqui 
estavam acostumadas a comer cevada e dependiam dela para seu 
sustento.”  
 
“Decidimos nos concentrar nas gerações mais jovens e conseguimos 
convencer 16 jovens a pilotar a plantação de batata em pequenos lotes 
de terra - e agora toda a região é Coletando os prêmios.”  
“As pessoas extremamente pobres nas terras altas, que normalmente 
estariam experimentando extrema escassez de alimentos, estão 
gerando lucros e não dependem mais do esquema de proteção social do 
governo.” 
Ela disse que, apesar desse sucesso, muitas outras partes da Etiópia 
ainda são vulneráveis às mudanças climáticas e, neste ano, 8,86 
milhões de mulheres, homens e crianças precisam de assistência 
humanitária devido aos efeitos da seca.  
 
Eileen Morrow: 
 
"Para quebrar o ciclo, precisamos de mais investimento e a Irish Aid e o 
público irlandês têm sido tremendos defensores disso."  
"Nossa experiência em South Wollo mostra que a ajuda funciona e pode 
melhorar drasticamente a vida das pessoas". 
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Sindicalista agradece doação de 
sementes de batata a agricultores da 

Borborema 
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agradece-doacao-de-sementes-de-batata-a-agricultores-da-borborema/ 
 

 
 
Duzentas famílias produtoras de batatas agroecológicas de nove 
municípios das regiões da Borborema e do Agreste recebem, nesta 
terça-feira, 16, 30 toneladas de semente de batata para o plantio da 
safra de 2019. 
A entrega acontece às 14h na unidade frigorífica do município de 
Esperança, através da Secretaria Estadual de Desenvolvimento 
Agropecuário e da Secretaria de Agricultura Familiar. 
 
O presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Lagoa Seca, 
Nelson Ferreira, afirmou que o objetivo é revitalizar o cultivo da batata 
inglesa de forma ecológica na região e destacou a parceria com o 
Governo do Estado. 
– A parceria com o governo do Estado tem sido positiva, principalmente 
na compra da semente da batata para os agricultores que plantam. Nós 
precisamos da construção da câmara frigorífica em Lagoa Seca para a 
conservação dessa batata e que o governo continue comprando as 
variedades para renovar as sementes – explanou. 
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PepsiCo processa agricultores por 
plantarem variedade de batatas das 

Lay's sem autorização 
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Multinacional norte-americana acusada de perseguição na Índia por 

processo contra agricultores. 
 

 
 
A PepsiCo processou nove agricultores indianos do estado de Gujarat 
que terão plantado e vendido a variedade de batata FC-5, em relação à 
qual a empresa diz ter "direitos exclusivos" e que usa nas suas batatas 
fritas Lay's. 
Os processos foram interpostos pela sucursal indiana da multinacional 
norte-americana, estando previsto para ser julgado esta sexta-feira. A 
PepsiCo alega que os agricultores em causa não tiveram autorização 
para plantar esta variedade de batata -- os que têm autorização 
recebem as sementes e depois vendem em exclusivo as batatas para a 
multinacional. 
Segundo o site India Today, cerca de 190 ativistas escreveram uma 
carta ao Ministério da Agricultura indiano a pedir ajuda financeira e 
proteção dos direitos dos agricultores, considerando "falsas" as 
alegações contra a PepsiCo. 
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Alegam que os agricultores têm direito a plantar aquela variedade de 
batata ao abrigo da Lei de Proteção de Variedade de Plantas e Direitos 
dos Agricultores de 2001. "Os agricultores estão dentro do direito de 
produzir e vender variedades protegidas de sementes e a PepsiCo não 
pode reivindicar a sua propriedade intelectual diretamente", segundo 
uma das ativistas citadas pelo site. 
"É uma questão da soberania das sementes, da soberania alimentar e 
da soberania do país", disse Kapil Shah, outro ativista que está a 
defender os agricultores. "Está a espalhar o pânico entre os 
agricultores", citado pelo The Guardian. 
A multinacional norte-americana pede uma indemnização de cerca de 
130 mil euros a cada um dos quatro agricultores processos num tribunal 
de Ahmedabad e 2500 euros a cada um dos restantes cinco, em 
Modasa, segundo o The Times of India. 

 
 

Funcionários da Kiremko visitam a 
montagem de seus maiores secadores 

de tambor para produzir flocos de 
batata 
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employees-visit-assembly-their-largest-drum-dryers-produce-potato-
flakes 
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A Kiremko, fabricante de equipamentos de processamento de batatas, 
lançou um novo programa para educar sua equipe, o Kiremko Skills Lab.  
Com a introdução deste novo conceito, a Kiremko está incentivando 
seus funcionários a compartilhar conhecimento e educar seus 
funcionários ao mesmo tempo.  
Em visitas a fábricas regularmente planejadas, visitas a oficinas e 
inspeções na linha de montagem, os funcionários da Kiremko aprimoram 
seus conhecimentos sobre os produtos de qualidade que sua empresa 
produz.  
 
Ao educar os funcionários, compartilhar e enriquecer seus 
conhecimentos, a Kiremko está continuamente tentando melhorar, 
garantindo os conhecimentos necessários na indústria de 
processamento de batatas. Isso leva a uma melhor qualidade de linhas 
de processamento e valor de anúncios para cada cliente.  
 

Montagem dos maiores secadores de tambor para a produção de 
flocos de batata 

 
Nesta edição do Laboratório de Habilidades, os funcionários visitaram a 
área de montagem onde a Kiremko e sua parceira Idaho Steel estão 
fabricando quatro dos maiores secadores de tambor do mundo.  
Essas unidades gigantescas, que pesam incríveis 45 toneladas, são 
capazes de processar 4600 kg / h de massa em flocos de batata. 
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Os flocos são usados em uma variedade impressionante de produtos 
finais, como salgadinhos, comida para bebês, misturas de pão e 
panquecas, produtos de carne formados e até mesmo em aplicações de 
alimentos, como plásticos.  
 
Parceria com a Idaho Steel  
 
Juntamente com a dedicada parceira Idaho Steel, a Kiremko é capaz de 
montar unidades de processamento com as maiores capacidades de 
produção do mundo. Como equipe, somos capazes de crescer 
continuamente e elevar os padrões do mercado, garantindo sempre a 
qualidade da Kiremko, agora e no futuro. 

 
Rio Grande do Sul quer produzir 
etanol com batatas, trigo e arroz 
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Estado pretende aprovar projeto de lei para estimular essa diversificação 

na produção do combustível em no máximo seis meses. 
 
Um projeto de lei quer estimular a produção de etanol no Rio Grande do 
Sul. Mas a matéria-prima para isso não seria a conhecida cana-de-
açúcar, mas sim cereais e tubérculos como arroz, trigo e batata. 
O projeto Proetanol/RS foi apresentado aos deputados na Assembleia 
Legislativa do Rio Grande do Sul. O objetivo é usar matérias-primas 
como cereais e tubérculos para a produção do etanol no estado. A 
iniciativa é do principal órgão de extensão rural do Rio Grande do Sul, a 
Emater/RS, e sugere incentivo às usinas que investirem na ideia. 
“O estado não tem nada a perder, pois hoje não ganha nada, não 
arrecada nada, já que não existe indústrias de etanol de amido. Portanto 
havendo desconto de ICMS, por exemplo, apenas deixará de arrecadar 
100% do imposto, mas pelo menos irá arrecadar alguma coisa 
comparado com esta área”, diz o coordenador do Proetanol/RS e 
engenheiro agrônomo da Emater, Valdir Zonin. 
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Para os criadores do projeto, o estado tem grande potencial para 
produzir etanol desta maneira. O estado tem áreas suficientes que 
podem ser cultivadas com cereais e tubérculos. Pequenos produtores 
poderiam se interessar nestas culturas para agregar renda. Além disso, 
três empresas já têm projetos para produzir etanol a partir dessas 
matérias primas. 
“É mais uma alternativa, por exemplo, para um intervalo entre uma 
cultura e outra. O produtor terá mais uma alternativa de produção e de 
transformação através das indústrias em uma matéria-prima vegetal em 
combustível”, afirma o deputado estadual (PSB) Elton Weber. 
O professor da Universidade Federal de Santa Maria Filipe Donato, que 
participou da audiência pública para debater o assunto, explica que a 
instituição de ensino tem uma usina piloto capaz de desenvolver 
pesquisas nessa área. 
 
“Temos uma área agrícola destinada ao setor canavieiro onde fazemos 
experimentos. Também trabalhamos com matérias-primas como a 
batata doce, a mandioca, a triticale, e o sorgo sacarino”, conta Donato. 
Segundo o deputado Weber, o estado tem pressa em definir isso e 
aprovar o projeto. “Nós esperamos que no máximo em seis meses 
tenhamos aprovado uma legislação no estado sobre o bioetanol no Rio 
Grande do Sul”, finaliza. 
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Nos EUA é possível dormir dentro de 
uma batata... Sim, leu bem! 
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Tudo começou com uma ideia para promover o alimento de uma região 

de Idaho, mas acabou por ser algo bem diferente. 
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A imaginação por vezes é capaz de nos fazer cometer pequenas 
loucuras, e foi o que aconteceu nos Estados Unidos onde uma mulher 
de Idaho usou toda a sua criatividade para criar uma casa apartir de 
uma batata gigante e a colocou para aluguer no Airbnb. 
Esta habitação tem um total de 28 metros quadrados, mas atenção, não 
é mesmo feita de batata, tem apenas o aspeto de uma. Segundo a 
revista Insider, esta foi construída pela Comissão Batata de Idaho de 
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forma a promover este tubérculo. Depois de alguns anos a passear 
pelos Estados Unidos, a Comissão ficou sem saber o que fazer à casa, 
tendo Kristie Wolfe dado outro rumo a esta construção. 
A mesma revista avança ainda que Kristie é conhecida por criar casas 
fora do normal e decidiu transformar a construção numa casa gigante e 
colocou-a para arrendamento na plataforma Airbnb. 
O anúncio da batata gigante informa ainda que esta está equipada com 
uma cama, uma casa de banho, ar condicionado e uma lareira. No 
entanto, dentro desta casa não é possível fazer festas ou fumar, assim 
como não há qualquer tipo de ligação a tecnologia. 
O preço por noite dentro deste tubérculo é de cerca de 178€ por noite e 
tem uma vista desafugada para as Montanhas Owyhee. 
 

Assista ao vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=jcEcEH2TFXU 
 

 

Gigi Hadid aparece comendo batatas 
fritas de rede de fast food na web e é 

criticada 
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Gigi Hadid (Foto: Reprodução / Instagram) 

https://www.youtube.com/watch?v=jcEcEH2TFXU
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Gigi Hadid enfrentou a fúria de muitos seguidores, que questionaram 
uma ação publicitária realizada no Instagram. A modelo publicou em seu 
perfil duas fotos em que aparecia comendo batatas fritas da rede de fast 
food Mc Donalds. As imagens em questão se tratavam de uma 
campanha paga pela empresa, e os fãs da jovem, quando perceberam, 
criticaram duramente. 
 
"Pré-festival com @mcdonalds ontem. Alimentada e hidratada, obrigada 
amigos", dizia a legenda da imagem. Os seguidores de Gigi 
prontamente passaram a criticá-la, afirmando que ela não deveria 
promover a ingestão deste tipo de alimento. 
"Sabemos que Gigi não come McDonalds" disse uma seguidora. "Ela só 
comeu uma batata e depois cuspiu", disse outro fã, dos inúmeros que 
afirmaram que a modelo, de fato, não se alimenta normalmente com fast 
food. 
De fato, a publicidade foi feita e alcançou muitos seguidores. As 
imagens angariaram mais de 2,3 milhões de curtidas e ao menos 7,1 mil 
comentários. Até o momento, a modelo não se pronunciou sobre as 
críticas que recebeu. 
 

 


