
Embrapa Uva e Vinho apresenta novas
seleções de uvas sem sementes

Novas seleções de uvas
sem sementes para mesa
e s t ão em fase final de
rval iação pela Embrapa
.Jva e Vinho, na Estação
~xperimental de Viticul-
.ura Tropical, no Corre-
~o da Barra Bonita, em
ales, e devem seguir em
neve para a última fase
io trabalho de melhora-
nento genético.
Em texto especial para o

ornal de Jales, os pes-

quis adores João Dimas
Garcia Maia e Patrícia Sil-
va Ritschel informam que
na etapa de validação, as
seleções avançadas serão
submetidas à avaliação
por técnicos e produtores
parceiros em diferentes
pólos de produção.
Na semana de 29 de ju-

nho a 04 de julho, estas
seleções foram apresenta-
das para técnicos da Se-
cretaria de Agricultura e

DOAÇÃO DE TERRENO

Petrobras acusa jornal
carioca de tentar

desoualificanfuncionários

lideranças do setor de di-
ferentes pólos de produ-
ção. Estiveram presentes
ao evento técnicos do Es-
critório de Desenvolvi-
mento Rural de Jales, das
Casas de Agricultura de
[ales e de Tupi Paulista, e
da Secretaria Municipal
de Agricultura de Jales.
O presidente da Avir-

tupi (Associação dos Pro-
dutores de Uvas de Tupi
Paulista) e o presidente
do Sindicato Rural de In-
daiatuba também presti-
giaram o evento. Na opor-
tunidade, foi realizada a

degustação das uvas, uma
visita às plantas no cam-
po e a apresentação das
normas do contrato de
parceria entre a Embrapa
e futuros cooperantes.
Ainda este ano serão rea-
lizadas as visitas a dife-
rentes pólos de produ-
ção, como Norte do Para-
ná e região de Petrolina-
Juazeiro, no Nordeste
Brasileiro, para estabele-
cimento das parcerias
para avaliação das sele-
ções avançadas em cada
região. Matéria completa
na página 1-8
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Seleções de uvas sem sementes em fase de avaliação
na Esta ão Ex erimental de Viticultura Tro ical


