BANANAS DO EQUADOR: A AMEAÇA CONTINUA.

Os funcionários do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento –
MAPA, JEFÉ LEÃO RIBEIRO E ÉRIKO TADASHI SEDOGUSHI, ambos da
Secretaria de Defesa da Agropecuária, participaram de Missão técnica com vistas as
questões fitossanitárias para a importação de bananas do Equador, no período de 15 a 22
de Dezembro do ano passado, onde na oportunidade visitaram Quito e Guayaquil.
O engenheiro agrônomo FERNANDO HADDAD, da EMBRAPA,
MANDIOCA E FRUTICULTURA, visitou áreas de produção de bananas para conhecer
a mitigação proposta para o combate das pragas.
As iniciativas acima do Ministério da Agricultura e Abastecimento-MAPA visa
validar um novo e eventual análise de risco de pragas, e se os técnicos acima, se
convenceram do que lá encontrado e pelas informações dos técnicos responsáveis pela
agricultura do Equador, a importação de bananas do Equador pode ser liberado
imediatamente.
A ASSOCIAÇÃO DOS BANANICULTORES DO VALE DO RIBEIRAABAVAR, está protocolando pessoalmente no dia 07 deste mês, perante o Deputado
Federal NELSON MARQUEZELLI-PTB-SP, solicitação de audiência imediata com o
MINISTRO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO-MAPA, para
obter informações sobre as visitas acima, bem como quais os próximos posicionamentos
deste ministério em relação as importações de bananas do Equador.
Segundo o presidente da ASSOCIAÇÃO DOS BANANICULTORES DO
VALE DO RIBEIRA-ABAVAR, o momento é muito preocupante para a bananicultura
do Vale do Ribeira, e convida, novamente os bananicultores a apoiar a entidade,
associando-se a esta para podermos pressionar os governantes em relação a abertura do
mercado interno para as bananas vindas do Equador.
O departamento jurídico da ASSOCIAÇÃO DOS BANANICULTORES DO
VALE DO RIBEIRA-ABAVAR, na pessoa do Dr° SILENO FOGAÇA, junto com
especialistas da área, tendo a frente o Dr° e Prof° Engº Agrº Wilson da Silva Moraes,
Pesquisador da APTA – Pólo Regional do Vale do Ribeira/SP e Prof° Dr° em
Fitopatologia da UNESP - Campus de Registro/SP, coordena e acompanha todos os
trabalhos técnicos a respeito do risco patente que corre a bananicultura nacional e do
Vale do Ribeira, se o Brasil importar bananas do Equador.
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