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Folha online

Encerrou-se no dia 11, último, a capacitação de 

técnicos da Ematerce, lotados no regional de Sobral, no 

que diz respeito à identificação da Mosca Negra de Citrus 

– Aleurocanthus woglumi Ashby, praga que atinge 

lavouras de frutas. O treinamento objetivou capacitar 

todos os técnicos da empresa, para saberem identificar 

essa praga. A capacitação ficou a cargo dos técnicos 

Nacélio Cunha, assessor de fruticultura da Ematerce 

(Regional Sobral) e João Batista Almeida, fiscal 

agropecuário da Adagri.

 Segundo Francisco Jader de Albuquerque, gerente 

regional da Ematerce na Zona Norte, a capacitação 

possibilita não apenas a identificação da Mosca Negra e a 

verificação da praga, nas culturas de frutas da região, 

bem como o repasse de possíveis registros para a Adagri, 

que implementará ações de controle. No primeiro dia da 

capacitação, 21 técnicos de Sobral, Santana do Acaraú e 

Massapê receberam as orientações dos multiplicadores. 

Até o dia 11, mais 20 agentes de Cariré, Coreaú e plantas, a mosca excrementa uma espécie de fungo, que Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). Com a 
Mucambo foram alvo da instrução. escurece a folha, prejudicando a fotossíntese e atingindo intenção de antecipar-se a uma possível disseminação da 

 Informou, ainda, o gerente da Ematerce que a a produção de frutas, chegando até a matar o vegetal. praga, cerca de 40 técnicos da Ematerce e da Adagri 
suspeita é que o contágio das lavouras ocorra, através de  Acrescentou que a Mosca Negra de Citrus foi estiveram reunidos, na segunda quinzena de abril último, 
mudas de frutas cítricas (hospedeiro primário), identificada em algumas culturas nos municípios de para discutir meios de combate e controle da mosca.
comercializadas e/ou produzidas por viveiristas, como Paraipaba, Caucaia e Pecém. Entretanto, o Estado ainda 
são chamados esses produtores. Ao colher a seiva de aguarda uma notificação oficial do Ministério da 

EMATERCE CAPACITA TÉCNICOS, PARA IDENTIFICÁ-LA 
Mosca Negra de Citrus

CEARÁ DESTACA-SE COMO PRODUTOR E EXPORTADOR DE MEL
O Estado ocupou a terceira posição no 'ranking' nacional de exportação de mel de abelhas no  1º trimestre de 2010.

O Ceará foi o terceiro estado brasileiro em brasileiro, representando 58,22 por cento da receita, 

exportação de mel de abelhas, durante os primeiros pagando por quilo o equivalente a U$2,82. Em segundo 

três meses de 2010, ficando atrás apenas do Rio lugar veio a Alemanha com um percentual de 21,2, 

Grande do Sul e de São Paulo. O preço-médio do seguido por Reino Unido, Áustria, Canadá e Espanha. 

produto por quilo foi um dos melhores registrados Vinte e três empresas brasileiras foram responsáveis 

ultimamente, U$ 2,85, gerando uma receita de U$13,4 pelo envio do mel para fora do país, sendo que deste 

milhões com a venda de 4,7 toneladas. No mês de total, apenas seis empresas respondem por 63 por cento 

março último, o preço do mel/kg exportado bateu o das exportações, dentre elas uma do Ceará.

recorde de U$2,87.

O médico veterinário Crisanto Alves Araújo, 

articulador de apicultura da Ematerce, diz que a A Ematerce contribui com a excelente qualidade do 

colocação do Estado em exportações para o mercado mel produzido no Ceará e no incremento da 

internacional atesta a qualidade do nosso produto, produtividade, por meio das ações de assistência 

tendo em vista consumidores bastante exigentes. “Por técnica, desenvolvidas nos municípios que cultivam a 

isso, um setor ao qual dedicamos uma assistência criação racional de abelhas “Apis mellifera”.

constante, porque sabemos o peso que representa Dentre as ações, estão os manejos de apiários e 

para a economia do Estado”, explica Crisanto. colméias; revisão sistemática dos apiários assistidos; 

O Ceará movimentou 761.520 quilos de mel nos três alimentação artificial dos enxames, notadamente na 

primeiros meses do ano, deixando para trás estados época de florada escassa; melhoramento genético das 

como Santa Catarina, Piauí, Paraná, Rio Grande do abelhas-rainhas; troca anual (sempre que necessária) de 

Norte, Maranhão e Minas Gerais. Apenas em março de rainhas e cera alveolada do ninho; uso de tela excluidora 

2010, a mercadoria atingiu um volume de 2,42 mil de rainhas no ninho, além de orientar quanto as Boas 

toneladas na pauta de exportações brasileira, Práticas de Fabricação (BPF) direcionadas para a colheita 

correspondendo a U$ 6.923.622,00 em receita e do mel.

atingindo o maior preço já registrado: U$ 2,87.

No primeiro trimestre de 2010, os Estados Unidos 

foram o principal importador do mel de abelhas 

                       AÇÕES EXTENSIONISTAS

Técnicos, lotados nos escritórios da Ematerce, na Região Norte do Estado, aprendem a identificar a praga.
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Extremo-Norte

A Ematerce, Região Extremo-Norte, realizou, no dia 5 Sousa Melo Freitas, a região Extremo-

maio, o lançamento oficial da 1ª etapa da Campanha de Norte dispõe de um rebanho de, 

Vacinação contra Febre Aftosa. O evento aconteceu, na aproximadamente ,40 mil cabeças, sendo 

comunidade Iapara/Vaqueijador, na propriedade do o município de Granja o que é detentor do 

criador José Baldoino, e contou com a presença de maior rebanho, em torno de 17 mil 

diversos parceiros, dentre os quais, presidentes e cabeças. Afirmou Lúcia que é esperado, 

delegados sindicais dos municípios daquela região, mais uma vez, superar os índices, 

secretários de Agricultura de Granja e Barroquinha, estipulados pelo Ministério da Agricultura, 

gerente do BNB, representantes da Adagri, de Fortaleza e Pecuária e Abastecimento (Mapa), que é 

Granja, gerentes locais da Ematerce de Granja, José de 90% de cobertura vacinal. Salientou, 

Maurício Magalhães, e de Camocim, Marcos Antonio ainda, que, na citada região, 4 dos 6 

Monteiro Freitas, agentes rurais e criadores de toda a municípios vêm alcançando 100% de 

região. cobertura vacinal.

Segundo a gerente regional da e Ematerce, Lúcia 

 A DETERMINAÇÃO É VACINAR 100% DE BOVINOS 
Na área de abrangência do regional Extremo-Norte, há, aproximadamente, 40 mil bovinos a serem 

A Ematerce, posto avançado de Aurora, em em uma a vacinação com percentual de 100%. Em 

parceria com a Secretaria Municipal de s e g u i d a ,  o  s u p e r v i s o r  r e g i o n a l  d a  

Agricultura, STTR, Cooperativa Agrícola Mista Ematerce/Cariri- Leste, José Dias Ferreira, em seu 

de Aurora e Adagri, lançaram, no dia 7 de maio discurso, deu os parabéns aos gestores 

de 2010, na sede municipal, a 1ª Etapa da municipais e técnicos, envolvidos na campanha, 

Campanha de Vacinação Contra Febre Aftosa por ter Aurora, ano passado, alcançado o 

2 0 1 0 .  O  e v e n t o  c o n t o u  c o m  percentual de 92% de imunização no gado. Disse 

a participação de 93 criadores, que receberam mais que, doravante, tinha a certeza de que todos 

orientações do Médico Veterinário Gleydson os bovinos do município serão vacinados. 

Cálio, da Vigilância Sanitária daquele município. Encerrando o  evento, houve a prática de 

Informou o técnico da Ematerce, José Edísio vacinação pelo Médico Veterinário Gleydson 

Cruz Leite, que a abertura aconteceu, às 8h30, Cálio, possibilitando aos pecuaristas participarem 

com a palavra do prefeito Adailton Macêdo, que das práticas recomendadas.

parabenizou as parcerias, afirmando acreditar 

 1ª ETAPA DE VACINAÇÃO CONTRA AFTOSA
Aurora

Pecuaristas de Aurora-CE são incentivados a vacinarem seus bovinos contra febre aftosa. 

MEIOS DE COMUNICAÇÃO DIVULGAM 
CAMPANHA CONTRA AFTOSA 

É para valer mesmo a divulgação da campanha contra aftosa na área de abrangência da Ematerce, 
escritório de Santana do Acaraú. 

Santana do Acaraú

A Ematerce e a Adagri, em parceria com 

a Secretaria de Agricultura e Recursos 

Hídricos, de Santana do Acaraú, lançaram, , 

no dia 5 de maio, a primeira etapa de 

erradicação contra a febre aftosa no 

município de naquele município. O evento 

foi realizado ao lado do Mercado Público 

durante a Feira Livre do Muncípio. Para 

uma comunicação, com eficácia, foi 

colocado um carro de som-volante, no 

decorrer do lançamento, além da 

distribuição folderes. 

Informou o gerente local da Ematerce 

que, toda quarta-feira, durante a Feira 

Livre, local de encontro dos principais 

agropecuaristas do município, será feita 
mais que, durante o mês de maio, a emissora de 

massiva divulgação sobre a importância de os 
rádio Regional de Sobral, AM 1320 KHz, veiculará 

criadores vacinarem seus rebanos contra essa 
chamadas, no programa do radialista Domingos 

doença. A Ematerce, por intermédio do gerente 
Sávio, para sensibilizá-los a imunizar seus bovinos. 

local, José Stênio Martins do Amaral, colocará 
Ressalte-se que a Ematerce, em Santana do 

pessoas, para a entrega de material promocional 
Acaraú, divulgará os benefícios da campanha em 

da campanha aos principais pecuaristas. Disse 
todos os eventos dos quais participar.

A Ematerce, escritório local do Crato,  Adagri, Prefeitura 

Municipal do Crato, Instituto Agropolos, a Cooperativa Agrícola  

de  Pequenos Produtores do Sítio Malhada e demais parceiros 

do município fizeram, no dia 6 de maio, o lançamento da 

Campanha de Vacinação contra a Febre Aftosa-2010, em Crato, 

tendo como local a miniusina de pasteurização de leite do Sítio 

Malhada. 

Segundo a gerente do escritório da Ematerce, no Crato, 

Maria Elcileide N. Mendonça, foi expressivo o comparecimento 

de agropecuaristas, extensionistas, representantes de 

entidades de classe, autoridades das esferas municipal, 

estadual e federal, ligadas, direta e indiretamente, ao setor 

agropecuário da região caririense. Informou, ainda, que a 

determinação é para serem vacinados todos os bovinos (100%) 

na área de jurisdição da Ematerce naquele município. Para 

tanto, faz-se ma divulgação massiva, para que os criadores 

imunizem seus animais até final de maio, quando se encerra o 

prazo de vacinação da 1ª etapa de 2010.

Criadores da região do Cariri são incentivados a vacinarem 
seus rebanhos contra a febre aftosa

PRESTIGIADO LANÇAMENTO 
CAMPANHA CONTRA 

AFTOSA 

Crato

A gerente regional da Ematerce, Extremo-Norte, Lúcia Sousa, solicita total 
empenho dos criadores, para que vacinem seus bovinos contra febre aftosa.

Lançamento campanha contra aftosa, em Aurora, bastante prestigiada.
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Assinatura de convênios, entrega de tanques de resfriamento de leite e discussão de temas, 
inerentes à agricultura, marcaram a data.  

SENADOR POMPEU COMEMORA DIA NACIONAL DA AGRICULTURA 

O Banco do Nordeste do Brasil, em parceria com o tanques em todo o interior.  

Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) e a A l é m  d o s  t a n q u e s  d e  

Secretaria do Desenvolvimento Agrário (SDA), Fetraece, resfriamento de leite, o governo 

Instituto Nordeste da Cidadania e Prefeitura Municipal de estadual também distribuiu “kits” 

Senador Pompeu, promoveu, no 7 de maio, o Dia Nacional de análise de leite e capacitou 

da Agricultura naquele município. O evento teve por produtores,  objet ivando a 

objetivo homenagear o agricultor familiar, responsável m e l h o r i a  d o  r e b a n h o  e  

pela grande maioria dos alimentos que chegam à mesa dos estruturação e fortalecimento da 

brasileiros, diariamente, e contou com o apoio de todos os atividade. A bovinocultura ainda 

municípios do Território da Cidadania, situados no Sertão é uma excelente alternativa de 

Central. sistemas de produção auto-
ocasião, 60 mil alevinos de tilápia foram entregues para O titular da SDA, Antonio Amorim, acompanhado pelo sustentáveis em regime de sequeiro na região do semi-
distribuição nos maiores açudes do município.  presidente da Ematerce, Itamar Teixeira, e o diretor árido. 

Mais de 350 mil reais em contratos para aquisição de técnico da empresa, Walmir Severo, fez a entrega de  A cidade de Senador Pompeu também recebeu os 
tratores, implementos agrícolas, animais e melhoria da diversos tanques de resfriamento de leite e kits de certificados do Programa de Peixamento e de Práticas 
infra-estrutura de propriedades, oriundos do Pronaf, ordenha à comunidades da região, além da assinatura de Agrícolas, para convivência no semi-árido, como as 
foram assinados entre BNB e agricultores familiares. No convênios e financiamentos para pequenos produtores. A mandalas. O programa de peixamento é baseado na 
período da tarde, vários painéis foram montados, entrega dos tanques de resfriamento de leite é uma reposição de estoque dos reservatórios, com vistas a 
destinados a orientar agricultores sobre crédito para a iniciativa da SDA, visando fortalecer a bovinocultura do garantir a segurança alimentar, mediante a produção de 
agricultura familiar, comercialização de produtos e leite no Ceará, além de apoiar o Programa Leite Fome Zero alimento protéico e à geração de emprego e renda, por 
Garantia-Safra.do Governo Federal. A SDA pretende implantar 120 meio da captura e comercialização do pescado. Na 

O gerente de Apoio Técnico da Ematerce, Engº Agrº Cláudio Matoso e a técnica Alesandra, 

do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), visitaram, no dia 4 de maio, o município 

de Iracema; no dia 5, foi a vez de Ererê; e, no dia 6, novamente Iracema.

Segundo José Maurício Pereira de Oliveira, as visitas objetivaram ouvir os agricultores-

beneficiários do Programa Garantia-Safra e colher deles sugestões, com vistas ao 

aprimoramento das ações desse programa, que tem a contribuição financeira dos 

agricultores (1% do valor da previsão do benefício anual); 3% das prefeituras; 6% do Governo 

do Estado; e 20%)do Governo Federal.

O Garantia-Safra é um seguro que garante a importância de R$ 600,00 para a família , 

distribuídos em quatro parcelas iguais, caso a seca ou excesso de chuvas ocasionem perdas 

iguais ou superiores a 50% nas culturas de arroz, feijão, milho, mandioca e algodão no 

município.

EMATERCE E MDA COLHEM SUGESTÕES DE BENEFICIÁRIOS DO GARANTIA-SAFRA 
MDA ouve beneficiários do Garantia-Safra e colhe sugestões, para melhor atendê-los. 

Iracema e Ererê

Aracoiaba DIA DE CAMPO SOBRE PLANTIO DO URUCUM
A iniciativa busca revitalizar a cultura na região do Maciço de Baturité.

Reunião com agricultores, na localidade de Bom Sucesso, município de Iracema.

A Prefeitura Municipal de Aracoiaba, através da plantado produz 1.200 quilos de semente de urucum. d e s t i n a d a  à  

Secretaria de Desenvolvimento Agrário daquele O urucum é atualmente utilizado em larga escala na parte técnica, 

município, realiza, no dia 28 de maio próximo, Dia de produção de cosméticos, para usos medicinais e, de forma e nfo ca n d o  o  

Campo voltado para o plantio do urucum. A iniciativa, que mais tradicional, na culinária. Originária da América p l a n t i o ,  

conta com apoio da Ematerce, BNB, Banco do Brasil e  do Tropical, a árvore do urucum, cientificamente chamada de espaçamento, 

CVT (Centro Vocacional Tecnológico) de Aracoiaba, espera Bixa orellana, chega a atingir até seis metros de altura, u s o  d e  

reunir cerca de 200 agricultores familiares da região do promovendo um belíssimo visual para quem a vê, d e f e n s i v o s  

Maciço de Baturité, que abrange 13 municípios. principalmente na época da florada. o r g â n i c o s ,  

“A intenção deste dia especial é revitalizar o plantio do produção  de  

urucum, na região do maciço, que já teve seus tempos mudas, dentre 

áureos”, diz Érico Silva , gerente do escritório local da Serão montadas, ao longo da área de visitação, quatro outros temas. A 

Ematerce. Há cerca de um ano, 1 hectare da Fazenda estações, quando os agricultores obterão informações análise financeira, quanto à viabilidade do plantio e sua 

Xavante II desenvolve o plantio do urucum. A semente acerca do cultivo do urucum. Na primeira estação, os comercialização, será discutida na última estação.

pode ser colhida três meses depois da florada do agricultores serão inscritos, divididos em grupos e O Dia de Campo, em Aracoiaba, começará  às 7h30min 

urucuzeiro, o que acontece seis meses após o plantio, receberão material informativo sobre a cultura. Na e terminará até às 14 horas e acontecerá na Fazenda 

permitindo ao produtor a colheita de até duas safras, por segunda, técnicos farão uma breve introdução sobre o Xavante, situada na Estrada Aracoiaba-Lagoa de São João.

ano, nos meses de julho e dezembro. Cada hectare urucum, incluindo histórico e uso. A terceira estação  é 

                                  ESTAÇÕES


