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03/08/2017 
Paulo anuncia conjunto de ações e fortalece 

agropecuária  

 
Empenhado em fortalecer a agropecuária de Pernambuco, o governador Paulo 
Câmara anunciou, hoje, um pacote de ações durante a abertura da II Feira da 
Avicultura do Nordeste, neste município, Agreste Meridional. Entre os 
investimentos do Governo do Estado estão reestruturação da Agência Estadual 
de Fiscalização e Defesa Agropecuária (Adagro); assinatura do decreto de 
operação da rastreabilidade do ovo; abertura de seleção temporária para 
contratação de 74 técnicos de defesa agropecuária; concurso público para 
contratação de 50 fiscais agropecuários e entrega de equipamentos. 
“Temos que estar muito junto no campo e nos arranjos produtivos, buscando 
gerar emprego e renda, fazendo com que a produção avícola de Pernambuco 
continue a crescer, a se desenvolver e a nos orgulhar. Nesse sentido, a Adagro 
tem um papel fundamental: o de orientar, de fiscalizar e fazer parcerias em 
favor de uma agropecuária de qualidade, que proteja as pessoas que adquirem 
os produtos e, ao mesmo tempo, dê boas condições de trabalho aos 
fornecedores”, afirmou o governador Paulo Câmara, frisando que Pernambuco 
é o maior produtor de ovos do Nordeste e que este novo sistema de 
rastreabilidade é pioneiro no Brasil. Durante o evento, o chefe do Executivo 
estadual visitou os estandes, cumprimentou os expositores da feira e os 
participantes da Corrida das Galinhas. 
Com o decreto, assinado pelo governador Paulo Câmara, será possível 
organizar e regulamentar o trânsito e o comércio de ovos e derivados no 
Estado, para fins de fiscalização e controle sanitário, melhorando a qualidade 

http://www.blogdomagno.com.br/ver_post.php?id=179540
http://www.blogdomagno.com.br/ver_post.php?id=179540


 

 

 

dos produtos e possibilitando a rastreabilidade desde a procedência até a 
comercialização. “O consumidor vai poder identificar de onde veio o ovo e a 
data em que ele foi produzido, melhorando a questão da segurança”, destacou 
a presidente da Adagro, Erivânia Camelo, acrescentando que os produtores 
pernambucanos terão 90 dias para aderirem à nova regra. 
Com relação à reestruturação da Adagro, Erivânia pontuou que a medida vai 
aumentar o poder de atuação de fiscalização no Estado e os benefícios para os 
produtores. “Hoje, estamos com um quadro bastante reduzido de fiscais. Então, 
com a seleção temporária e o concurso público, vamos melhorar a fiscalização 
para que os registros dos produtos fiquem mais rápidos”, esclareceu. 
A seleção temporária para 74 técnicos agropecuários será realizada este 
semestre e tem contratação prevista para o primeiro trimestre de 2018. Já o 
concurso público para contratação de 50 fiscais agropecuários (nível superior) 
deve ocorrer ainda este ano, com contratação para o primeiro trimestre de 
2018. Do total de vagas, 40 serão para o cargo de médico veterinário (Defesa 
Animal) e 10 para engenheiros agrônomos (Defesa Vegetal). Na ocasião, o 
governador também entregou 22 ensiladeiras, beneficiando 20 municípios do 
Agreste e Sertão, além de uma moto e de 11 kits de inseminação artificial. Os 
equipamentos promovem a inclusão produtiva, melhoria da renda e das 
condições de sobrevivência do homem do campo, com foco na bacia leiteira do 
Estado. 
Para o secretário de Agricultura e Reforma Agrária (Sara), Nilton Mota, a 
avicultura de Pernambuco vive um grande momento com as ações anunciadas 
pelo governador Paulo Câmara. “Assim como a educação, somos referência na 
avicultura no Norte e no Nordeste do País. Sabemos que o Brasil não vive um 
bom momento, mas os atos assinados pelo governador trazem um novo 
momento para Pernambuco no segmento avícola”, pontuou Mota. 
Prefeita de São Bento do Una, Débora Almeida agradeceu ao governador e 
assegurou que, hoje, a avicultura respira com mais tranquilidade. “O segmento 
vem crescendo muito com esse empenho do Governo do Estado. O 
governador Paulo Câmara sempre muito atencioso com o povo de São Bento 
do Una”, afirmou a prefeita.  
Também estiveram presentes o vice-governador e secretário de 
Desenvolvimento Econômico, Raul Henry; o chefe de gabinete, João Campos; 
o presidente do Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA), Gabriel Maciel; os 
deputados estaduais Claudiano Filho e Romário Dias; e prefeitos da região. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

04/08/2017 
PAULO CÂMARA ANUNCIA CONJUNTO DE AÇÕES E 

FORTALECE AGROPECUÁRIA DE PERNAMBUCO 

 
Empenhado em fortalecer a agropecuária de Pernambuco, o governador Paulo Câmara 

anunciou, nesta quinta-feira (03.08), um pacote de ações durante a abertura da II Feira 

da Avicultura do Nordeste, neste município, Agreste Meridional. Entre os investimentos 

do Governo do Estado estão reestruturação da Agência Estadual de Fiscalização e 

Defesa Agropecuária (Adagro); assinatura do decreto de operação da rastreabilidade do 

ovo; abertura de seleção temporária para contratação de 74 técnicos de defesa 

agropecuária; concurso público para contratação de 50 fiscais agropecuários; e entrega 

de equipamentos. 

“Temos que estar muito junto no campo e nos arranjos produtivos, buscando gerar 

emprego e renda, fazendo com que a produção avícola de Pernambuco continue a 

crescer, a se desenvolver e a nos orgulhar. Nesse sentido, a Adagro tem um papel 

fundamental: o de orientar, de fiscalizar e fazer parcerias em favor de uma agropecuária 

de qualidade, que proteja as pessoas que adquirem os produtos e, ao mesmo tempo, dê 

boas condições de trabalho aos fornecedores”, afirmou o governador Paulo Câmara, 

frisando que Pernambuco é o maior produtor de ovos do Nordeste e que este novo 

sistema de rastreabilidade é pioneiro no Brasil. Durante o evento, o chefe do Executivo 

estadual visitou os estandes, cumprimentou os expositores da feira e os participantes da 

Corrida das Galinhas. 

Com o decreto, assinado pelo governador Paulo Câmara, será possível organizar e 

regulamentar o trânsito e o comércio de ovos e derivados no Estado, para fins de 

fiscalização e controle sanitário, melhorando a qualidade dos produtos e possibilitando a 

rastreabilidade desde a procedência até a comercialização. “O consumidor vai poder 

identificar de onde veio o ovo e a data em que ele foi produzido, melhorando a questão 

da segurança”, destacou a presidente da Adagro, Erivânia Camelo, acrescentando que os 

http://blogdofinfa.com.br/2017/08/paulo-camara-anuncia-conjunto-de-acoes-e-fortalece-agropecuaria-de-pernambuco.html
http://blogdofinfa.com.br/2017/08/paulo-camara-anuncia-conjunto-de-acoes-e-fortalece-agropecuaria-de-pernambuco.html


 

 

 

produtores pernambucanos terão 90 dias para aderirem à nova regra.

 
Com relação à reestruturação da Adagro, Erivânia pontuou que a medida vai aumentar o 

poder de atuação de fiscalização no Estado e os benefícios para os produtores. “Hoje, 

estamos com um quadro bastante reduzido de fiscais. Então, com a seleção temporária e 

o concurso público, vamos melhorar a fiscalização para que os registros dos produtos 

fiquem mais rápidos”, esclareceu. 

A seleção temporária para 74 técnicos agropecuários será realizada este semestre e tem 

contratação prevista para o primeiro trimestre de 2018. Já o concurso público para 

contratação de 50 fiscais agropecuários (nível superior) deve ocorrer ainda este ano, 

com contratação para o primeiro trimestre de 2018. Do total de vagas, 40 serão para o 

cargo de médico veterinário (Defesa Animal) e 10 para engenheiros agrônomos (Defesa 

Vegetal). Na ocasião, o governador também entregou 22 ensiladeiras, beneficiando 20 

municípios do Agreste e Sertão, além de uma moto e de 11 kits de inseminação 

artificial. Os equipamentos promovem a inclusão produtiva, melhoria da renda e das 

condições de sobrevivência do homem do campo, com foco na bacia leiteira do Estado.

 
Para o secretário de Agricultura e Reforma Agrária (Sara), Nilton Mota, a avicultura de 

Pernambuco vive um grande momento com as ações anunciadas pelo governador Paulo 

Câmara. “Assim como a educação, somos referência na avicultura no Norte e no 

Nordeste do País. Sabemos que o Brasil não vive um bom momento, mas os atos 



 

 

 

assinados pelo governador trazem um novo momento para Pernambuco no segmento 

avícola”, pontuou Mota. 

Prefeita de São Bento do Una, Débora Almeida agradeceu ao governador e assegurou 

que, hoje, a avicultura respira com mais tranquilidade. “O segmento vem crescendo 

muito com esse empenho do Governo do Estado. O governador Paulo Câmara sempre 

muito atencioso com o povo de São Bento do Una”, afirmou a prefeita. 

Também estiveram presentes o vice-governador e secretário de Desenvolvimento 

Econômico, Raul Henry; o chefe de gabinete, João Campos; o presidente do Instituto 

Agronômico de Pernambuco (IPA), Gabriel Maciel; os deputados estaduais Claudiano 

Filho e Romário Dias; e prefeitos da região. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

04/08/2017 
Paulo Câmara anuncia conjunto de ações e fortalece 
agropecuária de Pernambuco  

 
As medidas anunciadas pelo governador, nesta quinta-feira, irão aumentar a 
segurança e a qualidade da produção avícola,estimular a bacia leiteira e 
reestruturar a Adagro 

Empenhado em fortalecer a agropecuária de Pernambuco, o governador Paulo 
Câmara anunciou, nesta quinta-feira (03.08), um pacote de ações durante a 
abertura da II Feira da Avicultura do Nordeste, neste município, Agreste 
Meridional. Entre os investimentos do Governo do Estado estão reestruturação 
da Agência Estadual de Fiscalização e Defesa Agropecuária (Adagro); 
assinatura do decreto de operação da rastreabilidade do ovo; abertura de 
seleção temporária para contratação de 74 técnicos de defesa agropecuária; 
concurso público para contratação de 50 fiscais agropecuários; e entrega de 
equipamentos. 
“Temos que estar muito junto no campo e nos arranjos produtivos, buscando 
gerar emprego e renda, fazendo com que a produção avícola de Pernambuco 
continue a crescer, a se desenvolver e a nos orgulhar. Nesse sentido, a Adagro 
tem um papel fundamental: o de orientar, de fiscalizar e fazer parcerias em 
favor de uma agropecuária de qualidade, que proteja as pessoas que adquirem 
os produtos e, ao mesmo tempo, dê boas condições de trabalho aos 
fornecedores”, afirmou o governador Paulo Câmara, frisando que Pernambuco 
é o maior produtor de ovos do Nordeste e que este novo sistema de 
rastreabilidade é pioneiro no Brasil. Durante o evento, o chefe do Executivo 
estadual visitou os estandes, cumprimentou os expositores da feira e os 
participantes da Corrida das Galinhas. 
Com o decreto, assinado pelo governador Paulo Câmara, será possível 
organizar e regulamentar o trânsito e o comércio de ovos e derivados no 
Estado, para fins de fiscalização e controle sanitário, melhorando a qualidade 
dos produtos e possibilitando a rastreabilidade desde a procedência até a 
comercialização. “O consumidor vai poder identificar de onde veio o ovo e a 

http://joseliamaria.com/paulo-camara-anuncia-conjunto-de-acoes-e-fortalece-agropecuaria-de-pernambuco/
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data em que ele foi produzido, melhorando a questão da segurança”, destacou 
a presidente da Adagro, Erivânia Camelo, acrescentando que os produtores 
pernambucanos terão 90 dias para aderirem à nova regra. 

 
Com relação à reestruturação da Adagro, Erivânia pontuou que a medida vai 
aumentar o poder de atuação de fiscalização no Estado e os benefícios para os 
produtores. “Hoje, estamos com um quadro bastante reduzido de fiscais. Então, 
com a seleção temporária e o concurso público, vamos melhorar a fiscalização 
para que os registros dos produtos fiquem mais rápidos”, esclareceu. 
A seleção temporária para 74 técnicos agropecuários será realizada este 
semestre e tem contratação prevista para o primeiro trimestre de 2018. Já o 
concurso público para contratação de 50 fiscais agropecuários (nível superior) 
deve ocorrer ainda este ano, com contratação para o primeiro trimestre de 
2018. Do total de vagas, 40 serão para o cargo de médico veterinário (Defesa 
Animal) e 10 para engenheiros agrônomos (Defesa Vegetal). Na ocasião, o 
governador também entregou 22 ensiladeiras, beneficiando 20 municípios do 
Agreste e Sertão, além de uma moto e de 11 kits de inseminação artificial. Os 
equipamentos promovem a inclusão produtiva, melhoria da renda e das 
condições de sobrevivência do homem do campo, com foco na bacia leiteira do 
Estado. 
Para o secretário de Agricultura e Reforma Agrária (Sara), Nilton Mota, a 
avicultura de Pernambuco vive um grande momento com as ações anunciadas 
pelo governador Paulo Câmara. “Assim como a educação, somos referência na 
avicultura no Norte e no Nordeste do País. Sabemos que o Brasil não vive um 
bom momento, mas os atos assinados pelo governador trazem um novo 
momento para Pernambuco no segmento avícola”, pontuou Mota. 
Prefeita de São Bento do Una, Débora Almeida agradeceu ao governador e 
assegurou que, hoje, a avicultura respira com mais tranquilidade. “O segmento 
vem crescendo muito com esse empenho do Governo do Estado. O 
governador Paulo Câmara sempre muito atencioso com o povo de São Bento 
do Una”, afirmou a prefeita.  
Também estiveram presentes o vice-governador e secretário de 
Desenvolvimento Econômico, Raul Henry; o chefe de gabinete, João Campos; 
o presidente do Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA), Gabriel Maciel; os 
deputados estaduais Claudiano Filho e Romário Dias; e prefeitos da região. 
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03/08/2017 

Câmara anuncia ações para a agropecuária do Estado 
Entre as medidas anunciadas, nesta quinta, está a reestruturação da Agência Estadual de 

Fiscalização e Defesa Agropecuária (Adagro) 

 
Paulo Câmara anunciou, nesta quinta-feira, um pacote de ações durante a abertura da II 

Feira da Avicultura do NordesteFoto: Aluísio Moreira/SEI 

Em São Bento do Uma, no Agreste Meridional, o governador de Pernambuco, Paulo 

Câmara (PSB), anunciou um pacote de ações durante a abertura da II Feira da 

Avicultura do Nordeste. Entre os investimentos, estão a reestruturação da Agência 

Estadual de Fiscalização e Defesa Agropecuária (Adagro); assinatura do decreto de 

operação da rastreabilidade do ovo; abertura de seleção temporária para contratação de 

74 técnicos de defesa agropecuária; concurso público para contratação de 50 fiscais 

agropecuários; e entrega de equipamentos. 

“Temos que estar muito junto no campo e nos arranjos produtivos, buscando gerar 

emprego e renda, fazendo com que a produção avícola de Pernambuco continue a 

crescer, a se desenvolver e a nos orgulhar. Nesse sentido, a Adagro tem um papel 

fundamental: o de orientar, de fiscalizar e fazer parcerias em favor de uma agropecuária 

de qualidade, que proteja as pessoas que adquirem os produtos e, ao mesmo tempo, dê 

boas condições de trabalho aos fornecedores”, afirmou o governador. 

O gestor também frisou que Pernambuco é o maior produtor de ovos do Nordeste e que 

este novo sistema de rastreabilidade é pioneiro no Brasil. Durante o evento, o chefe do 

Executivo estadual visitou os estandes, cumprimentou os expositores da feira e os 

participantes da Corrida das Galinhas. 

“Assim como a educação, somos referência na avicultura no Norte e no Nordeste do 

País. Sabemos que o Brasil não vive um bom momento, mas os atos assinados pelo 

governador trazem um novo momento para Pernambuco no segmento avícola”, pontuou 

o secretário de Agricultura e Reforma Agrária, Nilton Mota. 

Também estiveram presentes o vice-governador e secretário de Desenvolvimento 

Econômico, Raul Henry (PMDB); o chefe de gabinete, João Campos (PSB); o 

presidente do Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA), Gabriel Maciel; os 

deputados estaduais Claudiano Filho (PP) e Romário Dias (PSD); além de prefeitos da 

região. 
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03/08/2017 
INDÚSTRIA AVÍCOLA DE PERNAMBUCO ADOTARÁ 

RASTREABILIDADE DO OVO AINDA ESTE ANO 

 
A indústria avícola pernambucana será a primeira do Brasil a adotar sistema de 

rastreabilidade do ovo produzido no estado numa iniciativa do setor em conjunto com a 

Secretaria de Agricultura de Pernambuco através da Agência de Defesa Agropecuária 

de Pernambuco (Adagro) e Associação Avícola de Pernambuco (Avipe). 

Na tarde hoje, em São Bento do Una, o governador Paulo Câmara assina o decreto 

criando o sistema que deve ser implantado em até 90 dias pelas empresas do setor que 

produzem 10 milhões de ovo/dia. O sistema de rastreabilidade de ovo está implantando 

apenas na França, Suécia, Suíça e Alemanha todas da comunidade europeia. 

A proposta do governo é dar maior segurança aos produtos da região produtora do 

Agreste, mas com o selo de rastreabilidade o ovo de Pernambuco passa a ter maior 

diferencial no mercado por carregar um número impresso em cada. 

Apenas os ovos vendidos em supermercados que só obrigatoriamente pré-embalados 

não terá um número por unidade sendo essa identificação colocada na caixa que já sai 

da indústria pronto para o consumo. O setor de supermercados responde por 10% de 

toda a produção comercializada no varejo. 

O governador aproveita sua viagem a São Bento do Uma para lançar o concurso para a 

contratação de 50 fiscais da Adagro e mais 75 técnicos agrícolas. 

O governo do Estado transformou a Adagro em agência o que lhe deu nova formatação 

de maneira a ter independência física e orçamentária. 

Isso permitiu que a agência elevasse suas receitas de cobrança de taxas e serviços de R$ 

600 para R$ 8 milhões no ano passado. A empresa também atualizou toda as tabelas de 

serviços o que ajudou a melhorar a arrecadação. 
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03/08/2017 

Vice-governador de Pernambuco destaca potencial da 
caprinovinocultura de Dormentes 

 
Considerado o maior rebanho caprinovinocultor do Estado de Pernambuco, o município 

de Dormentes, no Sertão do São Francisco, ganhou elogios rasgados do vice-governador 

e secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Raul Henry nesta quinta-feira (3). 

Henry, que esteve pela manhã em São Bento do Una (Agreste) para a 20ª edição da 

Corrida da Galinha e a Feira da Avicultura, lembrou que os municípios do Agreste e 

Sertão conseguem empreender, mesmo diante de dificuldades de logística. O que, 

segundo ele, não ocorre na Zona da Mata. 

A afirmação foi dada durante o debate de hoje, com o comunicador Geraldo Freire. Para 

Henry, Dormentes alcançou esse estatus, consolidado com o sucesso da Feira de 

Caprinos e Ovinos (Caprishow), em maio, porque soube investir em itens como 

tecnologias de manejo e melhoramento da ração, mesmo distante do Rio São Francisco. 

(Foto: Apecco/reprodução) 
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04/08/2017 
Desenvolvida uma macaxeira mais macia, saborosa e 

sem fiapo 

 
Uma macaxeira amarela, macia e saborosa, a Aipim Manteiga não apresenta fibras, 
tem sabor adocicado e a textura da massa cozida é fina, características desejáveis para 
a produção de bolos, sequilhos, nhoques e purês. Com todas essas vantagens, os 
produtores rurais poderão obter bons lucros plantando essa nova variedade, que a 
Embrapa Amazônia Ocidental recomenda.  
O programa de melhoramento da mandioca da Embrapa tem como finalidade básica o 
desenvolvimento e a avaliação de espécies adaptadas aos ecossistemas do trópico 
úmido da Amazônia e que atendam às demandas do mercado consumidor. Para isso, 
utilizam-se técnicas de avaliação de tipos locais de mandioca assim como o a 
introdução, seleção e avaliação e de materiais originários de outras regiões. 
A macaxeira, conhecida também como mandioca mansa, doce, de mesa ou aipim, é 
bastante cultivada no norte e nordeste do país, destinada principalmente ao consumo 
in natura. Apesar das peculiaridades dos ecossistemas, participa de forma significativa 
nos diversos sistemas de produção, quer isoladamente, em cultivos de fundo de 
quintal, ou em consórcio com outras culturas. Diferencia-se da mandioca brava por 
apresentar baixos teores de ácido cianídrico (HCN) na polpa crua de raízes frescas, 
geralmente abaixo de 50 mg/kg de polpa. Esses teores variam de acordo com a 
variedade, idade e época de colheita e condições ambientais. 
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04/08/2017 
Um jeito de garantir que o feijão produza mais 

A tecnologia de inoculação de bactérias 

fixadoras de nitrogênio atmosférico, denominadas coletivamente de rizóbios, em 

sementes de leguminosas, como o feijoeiro comum, tem contribuído significativamente 

para o aproveitamento otimizado de nutrientes, especialmente o nitrogênio que, de 

modo geral, representa o nutriente de maior exigência pelas plantas. 

Estratégias para maximizar a fixação biológica do nitrogênio com a cultura do feijoeiro, 

como a seleção de rizóbios com elevada eficiência simbiótica e o uso de bioinsumos 

junto ao inoculante microbiano, têm sido desenvolvidas pela Embrapa Agropecuária 

Oeste em parceria com outras instituições e Unidades da Embrapa, e os resultados da 

adoção desta tecnologia vêm contribuindo para a melhoria da qualidade ambiental, 

incrementos no rendimento de grãos desta cultura e promovendo o desenvolvimento 

social. 

Fábio Mercante, pesquisador da Embrapa Agropecuária Oeste, explica que as pesquisas 

têm indicado que, com a adoção dessa técnica, a produtividade dos feijoeiros, que no 

Brasil gira em torno de 800 quilos por hectare, pode ultrapassar os três mil quilos por 

hectare. “Isto ocorre quando outros fatores são corrigidos como uma adubação com 

fósforo e uma calagem bem feita”, ressalta Mercadante. 

A importância da adoção desta tecnologia na cultura do feijoeiro é evidenciada no setor 

da agricultura familiar e no agronegócio em geral, permitindo a obtenção de 

incrementos na produtividade, sem onerar o custo de produção com os adubos 

nitrogenados. O pesquisador Mercante diz que a seleção de estirpes de rizóbio nativas 

de solos de Mato Grosso do Sul, com elevado potencial simbiótico e adaptadas às 

condições locais, e a utilização de moléculas bioativas que, quando adicionadas ao 

inoculante, são capazes de promover um efeito sinergístico, aumentando a nodulação e, 

conseqüentemente, a fixação biológica de nitrogênio e o rendimento de grãos da cultura. 
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