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Várias frentes contra a mosca-

de-estábulo no Agreste de 

Pernambuco 
8 de novembro de 2021 Por Pedro Araújo 

 

A praga do inseto conhecido como mosca-de-estábulo tem atingido de forma grave a 

agropecuária da cidade de Barra de Guabiraba, município do Agreste Central de 

http://penoticias.com.br/blog/author/pedro/


Pernambuco, e tem acendido um sinal de alerta para produtores da região por estar 

causando muitos prejuízos. Várias frentes estão sendo formadas para tentar conter a 

infestação e uma delas foi o 1º Encontro Pernambucano de Prevenção e Combate à 

Mosca-dos-estábulos (Enpecom), que aconteceu na cidade. 

O evento foi promovido pela Una Ambiental, em parceria com outros órgãos, e contou 

com a presença de pesquisadores e extensionistas do Instituto Agronômico de 

Pernambuco (IPA). A realização se deu pela preocupação dos pecuaristas e produtores 

com a intensidade das moscas, por conta da perda de peso e qualidade de vida dos 

animais. Por isso, a pauta se mostra urgente. 

“Temos que ter uma viabilidade o mais rápido possível no combate dessas moscas. 

Estamos sofrendo demais com essa praga”, disse João Tavares, representante da Una 

Ambiental. Segundo Liane Maranhão, pesquisadora do IPA, serão realizadas ações de 

pesquisa e manejo integrado à mosca-de-estábulo pelo órgão. Para isso, serão feitas 

algumas coletas para que se consiga pesquisa a proliferação da praga. 

O encontro contou com várias palestras. Os pesquisadores da Embrapa (Gado de Corte), 

do Mato Grosso do Sul, Paulo Cançado e Thadeu Barros, especialistas na prevenção da 

praga, colocaram-se à disposição para auxiliar na prevenção da mosca. Hoje não 

existem produtos para combater a praga. “Não existem produtos que sejam suficientes 

para combater à mosca-dos-estábulos, muito menos fitoterápicos e fotoquímicos”, 

ressaltou Thadeu Barros. 

Fiscalização 

No encontro também foi debatido o procedimento pela Adagro para fiscalizar o 

transporte da cama de galinha, que é um adubo orgânico que está sendo questionado 

como provocador da mosca-de-estábulo em vários municípios da Mata Sul e do Agreste 

de Pernambuco. A questão é que a utilização do produto traz prejuízos aos produtores 

rurais e à produção de bovinos. 

Além disso, a utilização destes subprodutos na alimentação do rebanho pode levar o 

produtor a responder criminalmente, já que é infração às leis federais, além de colocar 

em risco a sanidade do rebanho nacional e a saúde pública. 

A cama de frango não pode ser usada na alimentação do rebanho e é considerada como 

opção de fertilizante para as lavouras, pastagens e hortaliças. Portanto, a preocupação 

gira em torno do uso de forma irregular como adubo orgânico na plantação de inhame, 

como em municípios como Cortês, Barra de Guabiraba, Amaraji, Bonito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 
A conquista foi fruto de emenda parlamentar e beneficia 25 famílias de agricultores do distrito 
Moradores do distrito de São Severino, em Gravatá, estiveram reunidos na sede da Associação das 

Famílias Agroecológicas de São Severino e seus Arredores – Ama Terra, na tarde desta segunda 

(08), para receberem equipamentos conquistados através de emenda parlamentar do deputado 

estadual Waldemar Borges, que vão beneficiar esses agricultores. 

Na ocasião, foram entregues 10 carros de mão, banca, sacos de torta de mamona, fogão semi 

industrial, além de cursos para os agricultores e jovens da comunidade. Aproveitando a presença do 

deputado, foi relembrada a entrega de um carro, também fruto de emenda parlamentar, que vai 

atender a associação e a comunidade. 

Estiveram presentes, na ocasião festiva, o prefeito de Gravatá, Joselito Gomes, a primeira-dama e 

secretária de Assistência Social e Juventude, Viviane Facundes, o deputado estadual Waldemar 



Borges, o secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural, Lula do Padre, e o executivo da 

pasta, Alex da Água, o secretário de Planejamento e Orçamento, Vital Medeiros, além dos 

administradores distritais de São Severino, Cilene, e de Mandacaru, Roberval Ferreira, e do vereador 

Cabritinha. 

Macione Pessoa Baroni, coordenadora da Associação Ama Terra, que conta com 25 famílias 

associadas, fala como o grupo recebe essa conquista. “Estes são equipamentos que serão usados em 

outras feiras no estado e essas 25 famílias recebem felizes, porque todo apoio para a agricultura 

familiar é importante, necessário. Sem apoios como esses se torna muito mais delicada e fragilizada 

a vida e a produção dessas famílias. Estamos celebrando hoje a conquista desses equipamentos, que 

vão para feira, para área de produção, também a conquista de algumas oficinas de campo para 

produção, estamos celebrando também o veículo que também veio através de emenda parlamentar 

do deputado Waldemar Borges e desta parceria com a gestão municipal do prefeito Joselito Gomes”. 

O deputado estadual, Waldemar Borges, falou sobre a ajuda dispensada às pessoas do campo. 

“Agora com uma prefeitura que tem sensibilidade, que tem compromisso com as pessoas, sobretudo 

com aquelas que mais precisam do apoio do poder público, a Ama Terra, que é uma entidade que já 

vem fazendo um trabalho extraordinário de fortalecimento da agroecologia, da agricultura orgânica, 

trabalhando junto ao pequeno produtor, que já fazia um trabalho de forma aguerrida, com muita 

garra e alguns apoios, hoje está mais fortalecida ainda com a chegada de uma prefeitura que tem o 

olhar solidário para esse tipo de situação. Sinto-me gratificado, pois já venho apoiando a entidade há 

algum tempo e que hoje esse apoio se fortalece através da ação da prefeitura comprometida 

efetivamente com as pessoas”. 

O prefeito Joselito Gomes falou sobre mais uma conquista dos agricultores de São Severino. “O 

deputado Waldemar Borges sempre sensível às necessidades de várias organizações e entidades no 

município de Gravatá. Há algum tempo ele vem atuando e trabalhando e hoje aqui na Associação da 

Ama Terra, no distrito de São Severino, equipamentos que são entregues por meio de emenda 

parlamentar destinadas através do Instituto Agronômico de Pernambuco – IPA para que este 

segmento de produtores possa então continuar o trabalho oferecendo à população um produto de 

qualidade que traga saúde para a população. Todo esse trabalho é importante, necessário, porque 

nosso compromisso é com as pessoas”. 

Foram registradas as presenças do representante do IPA – Caruaru, Rui Sousa, e da equipe do IPA – 

Gravatá, formada por Margarida Paiva e Guilherme Almeida, além de integrantes da Associação 

Cliper. 

Os equipamentos conquistados nesta segunda (08) são úteis, por exemplo, para a Feira 

Agroecológica de Gravatá, promovida pelas famílias associadas à Ama Terra. Ela acontece todos os 

sábados, das 5h às 11h, com a venda dos produtos orgânicos, livres de agrotóxicos, na praça em 

frente ao Banco do Brasil. 

Foto: Ednaldo Lourenço (SECOM) 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 
 

 

Petrolina recebe terceira edição 

do Crea Desenvolve nos dias 11 e 

12 de novembro 
Por 

 Karem Moraes 

 - 

8 de novembro de 2021 

 

 
Evento, que reúne especialistas e profissionais para discutir propostas das engenharias, 

agronomia e geociências para o fortalecimento da região, é gratuito e para participar 
basta realizar inscrição 

Após duas edições, em Santa Cruz do Capibaribe e Serra Talhada, o Crea Desenvolve 

realizará um novo encontro em Petrolina, no Sertão de Pernambuco. Nos dias 11 e 12 de 

novembro, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia vai reunir atores regionais 

para a construção de propostas para o fortalecimento dos polos de desenvolvimento da 

região a partir da contribuição das atividades das engenharias, da agronomia e das 

geociências. O evento acontece no Senac Petrolina, localizado na Rua Zito de Souza Leão, 

https://www.blognossavoz.com.br/author/karen-moraes/


650, Vila Moco. Para participar basta realizar gratuitamente a inscrição no 

link https://forms.gle/uqoPoYtfLgmBLB5cA, com direito a certificado. 

Dentre os temas propostos para debate estão as energias renováveis eólica e solar, acesso ao 

gás (GLP), rodovias e mobilidade, habitação de interesse social, logística para escoamento 
de produção e empreendedorismo. 

No primeiro dia da programação, às 9h, o presidente da Valexport, Gualberto de Freitas 

Almeida, e Tassio Lustosa, gerente Executivo da Valexport, vão ministrar a palestra 
“Irrigação no Vale do São Francisco: origens, atualidade e futuro”. 

Em seguida serão definidos temas e grupos de trabalho para apresentação de propostas, que 

culminará na elaboração de um documento que poderá auxiliar nas decisões do poder 

público e da iniciativa privada, além de contribuir com a consciência da sociedade a 
respeito das necessidades da região. 

O Crea Desenvolve tem o objetivo de reunir profissionais das engenharias, agronomia e 

geociências, além de demais interessados nas atividades econômicas da região, em um 
debate sobre os limites e potencialidades locais para o seu pleno desenvolvimento. 

A coordenação do Crea Desenvolve em Serra Talhada é realizada em parceria com a 

Associação Brasileira dos Engenheiros Civis de Pernambuco (Abenc-PE) e a  Associação 

de Engenheiros e Agrônomos de Petrolina, (Assea). O evento conta ainda com o apoio da 

Associação Municipalista de Pernambuco (Amupe), do Instituto Agronômico de 

Pernambuco (IPA) e da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (Fiepe) 

Crea Desenvolve em Petrolina 

Quando: 11 e 12 de novembro 

Inscrições: Online e gratuitas no link https://forms.gle/uqoPoYtfLgmBLB5cA 
Onde: Senac Petrolina – Rua Zito de Souza Leão, 650 – Vila Mocó 
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