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Produtores de queijo do estado levam
pauta do setor pra novo Secretário de
Agricultura “Essas indústrias chegam
aqui, ganham incentivos fiscais, mas não
compram o leite do produtor local,
substituindo-o pelo leite em pó no
composto das suas bebidas”

O deputado estadual Claudiano Filho reuniu, hoje (17), produtores de leite e queijo na
Secretaria de Agricultura do Estado. Na pauta, um diagnóstico da maior crise pela qual
estão passando, onde tem produtor vendendo 1L de leite por R$0,70. “Os produtores
pediram um espaço para conversar com o novo secretário e levar os entraves do setor”
disse Claudiano. Segundo o deputado, pediram maior empenho da parte do governo na
fiscalização das indústrias de lácteos beneficiadas pelo Prodepe. “Essas indústrias
chegam aqui, ganham incentivos fiscais, mas não compram o leite do produtor local,
substituindo-o pelo leite em pó no composto das suas bebidas”, reclama Saulo Malta,
presidente do Sindicato dos Produtores de Leite de Pernambuco (Simproleite).
Apesar da crise, a categoria ainda está de pé graças a iniciativas de apoio como a
aprovação pelo governo do Projeto de Lei do deputado Claudiano Filho que viabilizou a
legalização das pequenas fábricas de queijo desburocratizando as normas e permitindo
que elas entrassem no mercado. Outras iniciativas como a isenção de 100% do ICMS
concedida pelo governador Paulo Câmara para o queijeiro que estiver com seu registro
definitivo atualizado junto a Adagro e a assistência técnica desse órgão no processo de
legalização das pequenas fábricas fizeram a diferença para a classe.
Estiveram presente na reunião com o secretário de agricultura, Dilson Peixoto, além do
deputado, os presidentes da Adagro, Paulo Lima, o presidente da Associação dos
Criadores de Pernambuco, Emanuel Rocha, o presidente do Simproleite, Saulo Malta e
produtores de pelo menos doze municípios, entre eles Águas Belas, Itaíba, Pesqueira,
Pedra e Venturosa.

Secretaria de Desenvolvimento Agrário recebe demandas de
comissão de produtores de leite
Publicado em Notícias por Nill Júnior em 17 de janeiro de 2019

O secretário de Desenvolvimento Agrário de Pernambuco, Dilson Peixoto, recebeu,
nesta quinta-feira (17), uma comissão de produtores de leite para discutir as demandas
do setor. Entre as principais queixas está a compra de leite em pó pelas indústrias de
laticínios instaladas no Estado, além dos pedidos de maior acesso ao melhoramento
genético do gado e à palma resistente à cochonilha, ambos desenvolvidos pelo IPA;
ampliação da assistência técnica ao produtor, melhoria da infraestrutura viária, incentivo
rural e a política de incentivos fiscais.
“Há um decreto federal que permite a utilização de até 100% de leite em pó pela
indústria, o que prejudica os produtores locais, explicou o presidente do Sindicato dos
Produtores de Leite (Sinproleite), Saulo Malta, acrescentando que há informações que
mesmo algumas indústrias incentivadas pelo Prodepe estão descumprindo a
obrigatoriedade da compra de 50% de leite fluido dos produtores do Estado. Além de
Saulo, estiveram presentes no encontro o presidente da Certificação do Queijo Coalho
do Agreste Pernambucano (CQP), Romildo Albuquerque; o presidente da Associação
Brasileira dos Criadores Caprinos (APCC), Arlindo Ivo; o presidente da Sociedade
Nordestina de Criadores (SNC), Emanuel Rocha; o diretor presidente da Adagro, Paulo

Roberto de Andrade Lima; o prefeito de Águas Belas, Luiz Aroldo, e os deputados
estaduais Claudiano Martins e Aglaílson Victor, além de cerca de 40 produtores de leite.
O secretário Dilson Peixoto prometeu aos produtores encaminhar as demandas internas
da Secretaria e suas vinculadas e levar ao governador e demais secretários as
reivindicações recebidas que são ligadas a outras pastas. “Em relação ao leite em pó,
vamos procurar a bancada federal e os senadores do Estado, o governador e a
representação dos produtores para discutir essa questão com o Governo Federal”,
antecipou.
“Vamos procurar a AD Diper para retomar, com urgência, os trabalhos da Câmara
Setorial do Leite e trabalhar junto com os produtores para dinamizar a atividade”,
afirmou o secretário ao final do encontro.

Livro mapeia e apresenta dados das áreas remanescentes da
mangaba em PE
Publicado 17 de janeiro de 2019 | Por Ana Carolina

O Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA) e a Embrapa lançam o livro “Áreas
Remanescentes e Extrativismo da Mangaba no Estado de Pernambuco “, nesta quartafeira (23), no Auditório Ruy Carlos do Rego Barros, na sede do Instituto, às 9h. O
evento reunirá pesquisadores, professores, estudantes, agricultores, extrativistas,
gestores, técnicos, políticos e responsáveis pela elaboração de políticas públicas.

A edição apresenta o mapeamento e fornece subsídios para pesquisas e ações que visem
ao aprimoramento e à elaboração de políticas públicas para a conservação dessas áreas e
da espécie, além de garantir os modos de vida das comunidades tradicionais
relacionadas ao extrativismo da mangaba. A obra acompanha dois mapas do litoral
Norte e do litoral Sul de Pernambuco.
Entre as fruteiras nativas que compõem a biodiversidade do litoral pernambucano, a
mangabeira (Hancornia speciosa) é uma importante matéria-prima para a agroindústria
de sucos e sorvetes da região. “As áreas naturais da espécie foram devastadas ao longo
dos séculos de ocupação com agricultura e, atualmente, seus últimos remanescentes
estão submetidos à enorme pressão em função, principalmente, da expansão urbana e da
especulação imobiliária”, atestou Josué Francisco da Silva Júnior, pesquisador da
Embrapa Tabuleiros Costeiros, coordenador da obra que contou com a participação do
extensionista do IPA, Maviael Fonseca de Castro, e também como colaboradores
Raquel Fernandes de Araújo Rodrigues, Dalva Maria da Mota, Heribert Schmitz, Daniel
Chaves Webber e.
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