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O Sistema SAF, em parceria com o SINPESCART - Sindicato de 
Pescadores de Turiaçu, inaugurou mais um escritório local da 
AGERP, com intuito de fortalecer a Cadeia Produtiva do Abacaxi. 
Dada importância do famoso fruto de Turiaçu para o Maranhão, 
com essa parceria será possível aprimorar o estágio da produção 
e comercialização, visto que o município passa a contar agora 
com assistência técnica continuada, promovida pela equipe 
da Agerp. A aliança entre o SINPESCART e AGERP vai conceber 
também uma estratégia de desenvolvimento local para a Pesca 
Artesanal, com a elaboração de um diagnóstico atual, verificando 
as potencialidades e ampliando as alternativas para elevar a 
produção em Turiaçu.
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Entre 17 e 20 de outubro, a equipe do Sistema Saf promoveu nos municípios de Itapecuru-Mirim, 
Chapadinha, Santa Inês e Presidente Dutra, um curso de formação para os técnicos da Agerp 
que atuam nas Cadeias Produtivas. A ação contou com a presença do Secretário da Saf, Adelmo 
Soares, o presidente da Agerp, Júlio César Mendonça, a superintende de organização produtiva, 
Loroana Santana, a diretora de Ater, Vera Costa, o assessor, Eugênio Peixoto e assessores técncios 
das Cadeias Produtivas, assim como os técnicos e gestores dos escritórios regionais de Itapecuru-
Mirim, Pinheiro, Rosário, Viana, Zé Doca, Santa Inês, Bacabal, Açailândia, Pedreiras e Caxias.
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Governo do Estado por meio do Sistema SAF (Secretaria de 
Agricultura Familiar – SAF e Agência Estadual de Pesquisa 
Agropecuária e de Extensão Rural do Maranhão – AGERP), 
em parceria com Embrapa Cocais, Embrapa Agroindústria de 
Alimentos, Embrapa Meio Norte, Rede Biofort e prefeitura de 
Codó, participou da 5ª edição do Dia de Campo dos alimentos 
biofortificados, no município de Codó. 

O local escolhido para sediar o momento de integração no campo 
foi o povoado Barra do Saco, na propriedade de um dos produ-
tores de maior referência da região, Onias Vieira de Santana, ou 
como popularmente é conhecido, ‘Baixote’. O agricultor recebeu 
o projeto da Rede Biofor como experimento e já produz os culti-
vares biofortificados de batata-doce, feijão-caupi e milho. 

O objetivo do encontro foi demonstrar as características diferen-
ciadas, a qualidade, importância do cultivo e comercialização 
de produtos biofortificados, como alternativa para o desenvolvi-
mento sustentável da agricultura familiar na região, assim como 
combater a desnutrição e garantir segurança alimentar para a 
população mais carente.
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O novo gestor do escritório regional da Agerp de Pedreiras, Leônidas Castro Bezerra, 
tomou posse no dia 19 de setembro, em um cerimônia realizada na Associação 
Comercial de Pedreiras. O evento contou com a presença do presidente da AGERP, 
Júlio César Mendonça, o secretário adjunto da SAF, Francisco Sales; o deputado esta-
dual, Josemar de Maranhãozinho;  representando o deputado estadual, Vinícius Louro, 
o senhor Raimundo Louro; o prefeito de Lago dos Rodrigues, Edjaci Pereira; represen-
tantes de Sindicatos de Trabalhadores e Trabalhadoras da região; a diretora de Ater 
da Agerp, Vera Costa; o chefe dos escritórios regionais, Aldean Cavalcante e toda a 
equipe técnica da regional. 

O Escritório Regional da Agerp de Pedreiras atende aos municípios de Bernardo do 
Mearim, Esperantinópolis, Igarapé Grande, Lago da Pedra, Lago do Junco, Lago dos 
Rodrigues, Trizidela do Vale, Lima Campos, Pedreiras, Poção de Pedras, incluindo três 
municípios do Plano Mais IDH, que são: Lagoa Grande do Maranhão, São Raimundo do 
Doca Bezerra e São Roberto.
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Durante a realização da Agritec Vale Itapecuru, a 
equipe da Agerp lançou o Programa “Agricultura 
Familiar sem Queimada”, com a apresentação de 
uma cartilha, cuja finalidade é apresentar de maneira 
prática e de fácil compreensão, técnicas de baixo 
impacto para o solo, florestas e ambientes, sem o uso 
do fogo como prática agrícola. No intuito também 
de promover a valorização da biodiversidade e esti-
mular à produção diversificada, por meio de práticas 
ecologicamente adequadas. Ilustrada e com lingua-
gem simples, a cartilha traz técnicas como Roça 
Agroecologica, Quintas Florestais ou Agroquintais e o 
Sistema Agroflorestal (SAF), como algumas das tecno-
logias para reduzir as queimadas na agricultura fami-
liar do Maranhão.



Boletim informativo nº 02/2017

8

Em sua 60ª edição, a Exposição Agropecuária do Maranhão (Expoema), realizada entre  
14 e 21 de outubro, contou com a participação do Sistema Saf (Agerp, Saf e Iterma), 
durante os dias de evento.

O diferencial da Expoema 2017 foi o foco para o conhecimento, com cursos e palestras 
ministradas para em público em geral e que contaram com o apoio da equipe técnica 
da Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural (Agerp). Entre eles, 
o diretor de Pesquisa, José Malheiros, que ministrou curso sobre criação racional de 
abelhas. Outro destaque foi o estande do sistema Saf, onde o público visitante pode 
saber mais sobre as ações, projetos e programas desenvolvidos pela Sistema, como o 
Mais IDH, Cadeias Produtivas, Mais Produção, entre outros.



Boletim informativo nº 02/2017

9

O Governo do Estado por meio do Sistema SAF (AGERP, ITERMA, SAF), em parceria com a 
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), o Serviço de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas (Sebrae-MA), prefeitura de Itapecuru Mirim e os movimentos sociais 
(MIQCB, FETRAF-MA, FETAEMA, ACONERUQ, MST), entre 26 e 28 de outubro, realizou a 
primeira Feira de Agricultura Familiar e Agrotecnologia do Maranhão (Agritec), Território 
Vale do Itapecuru, no município de Itapecuru Mirim.

Essa foi a 13º Agritec realizada pelo Governo do Estado e contemplou os municípios de 
Anajatuba, Cantanhede, Itapecuru-Mirim, Matões do Norte, Miranda do Norte, Nina Rodrigues, 
Pirapemas, Presidente Vargas, Santa Rita, e Vargem Grande. E a Agerp esteve presente mais 
uma vez, em especial, na participação da equipe do escritório regional de Itapecuru-Mirim.

Ainda neste ano, o Sistema de Agricultura familiar realizará a última Agritec no município de 
Cururupu, território Baixada Ocidental, no mês de dezembro.
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As ações do Governo do Maranhão, por meio do Sistema Saf,  no combate à pobreza no meio rural, 
se constituem como elemento de fundamental importância para a inclusão social e produtiva. 
Após incansáveis esforços, uma longa luta travada pela equipe técnica da Agerp, iniciada em maio 
deste ano, foi finalmente vencida.

O Governo do Estado por meio do Sistema de Agricultura Familiar (AGERP/SAF) celebra Acordo 
de Cooperação Técnica (ACT) de COMBATE À POBREZA com a Secretaria Especial de Agricultura 
Familiar e do Desenvolvimento Agrário (SEAD) e Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), para 
execução de ações de inclusão produtiva rural voltadas para o atendimento de 2000 famílias de 
agricultores e agricultoras familiares, pescadores, quebradeiras de coco e quilombolas em áreas 
de assentamentos estaduais, que vão contar com ações de desenvolvimento agropecuário no 
intuito de assegurar a inclusão produtiva para autoconsumo e comercialização.

As famílias rurais receberão um fomento no valor de R$ 2400 e Assistência Técnica e Extensão 
Rural (ATER), desempenhados pela AGERP



Entre 06 e 10 de novembro foi ministrado em São Luís, o Curso de Formação para Agentes de 
Assistência Técnica e Extensão Rural voltado para os técnicos da Agerp, que desenvolverão as 
atividades do projeto DOM HÉLDER no Maranhão. A ação é coordenada pela Agência Nacional de 
Assistência Técnica Extensão Rural (ANATER), em parceria com a Agência.

A abertura do curso contou com a presença do presidente do órgão, Júlio Mendonça, do gerente 
de Ater e formação da ANATER, Vilmar Matter, da consultora da ANATER, Cláudia Suassuna, da 
equipe técnica da Agerp sede e também, com os 18 técnicos participantes, vindos das regionais da 
Agerp de: Presidente Dutra, Codó, Santa Inês, Bacabal, Viana, Itapecuru-Mirim e Rosário.

O secretário da Agricultura Familiar, Adelmo Soares, também prestigiou o evento e destacou a 
importância de mais essa ação do Sistema da Agricultura Familiar para o desenvolvimento do 
Maranhão.

O Projeto Dom Hélder Câmara (PDHC) é a continuação de uma política pública criada em 2001, a 
partir de um acordo de empréstimo internacional firmado entre a República Federativa do Brasil e 
o Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (Fida), cujo propósito é gerar e difundir refe-
rências que orientem ações de políticas públicas de combate à pobreza e de promoção do desen-
volvimento rural sustentável. Em síntese, é um programa de assessoria técnica, que visa aumentar 
a participação das famílias beneficiárias nos mercados locais e melhorar a gestão sustentável das 
suas atividades produtivas.
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A Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural 
(Agerp), por meio do Escritório Regional de Timon, vai desenvol-
ver projeto de horticultura na Unidade Regional Penitenciária 
de Ressocialização do município. No mês de agosto, o gestor 
Regional da Agerp, Aécio Borges, acompanhado do diretor Geral 
da Unidade Prisional, Jorge Vieira, e os técnicos dos dois órgãos, 
visitaram a área onde serão construídos os canteiros. 

A Agerp Timon em parceria com a Secretaria Estadual de Justiça 
e Administração Penitenciária (Seap), busca por intermédio do 
projeto, ressocializar os detentos ao convívio social e incenti-
var a uma atividade dentro e fora do ambiente carcerário. Para 
implantação do projeto, a Agerp fará o acompanhamento com 
capacitação em horticultura e assistência técnica.



Boletim informativo nº 02/2017

13

Pela primeira vez, o Maranhão promove um Dia de Campo sobre Produção de Rainhas, realizado 
no dia 29 de setembro no município de Santa Luzia do Paruá, na região do Alto Turi com aproxi-
madamente 150 criadores de abelhas.  A ação é uma iniciativa do Sistema da Agricultura Familiar, 
por meio do Programa Mais Produção – Cadeia Produtiva do Mel.

A atividade apícola no Maranhão e na região do Alto Turi tem aproximadamente 20 anos que 
começou a ser desenvolvida e é a primeira vez que o Governo do Estado realiza um Dia de Campo 
voltado para a apicultura e justamente no município de Santa Luzia do Paruá, que é o maior produ-
tor de mel no estado e com uma grande concentração de apicultores.

O evento teve como objetivo transferir a tecnologia de produção de rainhas, mostrando como 
a substituição de rainhas “velhas” por “novas” pode melhorar a produtividade dos criadores de 
abelhas africanizadas de 20 a 30%. 

O Dia de Campo sobre Produção de Rainhas deixou um legado para o município e região, além de 
difundir conhecimento aos criadores, os equipamentos (caixas de mel) utilizados nas demonstra-
ções serão doados para montagem do núcleo de rainhas que vai funcionar sistematicamente em 
Santa Luzia do Paruá e atenderá toda a região. Outra ação encaminhada a partir do Dia de Campo, 
é a reorganização da Câmara Setorial do Mel.
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O Governo do Estado, por meio do Sistema da Agricultura Familiar, reinaugurou no dia 12 de 
setembro, o Escritório Regional da Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural 
do Maranhão (Agerp) de Viana, que leva serviços de assistência técnica a 13 municípios da Baixada 
Maranhense.

Além da inauguração da Agerp, o Sistema SAF entregou uma embarcação para o escritório com 
o objetivo de atender as famílias ribeirinhas, que até então, havia dificuldade de acesso a essas 
áreas alagadas por falta de um transporte adequado. Durante o evento realizado no Sindicato dos 
Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Viana, o Sistema SAF fez a entrega também de kits de 
irrigação; assinatura da ordem de serviço para construção do abatedouro de aves no município de 
Viana; assinatura da ordem de pagamento do fomento da cadeia produtiva de aves caipira; anún-
cio do resultado da cadeia de Extrativismo/Babaçu e entrega de certificados de cursos promovidos 
pelo IFMA e Senar. No município de Matinha, o Sistema da Agricultura Familiar esteve presente 
e atendeu uma demanda da comunidade quilombola São Caetano, com a entrega de sete kits de 
irrigação para melhorar a produção familiar do povoado.
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A mandiocultura no município de Codó está sendo fortalecida com a revitalização do 
projeto Reniva na Vila Fomento. O Reniva consiste na multiplicação e transferência 
de manivas-semente de mandioca com qualidade genética e fitossanitária. O projeto 
é desenvolvido pela Embrapa e tem como parceiro no Maranhão, a Agência Estadual 
de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural (Agerp). 

A revitalização já iniciou em setembro com a reativação das câmaras de propagação 
e enraizamento de reniva. Com o projeto, serão obtidas mudas sadias para multiplica-
ção e vai beneficiar os agricultores da Vila fomentar que poderão garantir renda com 
a comercialização das mudas.
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A mandioca é uma das principais fontes de alimento e de produção no Maranhão. 
Sabendo da importância dessa cultura, a Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária 
e Extensão Rural (Agerp), por meio do Escritório Regional de Barra do Corda, minis-
trou curso sobre cultivo de mandioca no mês de setembro. 

A capacitação foi realizada no povoado Sítio dos Arrudas, no município de Fernando 
Falcão, e envolveu cerca de dez agricultores familiares da comunidade.
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Após ser revitalizada pelo Governo do Maranhão, as Vilas Gorete e Veleiros, em São 
Luís, contam com mais um benefício a partir do último sábado de outubro (14). O 
espaço localizado abaixo da Ponte Bandeira Tribuzzi, com praça, quadra de esporte 
e quiosques, dá lugar a uma feira para venda da produção de pequenos agricultores 
maranhenses.

A Feirinha da Ponte estreou com 20 barracas de hortifruticultura de produtores do 
Sistema SAF e do Programa Agropolos, além de barracas de lanches do Programa 
Mais Renda e artesanato produzido por socioeducandas da Fundação da Criança e do 
Adolescente do Maranhão (Funac).

Agricultores das cidades de Presidente Juscelino, Rosário e Itapecuru Mirim também 
foram beneficiados com barracas para a venda de artesanato extraído do babaçu, 
cerâmica e materiais reciclados.
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