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Senar-AL lança programa Próstata é Saúde

Expo Bacia Leiteira terá leilão de animais

Porto Real do Colégio foi o primeiro município a receber o programa; meta é realizar 700 exames até dezembro

Evento começa dia 28 e vai até 1º de outubro, no Parque Mair Amaral, no município de Batalha

Uma ação pioneira no Nordeste no
combate ao câncer de próstata teve início
em Alagoas, no dia 4 de julho, no povoado
de Carnaíba, zona rural de Porto Real do
Colégio, com a primeira edição do
programa “Próstata é Saúde”.
Criado pelo Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural, o “Próstata é
Saúde” é executado em Alagoas pelo
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
- Administração Regional de Alagoas
(Senar/AL) em parceria com a Federação
da Agricultura e Pecuária do Estado de
Alagoas (Faeal) e dos municípios onde o
Próstata é Saúde é executado.
A meta, segundo o Senar-AL, é
realizar até o fim deste ano, mais de 700
exames gratuitos de prevenção ao câncer
de próstata em seis municípios alagoanos.
Em Porto Real do Colégio - município
escolhido para dar o pontapé inicial do
programa em Alagoas - foram realizados
83 exames de sangue para se medir a
dosagem do Antígeno Prostático
Específico (PSA), para diagnosticar a
doença entre homens com mais de 40 anos
e residentes na zona rural.
O PSA é uma substância produzida
pela próstata e que está presente na
corrente sanguínea. Quando está acima do
normal, o PSA pode indicar a existência
de algum tipo de tumor.

Homens que participaram do Próstata é Saúde também assistiram a palestras educativas

O exame foi realizado em um grupo de
homens previamente cadastrado por
agentes de saúde do município. Na
oportunidade, os agricultores que fizeram
o exame também participaram de
palestras educativas e de prevenção ao
câncer, além de terem recebido kits
higiênicos e serviços de barbeiro.
“Fiz este exame pela primeira vez há
três anos e até agora não tive qualquer
problema. É importante manter a saúde
em dia”, declarou o agricultor Francisco

da Silva.“Se a gente não se cuidar, pode ter
um câncer. Por isso, temos que estar
atentos através da prevenção”, afirmou o
agricultor Argemiro Fonseca, que fez o
exame do PSA há dois anos.
De acordo com o Senar/AL, os
homens que apresentarem nos exames
resultados que indiquem algum tipo de
problema na próstata serão encaminhados
para especialistas. O atendimento fica a
cargo do município onde o agricultor
reside. Após a coleta do sangue, o

resultado é divulgado num período de até
10 dias úteis.
“O tabu existente sobre o exame para
se detectar o câncer de próstata precisa ser
quebrado. Por este motivo, inicialmente,
estamos fazendo apenas o exame de
sangue que permite avaliar a forma e a
densidade da próstata. O material colhido
será enviado para análise laboratorial.
Dependendo do resultado, a pessoa
receberá acompanhamento médico pelo
Município”, frisou o presidente do
sistema Faeal/Senar-AL, Álvaro Almeida.
De acordo com o Senar-AL, até o fim
do ano seis municípios deverão ser
contemplados pelas ações de saúde e de
prevenção ao câncer de próstata desenvolvidas pelo Senar/AL em parceria com a
Faeal em Alagoas. No último dia 15 de
julho, o município de Satuba recebeu a
segunda edição do programa Próstata é
Saúde. Na oportunidade, 131 homens
realizaram o exame PSA.
A ação do Senar-AL, no município de
Satuba, teve a parceria da Prefeitura por
meio da Secretaria de Saúde e Assistência
Social do município. O prefeito de Satuba,
Cícero Ferreira, agradeceu a iniciativa do
Senar-AL. “Estamos satisfeitos em levar
estes programas de saúde para a população. Entre exames e palestras atendemos
600 pessoas”, revelou.

Sebrae Nacional destaca agronegócio na economia do NE
A primeira reunião dos Conselhos
Deliberativos do Sebrae no Nordeste,
promovida pelo Conselho Deliberativo
Nacional do Sebrae, foi realizada nos dias
29 e 30 de agosto, no Hotel Radison, no
bairro da Pajuçara, em Maceió. Representantes da instituição de todos os Estados
da região participaram do evento. A
participação do agronegócio na economia
do Nordeste foi salientada pelos participantes.
A oportunidade de conhecer o
funcionamento e a forma como o
Nordeste é visto pelo Sebrae vem a
acrescentar estratégias aos conselheiros
da instituição.
“Esse é um novo momento, uma
oportunidade de reciclagem. Também é
interessante observar que o agronegócio
será a sustentação da economia na região e
irá gerar muito emprego para todo o
Nordeste”, exclamou Alvaro Almeida,

presidente do Conselho Deliberativo do
Sebrae Alagoas e da Federação da
Agricultura e Pecuária do Estado de
Alagoas (Faeal).
O Nordeste do Brasil tem apresentado
crescimento superior ao de outras regiões
do País com o incentivo às micro e
pequenas empresas. Por isso surgiu a ideia
de realizar a reunião em Alagoas.
“O Nordeste cresce mais com o uso
dos programas do Sebrae do que o Sudeste
do País. Viemos discutir sobre a sustentabilidade, a competitividade e o crescimento das micro e pequenas empresas nas
atuais circunstâncias econômicas, para
ajudá-las a se posicionarem melhor,
beneficiando todos os setores durante o
período de crise na economia européia e
norte-americana”, explicou Roberto
Simões, presidente do Conselho Deliberativo Nacional do Sebrae.
Segundo Marcos Vieira, superinten-

Álvaro Almeida ao lado de representantes do Sebrae Nacional durante realização do evento em Maceió

dente do Sebrae Alagoas, por ser uma
região em expansão econômica, 91% da
economia nordestina está nas micro e
pequenas empresas. Assim, a necessidade
de se pensar o futuro desse ramo no Brasil

tornou-se fundamental para garantir o
crescimento econômico. “Estamos
apresentando resultados positivos em
comparação com países chamados de
‘primeiro mundo’”, declarou Vieira.

A Expo Bacia Leiteira deste ano
volta a realizar leilões. O evento,
que ocorrerá de 28 de setembro a 1º
de outubro, no Parque Mair Amaral, no município de Batalha,
interior de Alagoas, contará com o
primeiro Leilão Ouro Batalha,
onde serão ofertados
ovinos
(dorper e santa inês), bovinos (gir
leiteiro e girolando) e equinos
(quarto de milha e paint horse).
O objetivo do leilão é atender
aos criadores da região, que
trabalham melhorando a qualidade
genética dos seus animais, e escoar
essa produção. O Ouro Batalha
ocorrerá no dia 1º, ao meio-dia.
“Estamos retomando a realização
de leilões, o que é muito importante
para movimentar a economia local
e para beneficiar os criadores dessa
região”, disse Aldemar Monteiro,
presidente da Cooperativa de
Produção Leiteira de Alagoas
(CPLA).
Ao todo, 11 municípios alagoanos estão envolvidos com a
exposição. Os produtores estão
muito entusiasmados. “Os produtores estão empolgados com o
processo. É gratificante ver esse

Governo e produtores durante lançamento oficial da Expo Bacia Leiteira, em Batalha

envolvimento, pois é um evento
muito importante para nós”,
afirmou Aldemar.
Proleite
O Proleite fará parte das atividades da Expo Bacia Leiteira. O
evento será realizado nos dias 28,
29 e 30 de outubro. A cada dia um
novo público será abordado. A
quarta-feira será voltada ao tema

“Políticas Para o Setor”. A quinta
será o “Dia do Produtor” e a sexta
será envolvida pelo assunto
“Laticínios”. Nos dias 28 e 29 as
palestras serão realizadas pela
manhã no Clube ABC. A tarde
haverá práticas associadas aos
temas, que ocorrerão no próprio
parque de exposições.
A expectativa é de que os

produtores da chamada Bacia
Leiteira participem do evento.
“Esperamos cerca de 300 inscritos,
isso apenas para o Dia do Produtor
(quinta-feira, 29). O Proleite é
voltado ao produtor, aos técnicos e
pessoas envolvidas no sistema
leiteiro”, explicou André Ramalho,
presidente do Sindicato Rural da
Bacia Leiteira (Sindileite).

Guia de Transporte Animal Eletrônica é lançada em Alagoas
O presidente da Federação da
Agricultura e Pecuária do Estado
de Alagoas, Álvaro Almeida,
participou no dia 03 de maio, no
município de Quebrangulo, da
solenidade oficial de lançamento,
em Alagoas, da nova Guia de
Trânsito Animal, a GTA eletrônica.
O evento, realizado no escritório da Adeal de Quebrangulo,
contou com a presença do superintendente do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
(Mapa), João Batista.
Alagoas e Bahia foram os
Estados escolhidos pelo Mapa - em
parceria com a Confederação da

Agricultura e Pecuária do Brasil
(CNA) - para o lançamento da GTA
eletrônica.
“E no nosso Estado, os municípios de Quebrangulo e União dos
Palmares foram os selecionados
para dar início ao projeto experimental da GTA eletrônica. Este
processo mais moderno vai
facilitar a vida do pecuarista que
poderá retirar na própria residência
o documento”, declarou o presidente da Faeal, Álvaro Almeida.
O pecuarista é obrigado a
apresentar a GTA quando for
realizar o transporte de animais. A
GTA eletrônica proporciona mais

Álvaro Almeida e lideranças do setor agropecuário participaram da solenidade de lançamento da GTA

segurança ao gerenciamento de
risco sanitário e à rastreabilidade

dos animais transportados entre
estabelecimentos rurais.

