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Codevasf apoia fortalecimento e estruturação da apicultura no semiárido

A apicultura é alternativa de renda e inclu-
são social para agricultores familiares. O pólen 
produzido pela Associação Brejo-grandense de 
Criadores de Abelhas e Artesãos, em Sergipe, 
e o mel produzido pela Cooperativa Regional 
dos Apicultores do Médio São Francisco (Coo-
pamesf), na Bahia, ambas apoiadas pela Com-
panhia de Desenvolvimento dos Vales do São 
Francisco e do Parnaíba (Codevasf), são bons 
exemplos de estruturação e fortalecimento da 
atividade. 

A Associação Brejo-grandense foi criada para 
fortalecer os apicultores da região do município 
sergipano de Brejo Grande. Hoje, 25 famílias 
tiram o sustento da casa ou complementam a 
renda com a apicultura. “Cada família tem seu 
apiário, mas a produção é processada e vendida 
no coletivo. A apicultura é uma renda quase que 
fixa”, afirma Jucilene Santana do Santos, apicul-
tora e tesoureira da associação.  Pág.... 03
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A apicultura é alternativa de renda e inclu-
são social para agricultores familiares. O pólen 
produzido pela Associação Brejo-grandense de 
Criadores de Abelhas e Artesãos, em Sergipe, 
e o mel produzido pela Cooperativa Regional 
dos Apicultores do Médio São Francisco (Coo-
pamesf), na Bahia, ambas apoiadas pela Com-
panhia de Desenvolvimento dos Vales do São 
Francisco e do Parnaíba (Codevasf), são bons 
exemplos de estruturação e fortalecimento da 
atividade. 

A Associação Brejo-grandense foi criada para 
fortalecer os apicultores da região do município 
sergipano de Brejo Grande. Hoje, 25 famílias 
tiram o sustento da casa ou complementam a 
renda com a apicultura. “Cada família tem seu 
apiário, mas a produção é processada e vendida 
no coletivo. A apicultura é uma renda quase que 
fixa”, afirma Jucilene Santana do Santos, apicul-
tora e tesoureira da associação.

Animada com a procura pelo produto, a api-
cultora destaca os benefícios do pólen da asso-
ciação, que, segundo ela, é a maior produtora do 
estado, com cerca de duas toneladas por ano. “O 
nosso pólen tem um diferencial. Se você comer 
outros polens, eles têm um gosto amargo, e o 
nosso é doce. Ele é gostoso, dá para saborear”, 
diz. “Quem quer saúde come pólen diariamen-
te. Ele é bom para a pele e ajuda a ganhar massa 
muscular”, acredita Jucilene. 

No Médio São Francisco baiano, a Coopamesf 
– criada inicialmente como associação comuni-
tária em 2003 – reúne cerca de 50 apicultores, 
que produzem mel de alta qualidade. A coope-
rativa, com sede em Ibotirama (BA), conta com 
o apoio da Codevasf para buscar o desenvolvi-
mento territorial com foco na agricultura fami-
liar. 

“A Codevasf cadastrou os apicultores da região 
do Território da Cidadania do Velho Chico para 
receber os kits para ajudar no fortalecimento de 
toda a cadeia produtiva. E assim fazer com que 
os apicultores nas comunidades se organizem 
em associações e também se despertem para o 
cooperativismo”, destaca João Alcântara Ribei-
ro Filho, agente comunitário de apicultura na 
comunidade Alvorada, no município Brotas de 
Macaúbas (BA).

O apoio da Codevasf para estruturação e for-
talecimento da atividade é feito por meio da 
capacitação de apicultores; implantação e estru-
turação de unidades de beneficiamento de mel, 
aquisição de equipamentos para entrepostos de 
mel, fornecimento de kits produtivos, entre ou-
tras ações, de acordo com a necessidade de cada 
região.

A Companhia também apoia a participação 

de produtores e técnicos em seminários, con-
gressos, eventos de divulgação e comerciali-
zação de produtos apícolas e intercâmbios. “É 
uma oportunidade de capacitar e promover a 
troca de conhecimentos e experiências, além 
de possibilitar a inserção da agricultura familiar 
no mercado”, explica Rosangela Soares Matos, 
chefe da Unidade de Arranjos Produtivos da 
Codevasf.

Apoio à apicultura
Para estruturar a atividade apícola, a Codevasf 

investe em diversas ações em toda sua área de 
atuação. Desde 2012, em parceria com a Secre-
taria de Desenvolvimento Regional do Ministé-
rio da Integração Nacional (SDR/MI), a Com-
panhia está investindo cerca de R$ 38 milhões 
na apicultura. Os investimentos, que integram o 
eixo de inclusão produtiva do Plano Brasil Sem 
Miséria, vão beneficiar cerca de cinco mil famí-
lias com kits produtivos.

De 2004 a 2011, a Companhia investiu cerca 
R$ 19 milhões em toda sua área de atuação, com 
destaque para o norte de Minas; sudeste e sudo-
este do Piauí; Moxotó, Araripe, Pajeú e Sertão 
do São Francisco, em Pernambuco; microrregi-
ões de Ibotirama, Bom Jesus da Lapa e Juazeiro, 
na Bahia, e territórios do Baixo São Francisco, 
em Alagoas e Sergipe. Com esses investimentos, 
foram realizados recuperação de pastos apíco-
las; fornecimento de colmeias, indumentárias e 
equipamentos apícolas; e implantação de apiá-
rios, casas de mel e entrepostos.

“As ações são importantes para o crescimento 
e o fortalecimento da atividade. A apicultura é 
excelente alternativa para a inclusão produtiva e 
para a geração de renda dos agricultores familia-
res”, ressalta Izabel Aragão, gerente de Desenvol-

vimento Territorial da Codevasf.
APLs
Os arranjos produtivos locais (APLs) são ca-

racterizados por um número significativo de 
empreendimentos e de indivíduos que atuam 
em torno de uma atividade produtiva predomi-
nante na região, como a ovinocaprinocultura, 
fruticultura, bovinocultura, apicultura, aquicul-
tura e mandiocultura. A estruturação e o for-
talecimento dos arranjos produtivos têm forte 
impacto na vida dos moradores de regiões que 
convivem com a seca. 

A estruturação dos arranjos produtivos é feita 
por meio da mobilização e orientação dos pro-
dutores, que são estimulados a atuar associada-
mente. Após a identificação dos pontos frágeis 
da cadeia produtiva, a Codevasf busca atuar na 
promoção de seu fortalecimento, seja na produ-
ção, por meio da doação de equipamentos, insu-
mos e animais, seja na melhoria da qualidade do 
produto, com a construção de unidades de pro-
dução e beneficiamento, bem como em capaci-
tações, necessárias para o êxito das atividades. 

A Codevasf atua, desde 2004, na estruturação 
das atividades produtivas promovendo o desen-
volvimento regional em benefício das popula-
ções das bacias dos rios São Francisco, Parnaíba, 
Itapecuru e Mearim.

Em parceria com SDR/MI, a partir de 2012, 
a Companhia passou a ser uma das principais 
executoras do eixo de inclusão produtiva do 
Plano Brasil Sem Miséria – Programa Desen-
volvimento Regional, Territorial Sustentável e 
Economia Solidária – sendo as “Rotas de Inte-
gração Nacional” a principal estratégia de atu-
ação no adensamento de Arranjos Produtivos 
Locais (APLs). 



GAZETA DO OESTE
INFORME PUBLICITÁRIO

ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS PUBLICADOS SIMULTANEAMENTE, IMPRESSO E ONLINE: www.jornalgazetadooeste.com.br

Página 04Barreiras, 28 de dezembro de 2013

A CRIMINALIDADE ESTÁ PRESENTE EM VÁRIAS CIDADES DO BRASIL. AQUI, NA BAHIA, O GOVERNO FEZ UM 

VERDADEIRO PACTO PARA REDUZIR OS ÍNDICES DE VIOLÊNCIA. O PACTO PELA VIDA É UMA NOVA POLÍTICA DE 

SEGURANÇA, REPRESENTADA PELA UNIÃO ENTRE OS PODERES EXECUTIVO, LEGISLATIVO E JUDICIÁRIO, 

INTEGRAÇÃO ENTRE AS POLÍCIAS, DIVERSAS AÇÕES SOCIAIS E UM CRESCENTE INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS 

E TECNOLOGIA. MUITO JÁ FOI CONQUISTADO. O COMPROMISSO DE TODOS É AVANÇAR AINDA MAIS.

DISQUE-DENÚNCIA: CAPITAL (71) 3235.0000 | INTERIOR 181

12.847 NOVOS POLICIAIS 4.145 NOVAS VIATURAS 4 HELICÓPTEROS, 1 AVIÃO E 2 MOTOPLANADORES13 BASES COMUNITÁRIAS DE SEGURANÇA

50.420 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 6 NOVOS CAMINHÕES PARA BOMBEIROS3 CENTROS INTEGRADOS DE COMANDO E CONTROLE

PLATAFORMA DE OBSERVAÇÃO ELEVADA AÇÃO SOCIAL - KARATE DO SABER - BASE COMUNITÁRIA DO RIO SENA
BARALHO DO CRIME - 60 CRIMINOSOS PRESOS

DENTRE OS MAIS PROCURADOSEDUCAÇÃO PROFISSIONAL PARA 100 MIL JOVENS

Fotos: Acervo SECOM

R$ 387 MILHÕES INVESTIDOS EM TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO


