
Criadores aprendem 
sobre manejo da rainha
Em um dia de campo realizado nesta quarta, apicultores tiveram a oportunidade 
de conferir na prática a introdução da abelha, os cuidados e a divisão de enxames

FO
TO

s 
AR

AU
TO

LUCiAnA mAndLer
redacao1@jornalarauto.com.br

APICULTURA

Participantes analisaram de perto as colmeias e o andamento da produção de mel

GERAL 06ARAUTO | SEXTA-FEIRA, 19 DE OUTUBRO DE 2018

| O Departamento das Servas participará, neste sábado, 
de um chá promovido pela Associação de Servas Amigas do 
Seminário, em São Leopoldo, em comemoração aos 115 
anos do Seminário Concórdia. E, à noite, participará de uma 
apresentação de vários corais. A saída de Ferraz está prevista 
para as 12 horas de sábado.

| Neste fim de semana, dias 20 e 21, acontecem os jogos de 
Integração JE Sínodo e o retiro das Pessoas com Deficiência. 
Os jogos serão em Linha Santa Cruz e o retiro, em Arambaré.

| No dia 17 de novembro, a Juventude Evangélica Luterana 
realiza baile com a Banda Porto do Som e Banda G10. Mais 
detalhes da programação nas próximas edições.

| A S.C.E. Ferraz realiza Assembleia Anual com seus asso-
ciados e colaboradores no dia 11 de novembro. O início será 
pela parte da manhã, com um jogo de futebol. Divulgaremos, 
posteriormente, a organização do evento.

| A Sociedade Mista 15 de Maio convida os sócios para jogo 
de bolão de corda e de mesa, neste sábado, às 13h30min, na 
sede do Independente.

| Neste domingo, dia 21, a Congregação Evangélica Lutera-
na Trindade realiza Assembleia Geral Ordinária, após o culto.

| Durante a semana foi concluída a construção do relógio 
de chás que está sendo organizado pela equipe do ESF da 
localidade. Nos fundos do ginásio da Escola Hannemann 
está sendo organizado o espaço para o plantio de árvores 
frutíferas, exóticas e nativas. Ambos os projetos serão com 
cunho de utilização comunitária.

Grupo pôde conferir na prática o manejo com abelhas rainhas

Nesta quarta-feira, dia 17 
de outubro, celebrou-se o Dia 
da Apicultura. A data não 
passou em branco em Vera 
Cruz. Os apicultores partici-
param de um dia de campo na 
propriedade de Luís Stoelben, 
morador da Travessa Becker, 
interior do município. Pela 
manhã o grupo, que contou 
com cerca de 40 pessoas, 
entre técnicos e criadores de 
abelha, teve a oportunidade 
de adquirir ainda mais conhe-
cimento, dialogando sobre a 
introdução da abelha rainha, 
os cuidados e o manejo da ra-
inha e a divisão de enxames. À 
tarde, a atividade foi prática. 

Na propriedade de Luís 

Stoelben, o grupo conferiu 
de pertinho os cuidados que 
o apicultor tem com as cai-
xas, as abelhas, bem como as 
colmeias. A atividade teve 
o intuito de fazer com que 
mais criadores de abelha se 
envolvam na produção e 
melhorem a qualidade do 
mel e assim tenham uma 
produtividade maior, segun-
do o técnico da Emater local, 
Edimar Segatto. “Para isso, 
precisam melhorar a genética 
e a alimentação”, aponta. 

Luís Stoelben cria abelhas 
e produz mel há mais de 20 
anos. Hoje, seu filho Henri-
que, que é técnico agrícola, 
o ajuda através de seu co-
nhecimento. Apesar de não 
depender diretamente da 
apicultura, Stoelben sempre 

busca conhecimento e formas 
de melhorar sua produção. 

O apicultor conta com 80 
caixas aproximadamente e 
a expectativa este ano é pro-
duzir cerca de 2.500 quilos 
de mel. Para garantir boa 
produção, Stoelben faz o ma-
nejo  e cuida da alimentação 
das abelhas. Também já fez 
a substituição de 50% das 
rainhas.
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Para que os apicultores 

possam adquirir mais conhe-
cimento e tenham estímulo 
para produzir mel, lançou-
se a ideia de dividí-los em 
pequenos grupos e assim 
realizar outras atividades 
práticas, facilitando o apren-
dizado. “Precisamos incen-
tivar a produção de mel. 
Apesar da concorrência, há 
mercado”, avalia Segatto. 
“Hoje temos pouca produção 
e nossos apicultores podem 
aumentar”, acrescenta. 

O dia de campo foi or-
ganizado pelo Município, 
através da Secretaria de De-
senvolvimento Rural e Meio 
Ambiente, em parceria com 
a Emater/RS-Ascar e Asso-
ciação dos Apicultores de 
Vera Cruz (Aapiverc) - que 
conta hoje com cerca de 20 
associados.

Preocupados com a saúde pública de Vera Cruz, o prefeito 
Guido Hoff, e a secretária de Saúde, Liseana Palma Flores, 
buscam uma solução para a falta de médicos no Posto de 
Saúde Central e no Espaço Mamãe Criança. Com isso, 
nesta terça-feira, dia 16, Hoff e Liseana, acompanhados do 
coordenador de Atenção Básica, Diego da Silveira Moura, 
estiveram na unidade da Unimed em Lajeado. Na ocasião, 
reuniram-se com o coordenador comercial Darlei Robinson 
de Lima e com o gerente comercial Jóvio Marcos Lorenzini. 

Ficou acertado com Darlei de Lima e Jóvio Lorenzini, o 
envio de pelo menos dois médicos cooperados para que 
atendam em Vera Cruz, até a próxima segunda-feira, dia 
22. Devem ser encaminhados clínicos e especialistas. O 
Município possui contrato de prestação de serviços com 
a empresa.

Vera Cruz deve receber 
pelo menos dois médicos

PosTo de sAúde e esPAço mAmãe CRIAnçA

Hoff e Liseana foram recebidos por Darlei e Jóvio, da Unimed
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