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Escaravelho
da palmeira em
“fase intensa”
ZÉLIA CASTRO
zcastro@dnoticias.pt
O facto de o escaravelho da palmeira estar “numa fase intensa”
determinou uma mudança na estratégia de actuação ao combate do
insecto por parte da Câmara Municipal do Funchal (CMF). Ao
DIÁRIO, o vereador com o pelouro
do Ambiente, Henrique Costa Neves, referiu que, até ao momento, já
tiveram de ser abatidas 87 palmeiras no concelho.
Em Setembro, a autarquia contratou, com carácter de urgência,
os serviços de uma empresa privada para fazer face à gravidade deste problema e actuar nos jardins
privados. Essa parceria ainda continua, o vereador garantiu que a
adesão dos privados tem sido considerável e que já foram colocados
aplicadores de insecticida em centenas de palmeiras.
Uma vez que este escaravelho se
aloja na parte superior da palmeira, a autarquia definiu que, a partir
de agora, a forma de actuação passa por proceder apenas ao corte da
copa da palmeira e levá-la poste-

DEVIDO AOS MUITOS
PROBLEMAS, A CMF
TEVE DE MUDAR A
ESTRATÉGIA DE
ACTUAÇÃO
riormente para o local de incineração. Os objectivos desta medida
são, para além de um ataque mais
estratégico à praga, rentabilizar e
optimizar meios humanos e financeiros e evitar a dispersão do escaravelho.
Contudo, Costa Neves explicou
que, ao ficarem os troncos, não está
em risco a segurança das pessoas,
uma vez que não estão infectados,
e que os privados que possuem
exemplares poderão posteriormente abatê-los quando quiserem.
Quanto às palmeiras nas mesmas
condições em jardins públicos, a
própria autarquia encarregar-se-á
dessa tarefa.
O vereador disse ainda que vão
passar a aplicar marcadores de várias cores nas palmeiras, para que

Mais de 80 palmeiras já foram abatidas no Funchal.

assim possam “indicar a sucessão
de tratamentos que já se fizeram a
cada árvore”, e lamentou que a
praga já tenha chegado aos concelhos de Santa Cruz e Ponta de Sol.
“É preciso desenvolver uma estratégia preventiva para evitar danos
avultadíssimos”, continuou.
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“Nós vamos continuar com o
programa, mas este insecto é muito agressivo, supostamente veio
para ficar”, frisou, sublinhando
que a CMF está a ponderar apostar
num “controlo biológico do escaravelho”, tal como já é feito em alguns países. O responsável defen-

deu mesmo que a luta biológica
“deverá ser a saída” para dizimar o
escaravelho da palmeira, dado que
a química “é cara e tem repercussões no ambiente”. “Esta é uma
praga complicadíssima e tem de
ser encarada de forma muito séria”, rematou.

...
Candidatos a
Bastonário da OM

Bolsa de Investigação
no Centro de Química

SPM entrega
providência cautelar

Julgamento de padre
adiado em São Vicente

Isabel Caixeiro e José Manuel
Silva - candidatos que passaram à
2ª volta das eleições a Bastonário
da Ordem dos Médicos - vêm à
Madeira para um contacto com os
médicos da região. Caixeiro
apresenta-se hoje, às 11 horas, na
biblioteca do hospital. Segundafeira é a vez de José Manuel Silva
reunir-se com os colegas.
Encontro na biblioteca às 12 horas.

A Universidade da Madeira abriu
candidaturas a bolsa de
investigação no âmbito do
projecto FUNCMETAL. De
acordo com a nota do Gabinete
de Imagem e Relações Públicas
da UMa, a bolsa, que terá a
orientação científica do Professor
João Rodrigues, tem a duração
de 7 meses, devendo ter início
em Fevereiro de 2011.

O Sindicato dos Professores da
Madeira (SPM) entrega, esta
sexta-feira, dia 7 de Janeiro, pelas
11h45, uma Providência Cautelar
antecipatória, no Tribunal
Administrativo e Fiscal do
Funchal. O objectivo é o de
tentar suster a redução salarial
dos docentes até que haja uma
decisão sobre a sua legitimidade,
legalidade e constitucionalidade.

O julgamento que estava previsto
arrancar ontem no Tribunal de
São Vicente em que o ex-sacerdote
da paróquia local é acusado pelo
Ministério Público da prática de
um crime de desvio de subsídio foi
adiado ‘sine die’. Em causa estão
12.150 euros que foram mal
empregues para o pagamento de
formadores em micro-empresas
de inserção sócio profissional.
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