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Fernando Monteiro articula reunião de
lideranças da Mata Sul com Governo do
Estado
Por: Blog da Folha em 02/04/19 às 15h35, atualizado em 02/04/19 às 15h44

Fernando Monteiro levou lideranças de Palmares para reunião com o secretário da Casa
Civil, Nilton Mota, e com o assessor, Ricardo Henrique.Foto: Divulgação
Uma comissão com lideranças de Palmares esteve, nesta terça-feira (02), no Palácio
do Campo das Princesas, conversando com o secretário da Casa Civil de Pernambuco,
Nilton Mota, e com o assessor, Ricardo Henrique, sobre a necessidade de incentivos
para o projeto "Plantando a Terra, Colhendo Esperança". O encontro contou com a
articulação do deputado federal Fernando Monteiro (PP), que também está
viabilizando incentivos para o projeto via Governo Federal.
O programa de incentivo trata do aumento da área de cultivo de cana-de-açúcar e
conservação de lavouras de subsistência como a de mandioca, banana e batata-doce no
PA (Projeto de Assentamento) Miguel Arraes, que abrange os municípios de Catende,
Jaqueira, Palmares, Xexéu e Água Preta, na Zona da Mata Sul. Além de articular a
reunião junto ao Governo do Estado, Fernando Monteiro levou a demanda para a
ministra da Agricultura, Tereza Cristina, em encontro anterior em Brasília.
Leia também:
Congresso reúne secretários de Saúde para trocas de experiência
Túlio Gadêlha critica 'lobby' de Bolsonaro com indústria de armas
[Podcast] 'É o fortalecimento da casa', diz Lucas Ramos sobre PEC de Alberto
Feitosa
“Incentivar a economia de cada região, com sua vocação, é ponto fundamental para a
melhoria da qualidade de vida dos que mais precisam. Não meço esforços quanto a isso,
é obrigação minha”, pontua Fernando Monteiro.
O projeto atual ocupa uma área de cultivo de três mil hectares. A meta é aumentar a
plantação em mais mil hectares, com a aquisição de equipamentos, maquinários e
insumos, gerando emprego e renda para a região através do apoio da Secretaria de
Agricultura, Instituto de Tecnologia de Pernambuco (Itep), governos do Estado e
Federal e parceiros.
Na ocasião estiveram presentes o prefeito da cidade de Jaqueira, Marivaldo Andrade;
Givanildo Marques, representando a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do
Brasil (CTB) e o deputado Aluísio Lessa; Elenildo Correia, representando o PA
Governador Miguel Arraes; Ivanildo Santiago, do assentamento de Pirangi; José
Roberto, representando a Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores e
Agricultoras Familiares de Pernambuco (Fetape); o secretário de Agricultura de
Catende, Heleno Pedro; Risadalvo José, assessor da Fetape, Polo Mata Sul, e deputado
estadual Clovis Paiva.
Uma nova reunião com a presença do secretário de Desenvolvimento Agrário de
Pernambuco, Dilson Peixoto, e o presidente do Instituto Agronômico de Pernambuco
(IPA), Odacy Amorim, deve ocorrer na próxima sexta-feira.

Semas promove workshop sobre
mudanças climáticas
2 de abril de 2019 Robson Sampaio Destaque
O encontro vai capacitar especialistas para elaboração do inventário estadual de
emissão gases do efeito estufa

O Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e
Sustentabilidade (Semas/PE), juntamente com a Coalisão Under2 realizará o Workshop
de capacitação e diagnóstico para o monitoramento da emissão dos gases de efeito
estufa (GEE) no Estado. O evento acontecerá nos próximos dias 03 e 04 de abril, no
auditório da vice-governadoria, no Bairro do Recife.

A iniciativa visa capacitar gestores público do estado para elaborar o inventário
dos GEE, que são os grandes responsáveis pelo processo de aquecimento global. O
projeto também prevê a identificação das necessidades de Pernambuco para
implementar o monitoramento, documentar e analisar os dados das emissão de tais
gases. O inventário é um dos principais instrumentos de planejamento para a elaboração
de políticas públicas de adaptação e combate aos efeitos das mudanças climáticas.

Esse workshop é parte integrante do projeto Pegada Climática que apoia
os estados e governos regionais na melhoria das suas estratégias de redução de
emissões de gases de efeito estufa. O projeto é realizado pela Coalisão Under2, liderada
pelo The Climate Group, que é formado quatro instituições internacionais: Ricardo
Energy and Environment; ICLEI – Local Governments for Sustainability; Greenhouse
Gas Management Institute e CDP.

O encontro reunirá técnicos e especialistas das secretarias estaduais Ciência, Tecnologia
e Inovação; Desenvolvimento Agrário, Desenvolvimento Econômico; Desenvolvimento
Urbano e Habitação; Planejamento e Gestão; Infraestrutura e Recursos Hídricos, além
da Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH); Agência Pernambucana de Águas e
Clima (Apac); Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU); Comissão
de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa de Pernambuco; Instituto Agronômico de
Pernambuco (IPA); Instituto Lixo Zero Brasil, entre outros.

Pegada Climática – O projeto de Pegada Climática tem o objetivo de apoiar
governos repassando conhecimentos einstrumentos necessários para a implantação
de sistema que avaliam emissões de GEE com precisão. Assim, o poder público
pode acompanhar os dados e garantir que as políticas públicas permaneçam
adequadas ao cumprimento de metas de redução emissões de CO2. A coalisão foi criada
em 2015 e é formada por mais de 220 governos que representam 43% da economia
global.

Serviço

“Mudanças Climáticas: Workshop de capacitação e diagnóstico para o
monitoramento da emissão dos gases de efeito estufa em Pernambuco”

Data e horário: 03 e 04 de Abril de 2019 – 8:30h às 17:30h

Local: Auditório da Vice-governadoria/Secretaria de Desenvolvimento Econômico, na
Avenida Rio Branco, nº 104 – Bairro do Recife.

