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03/04/2017 

Agreste registra fortes chuvas no final de semana 

 
Algumas cidades do Agreste do Estado registraram fortes chuvas durante o fim de 

semana. Foi o caso de São João, Paranatama e Venturosa, mas não de Garanhuns. O 

município continua passando por um período de racionamento de água por causa da 

falta de chuvas. 

Um novo cronograma de abastecimento na cidade foi divulgado nesse fim de semana. A 

cidade continua com distribuição dividida em três dias com água e oito dias sem. A 

garantia dada pela Compesa é de que esse cronograma continue oficialmente até o dia 

15 de abril. 

A expectativa é de que, a partir do dia 15, o número de dias sem água na distribuição 

passe de oito para 12. Segundo o coordenador regional da Compesa, Igor Galindo, o 

nível atual das barragens do Agreste consegue manter a cidade abastecida até o mês de 

dezembro caso não chova o suficiente para regularizar a situação. NE10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aldovidal.com.br/blog/?p=18822


 

 

 

 

 

 

 

 

 

03/04/2017 

Especialista faz alerta sobre impacto ambiental 
de obras na adutora do Rio Pirangi 
Represamento com sacos de areia foi realizado no rio. 

Compesa diz que obras foram emergenciais devido a 

gravidade da seca no Agreste de Pernambuco.  
 

As obras do Sistema Adutor do Pirangi tem causado consequências ao rio localizado na 

Zona Rural de Catende, na Zona da Mata Sul de Pernambuco. A água está sendo 

contida de forma improvisada por uma pequena represa com sacos de areia, para tentar 

dar profundidade ao rio e facilitar a captação da água até a Estação de Tratamento de 

Água (ETA) Petrópolis, em Caruaru.  

A profundidade atual chega a 1,50m e a engenharia busca regularizar a vazão do 

reservatório do Prata em 500 litros por segundo. Para o ambientalista João Domingos, a 

improvisação pode prejudicar o Rio. "Um dos impactos do represamento é o efeito de 

marola. Quando você retém a água, forma pequenas cachoeiras, elas vão vibrando na 

margem do rio e vai proporcionando o desabamento da margem, alterando a 

configuração natural. As margens estão sendo levadas para dentro do rio. Isso foi feito 

de forma extremamente improvisada e emergencial. Se tivesse planejamento, isso não 

seria o recomendado", disse.  

Ainda segundo João Domingos, um represamento desse tipo não é capaz de suportar 

uma vazão maior da água, sendo comprometido em caso de chuva. "Podemos perceber 

um descuido com o entorno do rio, muito lixo amontoado. Isso é uma medida 

emergencial que evidencia a precariedade do planejamento". Ainda de acordo com o 

ambientalista, as margens estão acumulando lixo, o que pode prejudicar a qualidade da 

água.  

Moradores 

Cerca de 25 famílias moram no entorno do Rio e reclamam da situação no local. Desde 

que as obras começaram, a vida deles mudou. Segundo a dona de casa Maria Vanessa, 

de 25 anos, o volume do rio vem caindo nos últimos meses. "A gente faz tudo com a 

água, só não bebemos. Mas agora estamos lavando roupa na lama. Não tem muita água, 

está ficando pior, muito difícil".  



 

 

 

 
Famílias moram nas margens do Rio Pirangi e relatam que a situação do local ficou pior 

após o início das obras (Foto: Mavian Barbosa/G1 Caruaru)  

Ainda de acordo com a dona de casa, em 2010 as famílias tiveram que sair do entorno 

do rio por causa de uma enchente. "Eu tinha uma casa e ela alagou, tivemos que sair. 

Sofremos muito. Ficamos assustados de acontecer de novo, a gente fica com medo".  

Nazário Francisco, de 59 anos, morador do local há mais de 50, informou que a 

Compesa prometeu construir banheiros e canalizar água para os moradores, mas não foi 

feito. "Antigamente isso aqui era cheio. Nós estamos sendo prejudicados. Disseram que 

iam botar água para a gente pagar. A gente já não tem serviço e ainda pagar, é difícil. 

Prometeram e ainda hoje nada. Antes o rio era fundo e agora só tem lama. Quando a 

gente quer beber tem que pegar água em três quilômetros daqui".  

Compesa  
A Compesa informou por meio de nota que o barramento das águas do rio é provisório, 

visto que o nível dele está baixo por causa da falta de chuvas na região. Ainda segundo 

a estatal, o objetivo não é represar o rio, até porque isso afetaria o seu curso, tanto é que 

existe uma passagem para a água correr.  

"A intenção é elevar a lâmina d´água para captar a vazão outorgada pela CPRH para 

uma altura suficiente que alcance o canal por onde passa a água que vai para o poço de 

sucção que alimenta as bombas da Estação Elevatória 1", diz a nota.  

Ainda de acordo com a Companhia, é de lá que a água segue para a Estação Elevatória 

2, às margens da PE-120, que bombeia para as tubulações do Sistema Prata. Em relação 

à construção de banheiros e o encanamento das residências, a Compesa informou que se 

trata de salvaguardas socioambientais que estão previstas no convênio feito pela 

empresa e o Governo do Estado junto ao Banco Mundial, que foi o financiador da obra. 

Os projetos já foram concluídos e o processo está em fase de cotação e consolidação de 

orçamento.  

Obras 

O governador de Pernambuco, Paulo Câmara (PSB), esteve em Caruaru na última 

quinta-feira (30) para a inauguração do Sistema Adutor do Pirangi. A solenidade foi 

realizada na Estação de Tratamento de Água (ETA) Petrópolis, em Caruaru.  



 

 

 

 
Represamento do rio com sacos de areia em Catende (Foto: Mavian Barbosa/G1 

Caruaru)  

Segundo a Compesa, a iniciativa busca melhorar o abastecimento de água para mais de 

800 mil pessoas, além de ajudar a preservar o Rio da Prata, em Bonito. O sistema é uma 

parceria entre Governo do Estado, Compesa e Banco Mundial e está orçada em R$ 60 

milhões.  

A água começou a chegar na ETA Petrópolis no dia 24 de março, quando os técnicos 

conseguiram concluir a fase de testes da Elevatória 1 do Sistema do Prata. Ela chegou 

no poço de sucção da Barragem do Prata transportada por uma adutora de 27 

quilômetros de extensão, a partir de uma captação no Pirangi. As cidades beneficiadas 

são: Caruaru, Santa Cruz do Capibaribe, Toritama, Agrestina, Altinho, Ibirajuba, 

Cachoeirinha, Cumaru, Passira e Riacho das Almas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

04/04/2017 

Programa Chapéu de Palha da Pesca inicia 

cadastramento por municípios do Sertão e Agreste  

 
O programa Chapéu de Palha iniciou, nesta segunda-feira (03), o 
cadastramento para os beneficiários da modalidade Pesca Artesanal, 
moradores de municípios do Sertão e do Agreste. As inscrições para a 

edição deste ano do programa podem ser realizadas até a próxima quinta-
feira (06), em cada um dos 37 municípios participantes. O Chapéu de Palha 

é coordenado pela Secretaria de Planejamento e Gestão. 
Podem participar do Chapéu de Palha, trabalhadores ou trabalhadoras 
maiores de 18 anos, que não recebem benefício do INSS e do Defeso. Os 

beneficiários precisam residir em uma dos 37 municípios contemplados pela 
ação. Os participantes do Chapéu de Palha recebem uma bolsa 

complementar ao programa federal Bolsa Família, de até R$ 256,42, 
durante o período em que ficam impossibilitados de pescar.   
As cidades beneficiadas pelo Chapéu de Palha da Pesca no Sertão e no 

Agreste são: Afogados da Ingazeira, Águas Belas, Afrânio, Araripina, 
Belém do São Francisco, Belo Jardim, Bodocó, Bonito, Brejo da Madre de 

Deus, Cabrobó, Cumaru, Custódia, Feira Nova, Floresta, Frei Miguelinho, 
Gameleira, Ibimirim, Iguaraci, Itacuruba, Jatobá, Lagoa do Carro, Lagoa 
de Itaenga, Lagoa Grande, Limoeiro, Moreno, Parnamirim, Paudalho, Pedra, 

Pesqueira, Petrolândia, Petrolina, Poção, Riacho das Almas, Serra Talhada, 
Santa Maria da Boa Vista, Venturosa e Serrita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.blogdocauerodrigues.com/2017/04/programa-chapeu-de-palha-da-pesca.html
http://www.blogdocauerodrigues.com/2017/04/programa-chapeu-de-palha-da-pesca.html


 

 

 

 

 

 

 

 

03/04/2017 
Assembleia geral da Asbraer discute ações para a 

assistência técnica e formaliza o Pacto pela ATER 

 
 Brasília (03/04/2017) – Será realizada nesta quarta-feira, 5, a 52ª Assembleia Geral 

Ordinária da Asbraer. Na pauta da reunião, a eleição do Conselho Diretor da Associação 

Brasileira das Entidades Estaduais de Assistência Técnica e Extensão Rural, a proposta 

de ampliação do projeto Correspondente Bancário (Coban), para as Emateres de todo o 

país; a apresentação do Projeto de lei que altera a Lei Nº12.897/13 (Lei da Anater); a 

Plataforma de Informações da Asbraer e a assinatura do Pacto pela ATER, documento 

que habilita as entidades estaduais a firmarem o instrumento específico com a Anater 

para repasse de recursos, que visem o desenvolvimento da agricultura familiar, entre 

outras atividades. A abertura do evento será realizada na Sala Brooklin, do Hotel 

Manhattan Plaza, em Brasília, às 8h30. 

Participam da Assembleia, os presidentes das 27 entidades de Ater do Brasil, além do 

secretário especial de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário da Casa Civil, 

José Ricardo Roseno; o secretário de Mobilidade Social, do Produtor Rural e do 

Cooperativismo, do MAPA, José Rodrigues Pinheiro Dória; o presidente da Anater, 

Valmisoney Moreira Jardim; Arnaldo Manoel de Souza Borges, presidente da ABCZ; o 

presidente do Conselho Fiscal da Asbraer, Lino Moura, dirigentes do Banco do Brasil, 

entre outras autoridades. O presidente da Asbraer, Argileu Martins recepcionará os 

participantes. 

A eleição do presidente da Asbraer para o biênio 2017/2019 será logo após a prestação 

de contas 2016 da Entidade. E a palestra sobre a Parceira do Branco do Brasil/Asbraer 

para ampliação do projeto Coban, acontecerá às 13h30, no mesmo espaço. As ações da 

SEAD 2017, apresentadas pelo secretário especial, José Ricardo Roseno, e o Projeto de 

lei que altera a Lei Nº12.897/13 (Lei da Anater), apresentado pelo presidente da 

Asbraer/Emater-DF, Argileu Martins, ocorrerão no início da tarde da quarta-feira. A 

palestra “Proposta para Assistencia Técnica ao médio produtor rural/2017, será feita 



 

 

 

pelo secretário de Mobilidade Social, do Produtor Rural e do Cooperativismo, do 

MAPA, José Rodrigues Pinheiro Dória. Ao final, às 17h45, haverá a assinatura do Pacto 

pela ATER. 

Na quinta-feira, o evento começa às 8h, com a apresentação do Instrumento Específico, 

que será feita pelo presidente da Anater. Os presidentes das Emateres do Paraná e do 

Piauí falarão, respectivamente sobre o arcabouço legal de ATER no seu estado e sobre 

bonificação dos técnicos no Piauí. Logo após, Manoel de Souza Borges apresentará a 

proposta de ampliação das atividades do projeto Pró-Genética e um representante da 

Consepa falará sobre missão técnica internacional. Para finalizar, o presidente Argileu 

Martins, apresentará a Plataforma de Informações da Asbraer, ferramenta que tem por 

objetivo possibilitar a interação, capacitação, troca de experiências e a oferta de 

aplicativos entre profissionais e instituições públicas e privadas, que atuam no serviço 

de assistência técnica e extensão rural, possibilitando o fortalecimento do trabalho das 

instituições e dos extensionistas. 

Por: Christina Abelha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

04/04/2017 
Balanço de 2016 para o setor de defensivos agrícolas 

foi negativo 

Em 2016, o setor de defensivos agrícolas 

apresentou recuo de 1% nas vendas, atingindo US$ 9,56 bilhões, contra US$ 9,6 bilhões 

em 2015. A retração é mais significativa quando comparada ao ano de 2014, registrando 

uma queda acumulada de 22% no período. As vendas gerais caíram 1% com relação a 

2015, mas se comparado ao ano de 2014, a queda do mercado foi de 22%. 

Para Silvia Fagnani, Diretora Executiva do Sindiveg, “ os fatores que contribuíram para 

esse resultado foram: desvalorização do Real, produtos ilegais – que já atingem níveis 

expressivos –, queda de preços, nível de incidência de pragas nas lavouras, novas 

tecnologias de controle e o clima que impacta as áreas agrícolas em todo o país”.  

Segundo ela, as previsões para 2017 são cautelosas com tendência de queda por conta 

dos produtos ilegais, dos estoques e do risco de crédito da indústria”, complementa. 

Devido à complexidade agrícola em um clima tropical que favorece doenças como a 

ferrugem da soja, cada vez mais agressiva, os fungicidas passaram a ser a classe de 

produtos mais comercializada no País em 2016, com ao redor de 33% do mercado. Os 

herbicidas representaram 32,5% das vendas e, dentro desta classe, os seletivos tiveram 

ligeiro incremento devido às plantas daninhas de difícil controle principalmente na 

cultura da soja. 

Os inseticidas, que até então era a classe mais comercializada, apresentaram queda de 

quase 12% se comparado ao ano de 2015, atingindo pouco mais de 29% do total de 

vendas. Apesar da demanda crescente do uso desses produtos para tratamento de 

sementes e no campo – devido à incidência de pragas –, esse segmento do mercado vem 

sofrendo impacto com a comercialização ilegal de produtos. 

Os principais Estados com maior comercialização de produtos continuam sendo o Mato 

Grosso, seguido por São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul. Basicamente todos com a 

mesma participação percentual em 2015 e 2016. Dentre as principais culturas de maior 

investimento do produtor, seguem na liderança a soja, milho, cana-de-açúcar e algodão. 


