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Educação cooperativa é máxima para 

melhoria da produção rural familiar em 

Camocim de São Felix  

 

Minimizar os prejuízos proporcionados pelo 

excesso de pragas em 2016 e 2017, prestar 
assistência e melhorias para o cultivo e 

mostrar aos produtores rurais que é possível 
manter uma produção de qualidade e 
saudável para a população estão entre as 
ações que a Cooperativa de Desenvolvimento 
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da Agricultura Familiar do Estado de 

Pernambuco – Coopeafa, localizada em 
Camocim de São Felix, cerca de 1h e meia do 
Recife. Um trabalho árduo de progresso da 

entidade que envolve atividades educacionais, 
incentivos aos cooperados, expansão de sua 
atuação e integração com a sociedade, 

visando a conscientização de produtos 

adequados para viver bem. “Desde que a 

cooperativa existe investimos em 

educação do trabalho de cultivo para 

que a produção suba em termos de lucro 

e trabalhamos na conscientização de que 

uma sociedade bem alimentada paga o 

preço justo aos produtores. Acreditamos 

numa cultura agrícola sem agrotóxicos 

e, sabemos que se eles souberem todos 

os benefícios para eles próprios e para 

a sociedade, iremos multiplicar essa 

meta de tentar fazer o que é melhor 

para nossa sociedade”, destaca Angela 

Nascimento, diretora administrativo-financeira 
da Coopeafa. 

 

Por isso, estão trabalhando desde sua criação 

em 2011 num processo contínuo de 
orientação com os 309 cooperados, que 
ganhou reforços inclusive com parceria do IPA 
- Instituto Agronômico de Pernambuco. Por 

um lado, desenvolvem treinamentos para o 
melhor preparo do solo, adubação correta, 
orientação sobre as culturas já plantadas e 



conscientização sobe a importância da 

proteção ao Meio Ambiente. Mas este é um 
trabalho de mão dupla, pois a cooperativa 
também tem a preocupação de levar a 

sociedade junto com o produtor rural para o 
campo para que ele entenda o processo, o 
peso desse cultivo e a diferença do produto 

que consome. “Acreditamos que um dia 

esse trabalho de conscientização 

abrangerá todo o estado de Pernambuco, 

pois ainda temos poucos cooperados hoje 

trabalhando com alimentos orgânicos. E 

isso é importante levando-se em 

consideração que estamos tratando de 

uma região totalmente agrícola”, reforça 

Nascimento. 

 

 



Esse projeto também traz outro viés 

extremamente importante na visão da 
diretora administradora-financeira: a 
autoestima do produtor rural. Afinal, em uma 

área que não se constitui polo industrial, a 
produção rural é a única forma de sustento da 
família. E auxiliá-los e fazê-los crescer em 

termos de produção contribuem para a crença 
de que podem viver da força do seu trabalho e 
dessa plantação que chega às outras cidades 

e na mesa de tantas outras famílias. “Para 
eles não é só o que se tem em termos de 

bens que importa, e sim uma imensa 

felicidade em ver que foi o trabalho 

com a cooperativa que fez a vida deles 

se transformarem ao ponto de poderem 

proporcionar poucas, mas importantes 

regalias para suas famílias, como uma 

teve melhor ou uma roupa nova para os 

filhos”, diz orgulhosa Angela. 

 

            E a satisfação dos esforços da 

Coopeafa proporcionou um crescimento 
expressivo nesses oito anos, e agora a 
cooperativa se prepara para alcançar novo 

estágio em sua atuação na região. E parte 
disso se concretiza no projeto de construção 
de uma unidade de beneficiamento de 

produtos, onde poderão processa o produto a 
vácuo evitando assim o desperdício ou a 

perda da produção. “Este é um sonho 

antigo da cooperativa que finalmente 



virá a se concretiza. Por isso, estamos 

trabalhando ainda mais para fazer com 

que a atual diretoria deixe tudo 

organizado para a próxima gestão”, 

finaliza Angela Nascimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Afogados da Ingazeira é contemplada com ações da Secretaria de 
Agricultura  

CRÉDITO DAS FOTOS: Edilson Júnior/SARA 

  
Anúncio foi feito durante a XIV edição da Expoagro, no último sábado (30) 

  

Neste sábado (30), os agricultores familiares de Afogados da Ingazeira foram 

contemplados com a entrega de 100 mil alevinos e 275 kits de caráter produtivo, ação 

do Governo do Estado realizada através da Secretaria de Agricultura e Reforma Agrária 

de Pernambuco (SARA). O ato ocorreu em solenidade no Centro Desportivo Municipal, 

durante a XIV edição da Expoagro. 
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Os 100 mil alevinos, das espécies tilápia, tambaqui e carpa, que foram entregues para 

100 famílias da região fazem parte do Programa de Peixamento de Barragens e Açudes 

do Estado de Pernambuco, uma ação contínua da SARA, coordenado pela Secretaria 

Executiva de Agricultura Familiar de Pernambuco (SEAF). O programa visa o 

povoamento de açudes públicos e/ou comunitários, e também de barragens, além de 

promover o aumento de produção da pesca artesanal e da piscicultura no Estado, o 

equilíbrio ambiental da região e o auxílio na alimentação da população local. Em 30 

dias serão entregues mais 100 mil alevinos para mais em famílias do município. Desde 

2015 já foram distribuídos cerca de 2,5 milhões de alevinos em diversas cidades 

pernambucanas. 

Durante evento na presença de autoridades estaduais e municipais ainda foram 

entregues 275 kits de caráter produtivo, com o objetivo de estruturar a produção de 

alimentos e forragem animal. Contratado através do convênio 012/2011, o Caráter 

Produtivo faz parte do Programa Segunda Água (Cisternas Calçadão). Cada kit de 

produção de forragem animal contém, a escolher: Kit Roçadeira (uma roçadeira semi-

florestal com 3 itens acessórios, de corte de arbustos, capineira e roço; uma bota e um 

óculos de proteção) ou Kit Forrageira (uma forrageira com cabo de extensão elétrico de 

10 metros). Os 275 kits entregues no município de Afogados da Ingazeira fazem parte 

de um total de 15.500 kits que estão sendo entregues em 2018 para 87 municípios 

pernambucanos. 

 “Esses kits, junto com a entrega dos alevinos, mostram o resultado do trabalho da 

equipe do governo de Pernambuco, que nos apóia, mas também nos cobra, para que as 

ações cheguem àqueles que mais precisam. Os alevinos e os kits produtivos serão 

responsáveis por gerar trabalho, aumento da produção e renda, fazendo grande diferença 

para os nossos agricultores. Minha secretaria tem se empenhado nesse sentido, a 

exemplo de outras ações realizadas em Afogados da Ingazeira, como a construção de 

quatro barragens, um sistema simplificado, entrega de mais de 35 toneladas de 

sementes, enfim, um grande leque de ações para minimizar as dificuldades de nosso 

povo no sertão”, pontuou o secretário da pasta, Wellington Batista. 

A ação faz parte de uma grande agenda da prefeitura de Afogados da Ingazeira, do 

prefeito José Patriota, durante a XIV Expoagro, que teve início no último dia 28 e 

termina no dia primeiro de julho, data de aniversário da cidade. 

Ainda durante a agenda do sábado, o secretário de agricultura, Wellington Batista, 

reunido com sua equipe, o prefeito José Patriota e diversas autoridades, reuniram-se 

com produtores da área da caprinocultura e apicultura para alinhar projeto que 

aumentará o desenvolvimento dos setores na região. 

Estiveram presentes, além do secretário Wellington Batista e o prefeito da cidade, José 

Patriota, o vice-prefeito, Alessandro Palmeira; da SARA, o secretário executivo de 

agriculta familiar, José Claudio; o secretário executivo de acompanhamento e gestão, 

Álvaro Jordão; o chefe de Gabinete, Augusto Miranda; os diretores do IPA, Albérico 

Rocha, e Bruno Lagos; a vereadora, Aline Mariano; o filho do ex-governador Eduardo 

Campos, João Campos; além de integrantes da equipe do prefeito do município, 

entidades e associações. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Consórcio internacional realiza pesquisa 

para melhorar a sustentabilidade da 

fruticultura no Vale do São Francisco 

-  

4 de julho de 2018 06:20  
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Colheita de uva no Vale do São Francisco. (Foto: Reprodução) 
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Um consórcio internacional liderado pela University East Anglia (UEA), do Reino 

Unido, está realizando uma pesquisa para melhorar a sustentabilidade da fruticultura no 

Vale do São Francisco. O projeto é intitulado “Sustainable Fruit farming in the 

Caatinga: managing ecosystem service trade-offs as agriculture intensifies” (Sufica) e 

entrou em vigência em maio de 2018 e vai até março de 2021. O grupo de pesquisa 

Ecologia, Conservação e Manejo da Entomofauna do Semiárido Nordestino 

(Ecoments), da Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf), participa da 

ação. 

O objetivo do projeto é aumentar a competitividade e a sustentabilidade da fruticultura 

no Vale do São Francisco. Para isso, serão feitas pesquisas de ponta sobre serviços 

ecossistêmicos agrícolas e biodiversidade. As inovações testadas no projeto serão 

desenvolvidas em fazendas de fruticultura intensiva da região e pretendem envolver 

toda a cadeia produtiva, desde agricultores, empresas internacionais de fornecimento de 

frutas até um supermercado no Reino Unido. 

Para isso, serão testados serviços ambientais em fazendas de uva, manga e maracujá da 

região. Serviços ambientais ou serviços ecossistêmicos são benefícios que as pessoas 

obtêm da natureza direta ou indiretamente e que estão associados à existência e às 

funções dos ecossistemas. O Sufica irá trabalhar com serviços de polinização, 

armazenamento de carbono e regulação do fluxo de água, entre outros, com o intuito de 

gerar benefícios ambientais e lucratividade por meio de um melhor rendimento, 

qualidade dos frutos e redução dos insumos. 

Financiamento 

O Sufica é financiado pela “Comisión Nacional de Investigación Científica y 

Tecnológica” (CONICYT) do Chile e pelo “Fondo Newton-Picarte”, que financia 

projetos científicos de cooperação internacional entre Chile e Reino Unido. Também 

participarão da pesquisa a equipe do Ecoments, liderado pela professora Vinina 

Ferreira, do Colegiado de Ciências Biológicas da Univasf; Lúcia Kiill, da Empresa 

Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa); Patrícia Rebouças e Kátia Siqueira, da 

Universidade do Estado da Bahia (Uneb); Fabiana Silva, da Universidade Federal de 

Sergipe (UFS); Lynn Dicks, da UEA; e Eduardo Arellano, da Pontificia Universidad 

Católica de Chile (PUC). 

De acordo com Vinina, o projeto é importante por estabelecer parcerias e gerar a 

internacionalização de pesquisas e a aprovação de projetos com fontes de financiamento 

externas. “O Sufica irá estabelecer ferramentas de pesquisa necessárias para monitorar 

e melhorar continuamente a biodiversidade e os serviços ecossistêmicos em fazendas no 

Vale do São Francisco, combinando os benefícios do crescimento agrícola e da 

proteção ambiental”, afirma a professora. 
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