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Pernambuco

Governador participa da 1ª Assembleia
da Amupe em 2019
No encontro, o gestor apresentará metas para o município. Nova diretoria será eleita
para o biênio 2019-2021
Por: Blog da Folha em 04/02/19 às 17h22, atualizado em 04/02/19 às 19h54

A Amupe fará a sua primeira Assembleia de 2019 no próximo dia 05 de fevereiro, a
partir das 9h, na sede da Instituição.Foto: Divulgação
O calendário de medidas do Governo de Pernambuco para os municípios será
apresentado para os prefeitos pelo governoador Paulo Câmara (PSB), nesta terça-feira
(05), na primeira assembleia da Amupe do ano de 2019. A reunião está agendada para
as 9h, na sede da Instituição, Avenida Recife, nº 6205, com a presença do secretariado
estadual. A Amupe, no encontro, a nova diretoria para o biênio 2019-2021.
Durante o encontro, o presidente da Confederação Nacional dos Municípios,
Glademir Aroldi, apresentará as prioridades da pauta municipalista em negociação
com o Governo Federal e no Congresso, destacando ainda o evento que terá no dia

13/02 com os parlamentares. A Assembleia conta ainda, às 9h, com a palestra da
climatologista Francis Lacerda, pesquisadora do Instituto Agronômico do Estado
(IPA) e coordenadora de uma rede de pesquisadores nacional, financiado pelo CNPq,
sobre a repercussão das mudanças climáticas e a seca no nosso Estado.
Francis está atuando no desenvolvimento energético, hídrico e alimentar no Bioma
Caatinga, no contexto da alteração do clima. “Embora seja comum associar a mudança
climática apenas aos eventos extremos e seus impactos derivados de tempestades e
secas, o assunto também pode trazer benefícios. Essas oportunidades que apontaremos
para os gestores”, diz Francis. A repercussão do fenômeno no semiárido chamou a
atenção da Amupe. A entidade convidou a pesquisadora para abordar as experiências
inclusive já em desenvolvimento no Semiárido.
O presidente da Amupe, José Patriota, ressalta a importância do evento convocando
os gestores a participar das discussões municipalistas com a presença do governador
Paulo Câmara, o presidente da CNM Glademir Aroldi e de secretários do Governo.

Chuva volta cair em Carnaíba e cidades da região
segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019

Um intensa e duradoura chuva voltou a cair na cidade de Carnaíba
na tarde deste domingo 03 causando alegria aos agricultores.
Na terra de Zé Dantas, a primeira pancada de chuva começou à cair
por volta das 16h00 perdurando pelo menos até as 22h30 com
momentos moderados e outros mais intensos com poucos raios e
poucos trovões. Choveu segundo o Instituto Agronômico de
Pernambuco-IPA, 47 mm.
Para esta segunda feira, a previsão é mais chuvas durante a tarde e
noite com possibilidades de chover até 50 mm. Os ventos chegarão a
11 Km/h e a umidade do ar em 43%.
O clima para a terça feira também segue nublado com possibilidades
de fortes pancadas de chuvas, o que pode acontecer até a sexta feira
08.

Também houve registro de chuvas em cidades da região de Carnaíba
como; Tabira, Ingazeira, Afogados da Ingazeira, Quixaba, Flores,
Serra Talhada e Triunfo além de Princesa isabel, na Paraíba.

Prefeitos sertanejos debatem oportunidades a partir das
mudanças do clima
Publicado em Notícias por Nill Júnior em 4 de fevereiro de 2019

Amupe promove palestra amanhã com a
climatologista do IPA, Francis Lacerda, que coordena uma rede nacional de
pesquisadores (Ecolume) onde incentiva várias potencialidades da região com clima
em mudança
Neste terça-feira (5), durante a 1ª assembleia dos prefeitos das cidades do estado, onde
contará com a presença do governador Paulo Câmara para apresentar o calendário das
medidas de sua gestão aos municípios neste ano, a Associação Municipalista de
Pernambuco (Amupe) também destacará as oportunidades para o semiárido a partir das
mudanças do clima.
O assunto será conduzido pela climatologista Francis Lacerda, pesquisadora do Instituto
Agronômico do Estado (IPA) e coordenadora de uma rede de pesquisadores nacional,
financiado pelo CNPq, para atuar no desenvolvimento energético, hídrico e alimentar no
Bioma Caatinga, no contexto da alteração do clima. A palestra será às 9h na Amupe.
“Embora seja comum associar a mudança climática apenas aos eventos extremos e seus
impactos derivados de tempestades e secas, o assunto também pode trazer benefícios.
Essas oportunidades que apontaremos para os gestores”, diz Francis.

A repercussão do fenômeno no semiárido chamou a atenção da Amupe. A entidade
convidou a pesquisadora para abordar as experiências inclusive já em desenvolvimento
no Semiárido.

Prefeitos sertanejos debatem oportunidades a partir das mudanças
do clima
5 de fevereiro de 2019 / Deixe um comentário
Amupe promove palestra amanhã com a climatologista do IPA, Francis Lacerda, que
coordena uma rede nacional de pesquisadores (Ecolume) onde incentiva várias
potencialidades da região com clima em mudança
Neste terça-feira (5), durante a 1ª assembleia dos prefeitos das cidades do estado, onde
contará com a presença do governador Paulo Câmara para apresentar o calendário das
medidas de sua gestão aos municípios neste ano, a Associação Municipalista de
Pernambuco (Amupe) também destacará as oportunidades para o semiárido a partir das
mudanças do clima. O assunto será conduzido pela climatologista Francis Lacerda,
pesquisadora do Instituto Agronômico do Estado (IPA) e coordenadora de uma rede de
pesquisadores nacional, financiado pelo CNPq, para atuar no desenvolvimento
energético, hídrico e alimentar no Bioma Caatinga, no contexto da alteração do clima. A
palestra será às 9h na Amupe.
“Embora seja comum associar a mudança climática apenas aos eventos extremos e seus
impactos derivados de tempestades e secas, o assunto também pode trazer benefícios.
Essas oportunidades que apontaremos para os gestores”, diz Francis. A repercussão do
fenômeno no semiárido chamou a atenção da Amupe. A entidade convidou a
pesquisadora para abordar as experiências inclusive já em desenvolvimento no
Semiárido.

