Clipping
de notícias
Recife, 07 de fevereiro de 2019.

Meteorologista da Apac explica que as
chuvas são normais durante o verão no
Sertão de PE
O município de Cedro, no Sertão de Pernambuco, registrou de terçafeira (05) para quarta-feira (06) 95,5 milímetros pela estação do
Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA).
Por G1 Petrolina
06/02/2019 13h07 Atualizado há 17 horas

Chuva nesta quarta-feira em Petrolina — Foto: Emerson Rocha/ G1

O município de Cedro, no Sertão de Pernambuco, registrou de terça-feira (05) para
quarta-feira (06) 95,5 milímetros pela estação do Instituto Agronômico de Pernambuco
(IPA). De acordo com o meteorologista da Agência Pernambucana de Águas e Clima
(Apac), Vinícius Gomes, as chuvas são normais para essa época.
“O pessoal não está acostumado com chuva no Sertão, mas é normal, porque não vinha
chovendo desde o ano de 2012 e estava acontecendo uma situação de não chover dentro
do esperado. A Zona de Convergência Intertropical é que propicia esse tipo de chuva.
No Sertão, o verão é período de chuvas no Sertão”, explicou Gomes.
A Apac divulgou um aviso hidrometeorológico indicando a possibilidade de chuva com
intensidade moderada a forte em várias regiões do estado, inclusive, no Sertão. “A
chuva deve ser de maneira isolada e em algumas cidades devem receber chuvas fortes e
outras não. No Sertão, o solo não está tão úmido, mas pode ainda causar alguns
transtornos”, esclareceu Gomes.

Ampliado o prazo para agricultor pagar
boleto do Garantia Safra

Segundo a gerente do Instituto Agronômico de Pernambuco na região Marlene Rezende,
em Araripina, dos 5.292 agricultores cadastrados no Programa, 184 ficaram sem pagar;
ouça
Por Roberto Gonçalves / Foto: Blog do Roberto
A Secretaria de Desenvolvimento Agrário de Pernambuco concluiu o levantamento das
adesões à edição 201819 do Garantia-Safra. No Sertão, todos os 53 municípios aderiram
ao programa, com um total de 81.019 agricultores beneficiados. Mas os trabalhadores

rurais que não conseguiram pagar seus boletos terão uma segunda chance. A Pasta
conseguiu prorrogar o vencimento até o próximo dia 12 de fevereiro.
Segundo a gerente do Instituto Agronômico de Pernambuco na região Marlene Rezende,
em Araripina, dos 5.292 agricultores cadastrados no Programa, 184 ficaram sem pagar.
“Após muita insistência com o pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Agrário,
conseguimos prazo final para pagamento dos boletos até a próxima terça-feira 12 de
fevereiro. Agora meus queridos 184 agricultores que ficaram sem pagar, por favor não
deixem prá pagar no dia 13, porque não haverá outro prazo”, disse Marleninha.
Em todo Sertão, 4.738 boletos emitidos, deixaram de ser pagos. A previsão é que o
Governo do Estado faça um aporte de pouco mais de R$ 8 milhões na região.

Curso Manejo Reprodutivo e Sanitário de Caprinos em Sertânia
quarta-feira, 6 de fevereiro de 2019

O Curso Manejo Reprodutivo e Sanitário de Caprinos será realizado de 11 a 15 de
fevereiro, na Estação Experimental do Instituto Agronômico de Pernambuco, em
Sertânia, pelo Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA), em parceria com a
UAG/UFRPE, MST e Fundação Paulo Freire.
Durante o curso, coordenado pelo extensionista Marcelo Rabelo, pelo pesquisador,
Lucas Mesquita, e pelo professor da UAG/UFRPE, Caetano De Carli, serão
realizadas atividades práticas e teóricas, incluindo visita a uma propriedade
assistida pelo IPA, onde foi implantada uma Unidade Demonstrativa. Também foi
realizada visita a um laticínio, além de aulas teóricas e práticas na Estação
Experimental do IPA, em Sertânia. A atividade contará com a participação de 25
produtores do Assentamento Normandia, em Caruaru. A informação é do Núcleo
do IPA.

