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Por Dentro com Cardinot

Secretário de Agricultura assina termo de cooperação com
Província de Sichuan, na China
6 de novembro de 2018 / Deixe um comentário

Nesta segunda-feira (05/11), o secretário de Agricultura e Reforma Agrária, Wellington
Batista, participou de evento no auditório da Secretaria de Ciência, Tecnologia e
Inovação (Secti), no Bairro do Recife, onde o Governo de Pernambuco recebeu uma
comitiva da Província de Sichuan, na China. A comitiva foi composta por 25
integrantes, entre autoridades, empresários e pesquisadores, incluindo a cônsul geral da
China no Recife, Yan Yuquing, o vice-governador da região, Qumu Shiha, e reitores de
três universidades chinesas. Estiveram presentes o vice-governador do Estado, Raul
Henry, secretários de Estado e reitores da UFPE, UFRPE e UPE.
O objetivo principal da visita foi estreitar laços entre Sichuan e Pernambuco para
estabelecer acordos e parcerias nas áreas de educação básica, pesquisa e formação de

recursos humanos qualificado (superior e pós-graduação), com possibilidades de
intercâmbio de estudantes, especialistas, pesquisadores e professores. Outra iniciativa
será a de estabelecer negócios no setor agropecuário.
Na ocasião, houve a assinatura de protocolo de intenções de intercâmbio comercial
bilateral e cooperação técnica em matéria de Agricultura, Educação e Cooperação
Acadêmica. No caso do memorando da agricultura, o objetivo é a cooperação técnica
para produção e intercâmbio comercial nos setores de grãos, algodão, sucroalcooleiro,
fruticultura irrigada e avicultura. “Esse acordo é muito importante no sentido de
proporcionar que as empresas chinesas conheçam os aspectos da economia e dos
negócios em Pernambuco para que, dessa forma, seja avaliada a possibilidade de
investimentos no nosso Estado, beneficiando vários setores do agronegócio”, avaliou o
secretário Wellington
Batista.

A parceria poderá ser executada mediante a organização de conferências, seminários e
outras atividades, de maneira que as empresas conheçam o ambiente de investimento e
as perspectivas de negócios da outra região, a fim de aproveitarem a oportunidade de
comércio de produtos de alta qualidade. A vigência é de três anos, a contar da data da
assinatura.
Estiveram presentes, além de Wellington Batista, a secretária de CT&I, Lúcia Melo, os
secretários de Desenvolvimento Econômico, Antônio Mário; de Educação, Frederico
Amâncio; e de Turismo, Márcio Stefanni.

Produtos da reforma agrária em Pernambuco estão presentes na
feira da agricultura familiar na 77ª EAPD
Publicado 6 de novembro de 2018 | Por Ana Carolina

A
77ª edição da Exposição de Animais e Produtos Derivados (EADP), que acontece até o
próximo dia 11 de novembro, tem a agricultura familiar como foco no estande da
Secretaria de Agricultura e Reforma Agrária (SARA). Dentre as associações expositoras
participantes estão agricultores e agricultoras que vivem em assentamentos do Estado,
como Galiléia, no município de Vitória, e Ullysses Pernambucano, em Abreu e Lima.

Os agricultores do assentamento Galiléia trouxeram ao público as plantas ornamentais e
a realização de oficinas de como manejá-las. Durante todo o evento serão apresentadas
temáticas de confecção de vasos artesanais feitos com materiais reutilizáveis, manejo de
plantas do deserto, montagem de terrário, produção de fontes, entre outros
conhecimentos. As oficinas serão realizadas sempre às 10h e às 14h até a próxima
quarta-feira
(07/11).

“Galiléia é o assentamento estadual acompanhado pelo Instituto de Terra e Reforma
Agrária de Pernambuco (Iterpe) reconhecido na história do Brasil e da América Latina
como marco para a reforma agrária”, explicou o técnico social que acompanha o
assentamento, Francisco Siqueira. Historicamente, a Reforma Agrária iniciou no
Nordeste e contribuiu na ascensão do movimento popular das Ligas Camponesas,
responsável por reestruturar uma nova postura política em prol da melhoria das
condições de vida no campo no País.
A associação Terra e Vida, uma das associações organizadas no assentamento Ulysses
Pernambucano, trouxe artesanatos com materiais reutilizáveis e variedades de alimentos
manufaturados, como pães, bolos, geléias, entre outros produtos feitos a partir de
alimentos produzidos dentro do conceito da agroecologia. A feira da agricultura familiar
tem o apoio das vinculadas da SARA, como o Iterpe, Ipa, ProRural, Seaf e Ceasa.

