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Prefeitura de Águas Belas entrega 35 mil alevinos e 100 caixas de isopor a pescadores
do município
Os alevinos duram entre quatro e sete meses até atingirem o crescimento e peso ideal
para a comercialização.

(Imagem: reprodução do Agreste Violento)

A volta das chuvas tem animado os agricultores familiares de Águas Belas,
principalmente os que usam a água não só para irrigar, mas também para a
criar peixes. Foi pensando em incentivar a produção e a pesca que a Prefeitura
de Águas Belas entregou, ontem (5), 35 mil alevinos (filhotes de peixe) a
pescadores do município. A ação foi realizada em parceria com a Secretaria
Executiva da Agricultura Familiar (SEAF), que é ligada à Secretaria de
Desenvolvimento Agrário de Pernambuco.
Só o Rio Ipanema recebeu 25 mil peixes. Os outros 10 mil foram distribuídos
nos assentamentos Lagoa do Serrotinho e Riacho do Caruá, nas comunidades
Sacão do Garcia e Peba, além da barragem comunitária da Barra do Brito. As
espécies entregues foram duas: tilápia e tambaqui.

A presidente da Colônia Z-44 (entidade que congrega pescadores do
município), Maria Dejanira Santos de Souza, destacou a importância dessa
ação no município. “Vai ajudar a fortalecer a fonte de renda dos pescadores e
pescadoras das comunidades.”
Os alevinos duram entre quatro e sete meses até atingirem o crescimento e
peso ideal para a comercialização, a depender das condições do cultivo.
Observando as condições do Rio Ipanema, o chefe da Pesca e Aquicultura de
Pernambuco, Roberto Batista, que é ligado à Secretaria de Desenvolvimento
Agrário, estipulou o prazo ideal para a pesca. “Espero que daqui a seis meses
as pessoas possam pescar e garantir o aumento de suas rendas.”
O prefeito Luiz Aroldo disse que a distribuição de alevinos no município foi
só o início, e lembrou da parceria firmada com Instituto Agronômico de
Pernambuco (IPA) para a produção de outra espécie. “Estamos começando
com essa atividade, mas já estamos trabalhando, junto com o IPA, na
implantação de um projeto piloto para a criação de camarão, inclusive, já
houve a visita dos técnicos às famílias.”
O deputado estadual, Doriel Barros, e o secretário executivo da Agricultura
Familiar, Flávio Duarte, entre outras lideranças políticas e autoridades do
estado e município também participaram das entregas.
100 caixas de isopor
Além dos alevinos, foram entregues 100 caixas de isopor com capacidade
para mais de 40 quilos de pescados. As caixas foram distribuídos entre os
comerciantes da feira do peixe e pescadores do município, e servirá para o
acondicionamento dos pescados em lugar apropriado.

SIVALDO ALBINO QUER APOIO DO IPA PARA DESENVOLVIMENTO DA
AGRICULTURA ORGÂNICA NO AGRESTE

Em visita ao Presidente do Instituto Agronômico de Pernambuco - IPA, Odacy
Amorim, o deputado Sivaldo Albino fez uma série de reivindicações, todas elas
voltadas para o desenvolvimento rural de Garanhuns e do agreste meridional de
Pernambuco.

Dentre elas destacam-se a solicitação de capacitações e assistência técnica para
agricultores familiares - voltadas ao desenvolvimento da agricultura orgânica na região bem como pesquisa e estudos sobre a viabilidade de introdução de novas culturas
agrícolas adequadas às condições da zona rural do agreste.
O parlamentar solicitou ainda a transformação do escritório do IPA, de Garanhuns, em
ponto de coleta de água e de solo, para análise, como forma de reduzir os custos para os
agricultores da região, que atualmente precisam se deslocar até o Recife para entregar
suas amostras, ou a fazer suas análises em laboratórios privados.
Segundo Sivaldo, essa foi uma reunião preliminar com o Presidente do IPA, que teve o
objetivo de alertar o estado para o declínio da produção agrícola do agreste meridional e
para a necessidade de busca de alternativas econômicas que possam estimular,
sobretudo os mais jovens, a se estabelecerem e a sobreviverem no campo.
"Além de apoiar e fortalecer as culturas tradicionais da região, como é o caso do feijão,
do milho e da mandioca, os agricultores de Garanhuns e região precisam ter acesso a
informação e conhecimento sobre a produção orgânica de hortaliças, sobre novas
culturas adaptáveis à região, sobre novas práticas agroecológicas, enfim, o que
queremos é colocar o desenvolvimento rural do agreste na pauta de todos os órgãos
governamentais ligados à agricultura, no Estado", disse Albino.

domingo, 7 de abril de 2019
Sivaldo albino pede apoio do IPA para o desenvolvimento da
agricultura orgânica no agreste meridional

Sivaldo Albino e Odacy Amorim

Em visita ao Presidente do Instituto Agronômico de Pernambuco - IPA, Odacy
Amorim, o deputado estadual Sivaldo Albino (PSB) fez uma série de reivindicações,
todas elas voltadas para o desenvolvimento rural de Garanhuns e do agreste meridional
de Pernambuco.
Dentre elas destacam-se a solicitação de capacitações e assistência técnica para
agricultores familiares - voltadas ao desenvolvimento da agricultura orgânica na região bem como pesquisa e estudos sobre a viabilidade de introdução de novas culturas
agrícolas adequadas às condições da zona rural do agreste.
O parlamentar solicitou ainda a transformação do escritório do IPA de Garanhuns em
ponto de coleta de água e de solo para análise, como forma de reduzir os custos para os
agricultores da região, que atualmente precisam se deslocar até o Recife para entregar
suas amostras ou a fazer suas análises em laboratórios privados.
Segundo Sivaldo, essa foi só uma reunião preliminar, que teve por objetivo alertar o
estado para o declínio da produção agrícola da região e para a necessidade de buscar
alternativas econômicas que possam estimular, sobretudo, os mais jovens, a se
estabelecerem e sobreviverem no campo.
"Além de apoiar e fortalecer as culturas tradicionais da região, como é o caso do feijão,
do milho e da mandioca, os agricultores de Garanhuns e região precisam ter acesso a
informação e conhecimento sobre a produção orgânica de hortaliças, novas culturas
adaptáveis à região, e novas práticas agroecológicas. Enfim, o que queremos é colocar o
desenvolvimento rural do agreste na pauta de todos os órgãos governamentais ligados à
agricultura no Estado", disse Sivaldo.

Deputado Sivaldo Albino tem reunião com Odacy Amorim com
pautas para Garanhuns e região
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Em visita ao Presidente do Instituto
Agronômico de Pernambuco – IPA, Odacy Amorim, o deputado Sivaldo Albino fez
uma série de reivindicações, todas elas voltadas para o desenvolvimento rural de
Garanhuns e do agreste meridional de Pernambuco.
Dentre elas destacam-se a solicitação de capacitações e assistência técnica para
agricultores familiares – voltadas ao desenvolvimento da agricultura orgânica na região
– bem como pesquisa e estudos sobre a viabilidade de introdução de novas culturas
agrícolas adequadas às condições da zona rural do agreste.
O parlamentar solicitou ainda a transformação do escritório do IPA, de Garanhuns, em
ponto de coleta de água e de solo, para análise, como forma de reduzir os custos para os
agricultores da região, que atualmente precisam se deslocar até o Recife para entregar
suas amostras, ou a fazer suas análises em laboratórios privados.
Segundo Sivaldo, essa foi uma reunião preliminar com o Presidente do IPA, que teve o
objetivo de alertar o estado para o declínio da produção agrícola do agreste meridional e

para a necessidade de busca de alternativas econômicas que possam estimular,
sobretudo os mais jovens, a se estabelecerem e a sobreviverem no campo.
“Além de apoiar e fortalecer as culturas tradicionais da região, como é o caso do feijão,
do milho e da mandioca, os agricultores de Garanhuns e região precisam ter acesso a
informação e conhecimento sobre a produção orgânica de hortaliças, sobre novas
culturas adaptáveis à região, sobre novas práticas agroecológicas, enfim, o que
queremos é colocar o desenvolvimento rural do agreste na pauta de todos os órgãos
governamentais ligados à agricultura, no Estado”, disse Albino.

