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Juros do Plano Safra vão depender do prazo de financiamento, diz Maggi
De acordo com ministro, taxas tendem a ser mais altas para pagamentos mais
prolongados; com redução da Selic, há expectativa de queda dos juros
Canal Rural - Leia mais no link http://www.canalrural.com.br/noticias/agricultura/jurosplano-safra-vao-depender-prazo-financiamento-diz-maggi-72050 ou compartilhe este
conteúdo através das ferramentas oferecidas na página. Os textos, fotos, vídeos e demais
conteúdos do Canal Rural estão protegidos pela legislação brasileira sobre direito
autoral, e não podem ser reproduzidos sem autorização prévia. Caso queira replicar
algum conteúdo do Canal Rural, por favor, utilize o link original ou entre em contato
(canalrural@canalrural.com.br). Siga-nos: https://www.facebook.com/canalrural,
https://twitter.com/canalrural, https://instagram.com/canalrural
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Ilha de Itamaracá recebe obras de ampliação do
abastecimento de água

Duas ações de abastecimento de água em execução no município da Ilha de Itamaracá,
Região Metropolitana do Recife, irão beneficiar cerca de 2 mil pessoas. Ontem (7), a
diretora Regional Metropolitana da Companhia Pernambucana de Saneamento
(Compesa), Simone Albuquerque, levou o prefeito da cidade, Mosar de Melo (Tato),
para verificar o andamento das obras de ampliação e regularização do fornecimento de
água na comunidade de Sítio Bom Jesus, além de uma implantação de um
abastecimento emergencial por meio de chafariz para contemplar as localidades de Alto
da Felicidade, Boa Vista e Renascer/Paraíso Azul. A Compesa investe nas duas
intervenções cerca R$ 295 mil, com recursos próprios. Essas obras foram anunciadas
pelo governador Paulo Câmara aos moradores da Ilha de Itamaracá, em agosto do ano
passado.

Uma das obras executadas ativou a operação de um poço, localizado no Alto Bela Vista
– perfurado pelo Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA), em 2017 – para atender
os moradores do Alto da Bela Vista, Alto da Felicidade e Renascer/ Paraíso Azul,
inicialmente por meio de chafarizes e carros-pipa. A primeira etapa da obra, um
investimento de R$ 120 mil, que já está em pré-operação, implantou um reservatório
elevado com capacidade para acumular 20 mil litros de água e dispositivos
eletromecânicos no poço, com funcionamento totalmente automatizado, “Fizemos um
esforço para colocar o poço em funcionamento com brevidade, buscando atender uma
área da ilha que não tem acesso ao abastecimento regular” explica a diretora Simone
Albuquerque. Os moradores podem utilizar os chafarizes todos os dias, no horário das
8h às 17 h, e solicitar carros-pipa nas lojas de atendimento.
Na segunda etapa da obra, o poço do Alto da Bela Vista será interligado ao Sistema de
Abastecimento de Água da Ilha de Itamaracá, para que as localidades sejam atendidas
via rede de distribuição. Essa integração está prevista num projeto maior, ainda em fase
de elaboração pela Compesa, e que propõe a melhoria da eficiência do atendimento para
toda Ilha de Itamaracá. O projeto deve ficar pronto em julho e também contempla os
municípios de Abreu e Lima, Paulista, Igarassu e Itapissuma. “As ações em
desenvolvimento pela Compesa representam um sonho para a região, há mais de 25
anos a população estava esperando por esse momento. Essas melhorias do
abastecimento só estão sendo possíveis graças à parceria do governo Paulo Câmara e à
dedicação da Compesa”, disse o prefeito Mosar de Melo (Tato). Hoje o sistema da Ilha
é alimentado pela produção de nove poços e é composto por três subsistemas – do
Forte, do Pilar e do Forno da Cal – permitindo o atendimento diário a 15 mil pessoas
(população residente).
A diretora da Compesa, Simone Albuquerque e o prefeito de Itamaracá
acompanhados do gerente Marcelo Guimarães e de coordenadores técnicos e
operacional da companhia, também visitaram a obra que vai beneficiar a comunidade
Sítio Bom Jesus, no Pilar. A ideia é utilizar a água do Reservatório do Forno da Cal e
assentar mil metros de rede de distribuição para regularizar o fornecimento de água para
800 pessoas na localidade. A companhia também vai implantar 100 novas ligações na
comunidade. Para esta obra está sendo destinado o valor de R$ 175 mil

