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08/05/2017 

Décio Padilha assume diretoria na Compesa 
O ex-presidente da Companhia Pernambucana de Gás - Copergás, Décio Padilha, voltou 

a  ocupar, pela terceira vez, uma diretoria na Companhia Pernambucana de Saneamento 

- Compesa. A solenidade de posse aconteceu nesta manhã ( 8), na sede da Compesa, no 

bairro de Santo Amaro, e foi presidida pelo administrador da estatal, Roberto Tavares. 

Décio Padilha, que já foi secretário da Administração e da Fazenda do Estado, na gestão 

de Eduardo Campos, assumiu a diretoria de Gestão Corporativa da Compesa, em 

substituição a engenheira química, Simone Albuquerque,   que  foi remanejado para a 

diretoria Regional Metropolitana,  antes  ocupada pelo engenheiro civil Fernando Lôbo.  
O novo diretor da Compesa, Décio Padilha, assumiu pela primeira vez um cargo na Compesa em 

 janeiro de 2007. Na época, atuou como diretor Comercial e de Atendimento, área que permaneceu 

até dezembro de 2012, quando assumiu a Secretaria Estadual de Administração. Em abril de 2014, 

Padilha foi remanejado para ocupar a Secretaria Estadual da Fazenda, a sua casa de origem. Em 

2015, retornou à Compesa, ocupando a diretoria de Gestão Corporativa e, no mês de julho do mesmo 

ano, ele assumiu a presidência da Copergás.  
Em seu discurso, Padilha lembrou os desafios assumidos em 2007, quando o então governador 

Eduardo Campos, havia definido um plano de soerguimento da Compesa, voltado para dois pilares: 

o operacional/comercial e a expansão dos serviços de saneamento. “Tenho orgulho de ter participado 

e voltar a integrar uma gestão exitosa e que possui  um quadro técnico de excelência e engajado. 

Vamos continuar o projeto  iniciado em 2016 e  trabalhar para tornar a Compesa uma empresa 

gigante de Pernambuco”, afirmou. Ele lembrou a evolução da companhia que, no ano de 2006, 

faturava R$ 500 milhões, e no ano passado chegou ao patamar de  R$ 1,4 bilhão.  
 A nova diretora Regional Metropolitana, Simone Albuquerque, atua na Compesa há 20 anos e já 

exerceu várias funções gerenciais na empresa, antes de assumir a diretoria de Gestão Corporativa, 

em agosto de 2015. À frente dessa diretoria, Albuquerque teve a missão de controlar os gastos para 

vencer os desafios impostos pela crise econômica que o país enfrenta e a estiagem prolongada no 

Estado, que entra em seu sétimo ano de seca. “Fizemos ajustes nas despesas para atingir os objetivos 

de manter a Compesa  forte, unida, para vencer novos desafios “, enfatizou Simone Albuquerque. 

Com larga experiência na área operacional, ela assume agora a gestão operacional dos sistemas de 

abastecimento da Região Metropolitana do Recife. 
Ao empossar os novos diretores, o presidente da Compesa, Roberto Tavares, enalteceu o apoio 

demonstrado pelo governador Paulo Câmara, em manter a gestão da Compesa com o mesmo grupo 

formado no governo  Eduardo Campos. “A política implementada pelo ex-governador tem 

demonstrado que foi uma decisão acertada porque continuamos desenvolvendo uma gestão 

inovadora e de resultados”, afirmou. Segundo Tavares, a Compesa se fortaleceu ao longo dos 

últimos dez anos. "Já pensamos em uma empresa com um faturamento de R$ 2 bilhões para 

 continuar investindo  na ampliação dos serviços de saneamento e melhorar a qualidade de vida dos 

pernambucanos", conta Roberto Tavares. 
 Fotos: Aluísio Moreira 

 
 

http://www.pe.gov.br/blog/2017/05/08/decio-padilha-assume-diretoria-na-compesa/


 

 

 

 
 
 

09/05/2017 
ABASTECIMENTO D’ÁGUA É TEMA DE 

REUNIÃO NO RECIFE 

 
A construção de sistemas simplificados de abastecimento d’água foi o tema de reunião 

entre o deputado federal Danilo Cabral (PSB-PE), o secretário estadual de Agricultura, 

Nilton Mota, e o gerente regional do IPA, Dêva Pessoa, na manhã desta terça-feira (9), 

no Recife. Eles trataram sobre as demandas dos municípios do Pajeú para levar água de 

qualidade até a casa de moradores da zona rural que dependem de carros-pipa, 

barragens ou açudes. 

Vereadores de Tuparetama, por exemplo, solicitaram a implantação dos sistemas nas 

comunidades de Redondo e Cantinho. “São iniciativas que visam melhorar a qualidade 

de vida da população, minimizando os efeitos da estiagem que atinge o estado. Nas 

últimas semanas, tem chovido no Pajeú e os reservatórios estão se recuperando, mas 

precisamos evitar que essas famílias passem dificuldades novamente”, afirmou Danilo 

Cabral. 

Já em Carnaíba, está em andamento a obra do sistema simplificado de Curral Novo e 

outros dois sistemas foram assegurados pelo governo do estado para a cidade. Uma das 

promessas de campanha do prefeito Anchieta Patriota foi a universalização do 

abastecimento d’água no município. Na semana passada, ele inaugurou o sistema 

simplificado do Sítio Barreiros, que vai atender 134 famílias, com a presença de Danilo 

Cabral. 

Em março, lembra Danilo Cabral, durante o Pernambuco em Ação, em Flores, o 

governador Paulo Câmara assinou a ordem de serviço para a construção do sistema 

simplificado de abastecimento de água da comunidade de Sítio Antônio. Um 

investimento de R$ 1,4 milhão e serão beneficiadas 249 famílias. 

Na ocasião, Paulo Câmara também assinou a ordem de serviço para a construção do 

sistema simplificado da comunidade do Tenório em Flores. Na última sexta-feira (5), 

Danilo Cabral visitou a obra ao lado do prefeito Marconi Santana. “É um investimento 

de R$ 1,4 milhão, que demonstra o compromisso do governo com o Pajeú, 

especialmente com Flores”, destacou o deputado. Serão atendidas mais de mil pessoas. 

 

http://blogdofinfa.com.br/2017/05/abastecimento-dagua-e-tema-de-reuniao-no-recife.html
http://blogdofinfa.com.br/2017/05/abastecimento-dagua-e-tema-de-reuniao-no-recife.html


 

 

 

 
 

09/05/2017 
GOVERNO DO ESTADO E FETAPE DEBATEM 

GRITO DA TERRA 

 
O secretário de Agricultura e Reforma Agrária, Nilton Mota, e o presidente da 

Federação dos Trabalhadores Rurais do Estado de Pernambuco (Fetape), Doriel Barros, 

avançaram nas discussões sobre as demandas do 6º Grito da Terra. Na primeira reunião 

que aconteceu ontem (08), após a mobilização que ocorre a cada dois anos, o Governo 

de Pernambuco atendeu a principal reivindicação dos movimentos sociais e garantiu o 

reajuste de 10% no benefício do Programa Chapéu de Palha. 

De acordo com o Projeto de Lei publicado no último dia 05/05, o reajuste vai beneficiar 

os trabalhadores de todas as modalidades do programa: canavieiros e jovens (18 a 24 

anos) desempregados durante a entressafra da cana-de-açúcar, trabalhadores da 

Fruticultura Irrigada e da Pesca Artesanal. Os reajustes valem para o exercício de 2018. 

“O Chapéu de Palha é fundamental para os trabalhadores e enquanto muitos estados 

estão diminuindo conquistas, é importante destacar não só a continuidade do programa, 

mas a ampliação do benefício nesse momento de dificuldades e restrições financeiras” 

pontuou o secretário de Agricultura e reforma Agrária, Nilton Mota. Ele acrescenta que 

todos os itens da pauta estão sendo avaliados e que já houve avanços em diversas 

demandas como a criação das comissões de agroecologia e de reestruturação produtiva 

da zona da Mata. “Com essas medidas, o governador Paulo Câmara reafirma o 

compromisso em realizar ações em benefício dos trabalhadores e trabalhadoras rurais do 

Estado, mantendo um amplo diálogo”, concluiu o secretário Nilton Mota 

 
 
 
 
 

http://blogdofinfa.com.br/2017/05/governo-do-estado-e-fetape-debatem-grito-da-terra.html
http://blogdofinfa.com.br/2017/05/governo-do-estado-e-fetape-debatem-grito-da-terra.html


 

 

 

 
 

09/05/2017 
Depois de assumir IPA, Dêva Pessoa tem encontro com 

Danilo Cabral e Nilton Mota 

 
A construção de sistemas simplificados de abastecimento d’água foi o tema de reunião 

entre o deputado federal Danilo Cabral (PSB-PE), o secretário estadual de Agricultura, 

Nilton Mota, e o gerente regional do IPA, Dêva Pessoa, na manhã desta terça-feira (9), 

no Recife. Eles trataram sobre as demandas dos municípios do Pajeú para levar água de 

qualidade até a casa de moradores da zona rural que dependem de carros-pipa, 

barragens ou açudes. 

Vereadores de Tuparetama, por exemplo, solicitaram a implantação dos sistemas nas 

comunidades de Redondo e Cantinho. “São iniciativas que visam melhorar a qualidade 

de vida da população, minimizando os efeitos da estiagem que atinge o estado. Nas 

últimas semanas, tem chovido no Pajeú e os reservatórios estão se recuperando, mas 

precisamos evitar que essas famílias passem dificuldades novamente”, afirmou Danilo 

Cabral. 

Já em Carnaíba, está em andamento a obra do sistema simplificado de Curral Novo e 

outros dois sistemas foram assegurados pelo governo do estado para a cidade. Uma das 

promessas de campanha do prefeito Anchieta Patriota foi a universalização do 

abastecimento d’água no município. Na semana passada, ele inaugurou o sistema 

simplificado do Sítio Barreiros, que vai atender 134 famílias, com a presença de Danilo 

Cabral. 

Em março, lembra Danilo Cabral, durante o Pernambuco em Ação, em Flores, o 

governador Paulo Câmara assinou a ordem de serviço para a construção do sistema 

simplificado de abastecimento de água da comunidade de Sítio Antônio. Um 

investimento de R$ 1,4 milhão e serão beneficiadas 249 famílias. 

Na ocasião, Paulo Câmara também assinou a ordem de serviço para a construção do 

sistema simplificado da comunidade do Tenório em Flores. Na última sexta-feira (5), 

Danilo Cabral visitou a obra ao lado do prefeito Marconi Santana. “É um investimento 

de R$ 1,4 milhão, que demonstra o compromisso do governo com o Pajeú, 

especialmente com Flores”, destacou o deputado. Serão atendidas mais de mil pessoas. 

http://nilljunior.com.br/depois-de-assumir-ipa-deva-pessoa-tem-encontro-com-danilo-cabral-e-nilton-mota/
http://nilljunior.com.br/depois-de-assumir-ipa-deva-pessoa-tem-encontro-com-danilo-cabral-e-nilton-mota/


 

 

 

 
 

10/05/2017 
Célia: faltou planejamento para que Arcoverde não 

sofresse com a falta de água 

“O problema que Arcoverde e 

outras cidades da região enfrentam com a falta de água é fruto da falta de 

planejamento”. Foi o que disse a vereadora e presidente da Casa James Pacheco, Célia 

Almeida Galindo, durante debate com o gerente da Compesa em Arcoverde, Augusto 

César de Andrade Lima, na sessão da última segunda (08). O gerente foi convidado pela 

presidente para explicar a situação do abastecimento da cidade através da Adutora do 

Jatobá. 

Célia cobrou que a água que vai pela adutora para Sertânia, que hoje tem as barragens 

da Transposição com 92% de sua capacidade, será trazida direto para Arcoverde. “Não 

podemos ficar esperando até dezembro para a chegada das águas da adutora do Moxotó, 

o povo pobre precisa de água agora”, disse a vereadora Célia. Ela também pediu que os 

carros pipa desativados em Sertânia, um total de 3, fossem colocados em Arcoverde, no 

que o gerente da Compesa garantiu a vinda de dois veículos. 

O gerente da Compesa revelou que o poço 1 do Frutuoso, em Ibimirim, que abastece 

Arcoverde pela adutora do Jatobá, está com apenas 50% de sua capacidade de vazão. 

Caiu de 34 litros por segundo para 18 l/s. 

Ele também informou que não tem como tirar a água que vai para Sertania pelo sistema 

Jatobá, que são 15 litros por segundo, já que hoje a cidade não tem como utilizar a água 

da Transposição. Seria preciso executar um projeto de adutora para atender a Sertânia 

com a água do São Francisco, mas a Compesa não tem recursos para fazê-lo, revelou 

Augusto Cesar. 

A vereadora Célia Almeida Galindo lamentou que, apesar de se saber que as águas do 

São Francisco estavam para chegar há mais de anos, o Governo não tenha feito nenhum 

projeto para aproveitar esse precioso líquido. “Faltou planejamento para isso”, disse a 

vereadora, que lamentou saber que tem projeto, mas não tem dinheiro e quando tem 

dinheiro, não tem projeto. 

 
 

http://nilljunior.com.br/celia-faltou-planejamento-para-que-arcoverde-nao-sofresse-com-a-falta-de-agua/
http://nilljunior.com.br/celia-faltou-planejamento-para-que-arcoverde-nao-sofresse-com-a-falta-de-agua/
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Para manter transparência, reuniões de avaliação da 

bacia do Rio São Francisco passam a ser divulgadas na 

íntegra na internet 
 

A partir desta semana as reuniões de 

avaliação das condições de operação dos reservatórios do Rio São Francisco serão 

divulgadas, sem edição, no canal da Agência Nacional de Águas (ANA) no YouTube. 

Clique aqui e assista à íntegra da reunião realizada na segunda-feira (8). 

A bacia do Rio São Francisco vem enfrentando condições hidrológicas adversas, com 

vazões e precipitações abaixo da média desde 2013, com consequências nos níveis de 

armazenamento dos reservatórios instalados na Bacia. Para preservar os estoques de 

água disponíveis, diante da necessidade de atendimento a todos os usos na Bacia e, 

principalmente ao abastecimento de várias cidades, a ANA vem autorizando 

periodicamente a redução da vazão mínima defluente abaixo de 1.300 m³/s nos 

reservatórios de Sobradinho e Xingó (patamar mínimo em situações de normalidade). 

Essas reduções são autorizadas após reuniões semanais com representantes de setores 

interessados. Atualmente a defluência mínima média diária autorizada é de 600m³/s e 

instantânea de até 570m³/s até 30 de novembro de 2017, conforme Resolução ANA nº 

742. O normativo traz a ressalva de que a prática de descargas médias diárias inferiores 

a 700m³/s e instantâneas de até 665m³/s de ambos os reservatórios (Sobradinho e 

Xingó) dependem de prévia autorização por parte do Instituto do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis (Ibama). 

Sempre que as reuniões semanais de monitoramento da bacia resultam na decisão de 

diminuir a quantidade de água a ser liberada por esses reservatórios, a ANA divulga a 

nova regra em seu site institucional. Com o agravamento da crise, a partir desta semana 

o vídeo com a gravação da reunião será disponibilizado na íntegra no canal da ANA no 

YouTube, de forma a aumentar a transparência no processo de decisão e estimular o 

envolvimento da sociedade com a gestão dos recursos hídricos. 

Participações 
A reunião acontece toda segunda-feira, por videoconferência, no período da manhã, 

com a participação de técnicos e dirigentes da ANA e representantes Estados de Minas 

Gerais, Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe, do Setor Elétrico, Ibama, entre outros. 

http://www.carlosbritto.com/para-manter-transparencia-reunioes-de-avaliacao-da-bacia-do-rio-sao-francisco-passam-a-ser-divulgadas-na-integra-na-internet/
http://www.carlosbritto.com/para-manter-transparencia-reunioes-de-avaliacao-da-bacia-do-rio-sao-francisco-passam-a-ser-divulgadas-na-integra-na-internet/
http://www.carlosbritto.com/para-manter-transparencia-reunioes-de-avaliacao-da-bacia-do-rio-sao-francisco-passam-a-ser-divulgadas-na-integra-na-internet/
http://www.carlosbritto.com/para-manter-transparencia-reunioes-de-avaliacao-da-bacia-do-rio-sao-francisco-passam-a-ser-divulgadas-na-integra-na-internet/
http://www.carlosbritto.com/para-manter-transparencia-reunioes-de-avaliacao-da-bacia-do-rio-sao-francisco-passam-a-ser-divulgadas-na-integra-na-internet/
https://www.youtube.com/user/anagovbr
https://www.youtube.com/watch?v=_OTvI2HCq0Y&t=160s
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Chuvas voltam ao Pajeú para salvar plantações que 
sofriam com a estiagem 

 
Para alegria dos sertanejos a chuva voltou a cair em Afogados da Ingazeira onde foram 

registrados 09 mm na noite desta 3ª feira. Houve registro de chuva também em 

Carnaíba, 04 mm e algumas localidades da zona rural de Afogados como Dois Riachos, 

Escada, Serrinha, Poço de Pedra, Carnaúba dos Vaqueiros e Lajedo. 

Choveu ainda em comunidades rurais de Carnaíba como Leitão, Roça de Dentro, Itã e 

Santo Antônio. 

A previsão da meteorologia é de mais chuvas para esta 4ª feira (10) no período da tarde 

ou da noite. As chuvas que caíram na noite de ontem serviram para salvar as plantações 

que sofriam com a estiagem. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.aldovidal.com.br/blog/?p=19160
http://www.aldovidal.com.br/blog/?p=19160
http://www.aldovidal.com.br/wp-content/uploads/2017/05/chuva1.jpg
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Um sistema de crédito para ajudar o agricultor ter a 

própria terra 

 
O Programa Nacional de Crédito Fundiário, promovido pela Sead, por meio da 
Subsecretaria de Reordenamento Agrário (SRA), oferece condições para que os 
trabalhadores rurais sem terra ou com pouca terra possam financiar um imóvel rural. 
O programa trabalha em três linhas: Combate à Pobreza, para regiões e trabalhadores 
com renda mais baixa; Consolidação da Agricultura Familiar, voltada para o combate à 
pobreza rural, a sucessão e consolidação da agricultura familiar; e Primeira Terra, 
voltada para os jovens. Os recursos do crédito podem ser acessados por qualquer 
agricultor familiar que preencha os requisitos do programa, como não ser servidor 
público, não ter sido beneficiado por outro programa da Reforma Agrária, entre 
outros. Os beneficiários do PNCF também podem ter acesso ao Programa Nacional de 
Fortalecimento da Agricultura Familiar. 
Milhares de produtores têm o trabalho no campo como a única fonte de renda. Isso 
vale para fazendeiros, rendeiros ou meeiros. Entretanto, o sonho de muitos 
trabalhadores rurais é tirar o sustento da terra própria. Com o apoio do Programa 
Nacional de Crédito Fundiário (PNCF) da Secretaria Especial de Agricultura Familiar e 
do Desenvolvimento Agrário (Sead), o sonho de muitos agricultores torna-se realidade.  
Foi com o crédito fundiário que o jovem Marcos Rogério Lobato, de 26 anos, de 
Rondônia, passou da condição de meeiro para produtor de café colonial. Na antiga 
função, o trabalhador rural cultivava na terra de outra pessoa e era obrigado a dividir 
todo o resultado da produção com o dono da propriedade. “Tudo que nós fazíamos era 
dividido com o grande agricultor. Às vezes o que ficava, não dava nem para pagar 
quem trabalhava para a gente”, ressalta.  
A história de Marcos começou a mudar quando ele descobriu o PNCF. Adquirir uma 
terra, que antes era um sonho distante, ficou mais acessível. Hoje, ele deixou a 
profissão de meeiro e o trabalho na terra dos outros de lado. Marcos não só mudou a 
vida dele, como a da família. Ele mora com o pai, a mãe, a esposa e ainda pretende 
trazer o irmão, que mora na cidade, para junto deles. Além do café, o grupo planta 
alimentos para o próprio consumo. Boa parte da produção é comercializada por meio 
dos programas de Aquisição de Alimentos (PAA) e de Alimentação Escolar (Pnae). 

http://nordesterural.com.br/wp-content/uploads/2017/04/cafeee.png

