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IPA vence Prêmio Inovação Aquícola 2019
Por Assis Ramalho - 5/16/2019 04:00:00 PM

O Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA) é o grande vencedor do Prêmio Inovação
Aquícola 2019, com o trabalho “Introdução e Desenvolvimento da Criação do Camarão
Marinho, Litopenaeus Vannamei, realizada com agricultores familiares do Semiárido.
O engenheiro do IPA, Gilvan Lira, recebeu a premiação, nesta quarta-feira (15), durante
a Aquishow Brasil, realizada em Santa Fé do Sul, São Paulo. “A premiação é o
reconhecimento do esforço empreendido nesse projeto, que visou aproveitar os poços de
água salobra do Semiárido , gerando alimento, emprego e renda para as famílias de
agricultores de base familiar”, destaca o engenheiro.

Chuva volumosa isolada no Sertão de
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Por
Roberto Gonçalves
17 de maio de 2019
18

As últimas 48 horas foram de muita chuva em algumas áreas do Sertão pernambucano.
Numa localidade choveu quase o dobro do esperado para todo o mês. O principal
responsável pela chuva é um CAN.

São José do Egito acumulou 114 mm de chuva, entre 09:00 da manhã de quarta-feira
(15) e o mesmo horário desta quinta-feira (16), segundo o Instituto Agronômico de
Pernambuco (IPA). A média mensal do município para este mês é de 58 mm.
Foram registrados volumes de chuva significativos também em outros municípios.
Tuparetama acumulou 54 mm, Triunfo 32 mm, Mirandiba 22 mm e Araripina 8,2 mm.
A chuva foi causada, sobretudo, pelo Cavado em Alto Níveis (CAN) que favoreceu o
desenvolvimento de nuvens densas em algumas áreas do Sertão nordestino

IPA e UFRPE buscam capacitação de 450 técnicos e ampliação de
vagas de estágio
16 de maio de 2019 / Deixe um comentário

O Instituto Agronômico de Pernambuco
(IPA) e a UFRPE buscam um novo formato para o Acordo de Cooperação Técnica, que
as duas instituições mantêm. Nesse sentido, Gabriel Maciel e Geraldo Eugênio França,
diretor de Pesquisa e pesquisador do IPA, respectivamente, reuniram-se com o
coordenador e Educação Continuada e professor de Horticultura Geral da UFRPE,
Roberto Albuquerque de Melo, na manhã desta quarta-feira (15), na sede do Instituto.
O encontro contou ainda com a presença de um grupo de 15 participantes, entre
professores, extensionistas e pesquisadores. A ideia é atender a demanda por
capacitação dos 450 técnicos, 370 da Extensão Rural e 90 da Pesquisa, utilizando o
corpo docente da universidade, que reúne mais de 2000 professores capacitados, como
também dos pesquisadores do IPA, aptos a lecionar. Para isso, serão utilizadas as
instalações existentes, baixando os custos dos investimentos necessários,
compartilhando a infraestrutura e equipamentos subutilizados, das duas instituições.
Dessa forma, professores e pesquisadores poderão desenvolver os trabalhos de forma
complementar, nos laboratórios da Rural e ou nas Estações e Laboratórios do IPA.
Troca que já é possível por meio do Programa Professor Visitante. O objetivo é levar
solução para a sociedade, beneficiando também o produtor, o empresário e o industrial,
das diversas cadeias envolvidas, cujos eixos serão as áreas dos Macroprogramas do
IPA. “Vamos abranger também as áreas de gestão de negócios, vendas, Recursos
Humanos, entre outras, que entrarão como atividade transversal”, destaca Geraldo
Eugênio.

Por outro lado, o IPA poderá ampliar as vagas de estágio na área das Ciências Agrárias,
passando a atender 300 jovens por ano, três vezes mais do que o que é oferecido
atualmente. Para isso, conta com 184 escritórios municipais, 12 Estações
Experimentais, 15 Gerências Regionais, 02 campos de produção e 16 laboratórios na
sede. “Além de prover as necessidades dos estudantes, que precisam ter o contato com a
realidade do campo, vamos promover a ida deles ao interior do Estado”, destaca o
pesquisador.
Nos dias 27 e 28 de junho, professores da UFRPE apresentarão os trabalhos que
desenvolvem nas áreas dos Macroprogramas. Essas apresentações resultarão em
documento a ser apresentado à reitoria da Universidade e à presidência do IPA.
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Extensão Rural do IPA é destaque em congresso da Sociedade
Brasileira de Economia, Administração e Sociologia Rural
Publicado 16 de maio de 2019 | Por Zulene Alves

Os trabalhos elaborados pelo supervisor de Extensão Rural , da Gerência do IPA, em
Serra Talhada, Tito Antonio Ferraz Jota, pelo extensionista, Gerlúcio Moura Bezerra de
Sousa , que integra o escritório Santa Cruz da Baixa Verde) e a professora da UFRPE,
Maria das Graças Andrade Ataíde de Almeida, foram aprovados e selecionados para
serem apresentados no 57º Congresso da Sociedade Brasileira de Economia,

Administração e Sociologia Rural (SOBER): Agricultura, Alimentação e
Desenvolvimento, que ocorrerá em Ilhéus, na Bahia, de 21 a 25 de julho.
O trabalho “Assistência Técnica e Extensão Rural: Distribuição de sementes do sorgo
forrageiro no Semiárido pernambucano”, da autoria de Tito Ferraz e Gerlúcio Moura,
analisa o Projeto de Distribuição de Sementes, no caso o sorgo forrageiro, relacionandoo como atividade de Ater na perspectiva de convivência com o semiárido será
apresentado no grupo de trabalho: Pesquisa, Inovação e Extensão Rural.
Enquanto o trabalho: Políticas públicas e desenvolvimento rural no município de Santa
Cruz da Baixa Verde – Pernambuco, da autoria de Gerlúcio Moura, Tito Ferraz e Graça
Ataíde, que analisa as políticas públicas direcionadas à agricultura familiar,
especificamente: Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater), Programa de Aquisição
de Alimentos (PAA) e Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar
(Pronaf), relacionando-as com o desenvolvimento rural, será apresentado no grupo de
trabalho: Política agrícola e políticas públicas de desenvolvimento rural.
O tema geral do evento procurará articular os debates sobre Agricultura, Alimentação e
Desenvolvimento, uma vez que a fome e a desnutrição continuam afetando milhares de
pessoas no mundo e, particularmente, no Brasil. Destacando-se debates sobre sistemas
agroalimentares sustentáveis; cadeias globais, políticas e mercados alimentares; novas
práticas de consumo e desafios para a produção agroalimentar; maiores proximidades
entre as áreas rurais e urbanas; promoção de práticas de inclusão produtiva e social
sustentáveis; etc., como afirma o presidente da SOBER profº Drº Lauro Fancisco
Mattei.

