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Local  

Diário urbano: milagre se chama chuva no 

Agreste e no Sertão de Pernambuco  
Milagre se chama chuva no Agreste e no Sertão. Mal cai, muda a paisagem. Se 

suficiente para armazenar água, o sistema de abastecimento logo é replanejado. E os 

municípios de Afogados da Ingazeira, Tabira, Custódia e Panelas vivem, nos últimos 

dias, sob a expectativa do que virá da ponta do lápis da Compesa. Desde que as 

barragens de Marrecas, Brotas e São Sebastião começaram a receber água das chuvas, a 

companhia enfrenta a mesma ansiedade da população. Em Brotas, que abastece 

Afogados da Ingazeira, o volume atingiu 20%, o suficiente para a barragem voltar a 

operar depois de oito meses. O mesmo deve ocorrer em São Sebastião, que entrou em 

colapso no mês de fevereiro e também possui 20%. O nível de Marrecas, responsável 

por atender Custódia, subiu mais lento, tendo ontem 6,49%. Para os sertanejos, pouco é 

muito, no entanto. Faz-se milagres de filetes, que ainda não fizeram a Barragem de 

Rosário, fonte para Ingazeira, Tuparetama e Iguaracy, completar o volume morto. No 

Sertão e no Agreste, chuva é bem-vinda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recife, 18 de abril de 2017. 



 

 

 

 
 

17/04/2017 

Barragens do interior de Pernambuco voltam 
a armazenar água após chuvas  
Em Custódia, a barragem de Marrecas conseguiu acumular 1,4 

milhão m³ de água, o que corresponde a 6,49 % da capacidade 

total. 

 
Barragem de Brotas, em Afogados da Ingazeira (Foto: Divulgação/Compesa)  

Três barragens localizadas no Sertão e uma no Agreste de Pernambuco voltaram a 

armazenar água após chuvas serem registradas na última semana. Em Custódia, a 

barragem de Marrecas - que estava em colapso desde novembro de 2014 - conseguiu 

acumular nesta segunda-feira (17) 1,4 milhão de metros cúbicos de água, o que 

corresponde a 6,49 % da capacidade total, de acordo com a Companhia Pernambucana 

de Saneamento (Compesa).  

Ainda segundo a Compesa, a barragem de Brotas, situada em Afogados da Ingazeira 

estava inoperante há oito meses e acumulou 20% da capacidade total. Já em Panelas, a 

barragem de São Sebastião, que entrou em colapso em fevereiro deste ano, recuperou 

20% do volume.  

"Com o volume acumulado na barragem de Marrecas, a Compesa pretende, dentro de 

20 dias, restabelecer o sistema e fornecer uma vazão de 22 litros de água por segundo 

para o abastecimento da cidade, possibilitando a redução do rodízio atual, que é de 

cinco dias com água e 23 dias sem, para três dias com água e 16 dias sem", informou a 

assessoria de imprensa.  



 

 

 

 
Barragem de Marrecas, em Custódia (Foto: Divulgação/Compesa)  

Até o final desta semana, os moradores de Panelas, no Agreste, voltam a receber água 

nas torneiras, já que a barragem de São Sebastião está com 20% do volume, conforme 

destacou a Compesa.  

A barragem de Jucazinho, o principal reservatório do Agreste, localizada em Surubim, 

permanece em colapso. Não choveu na região o suficiente para alterar o quadro do 

manancial que secou em novembro do ano passado.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

 
 
 
 
18/04/2017 

Pacto e instrumento específico trazem benefícios para 

Ater 

 
Brasília (17/04/2017) – Quais os avanços e o que muda na relação União x Estados, no 

que se refere à assistência técnica e extensão rural, depois da assinatura do Pacto 

Nacional pelo Fortalecimento da Ater e a instituição do Instrumento específico? Na 

avaliação do presidente da Asbraer, Argileu Martins, o pacto reescreve a relação 

federativa da União com os estados, possibilitando um processo de fortalecimento da 

Ater pública. 

A assinatura do pacto ocorreu no último dia 6 deste mês e contou com as presenças de 

presidentes e dirigentes das Emateres do Brasil, além de ter sido assinado pelo 

secretário especial da Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário (Sead), José 

Ricardo Roseno; pelo presidente da Anater, Valmisoney Moreira Jardim e pelo 

presidente da Asbraer, Argileu Martins. 

A ampliação e a qualidade da assistência técnica e extensão rural são dois dos avanços 

do que foi considerado “um dia histórico para a Ater”, segundo Martins, em sua fala 

durante a assinatura do Pacto. “O pacto compromete a união e os estados nesse 

fortalecimento e, à medida que assim o fizerem, fortaleceremos agricultura familiar, a 

média produção e consequentemente o processo de desenvolvimento rural sustentável”, 

assinalou. 

Sobre o instrumento específico e o Pacto, Valomisoney Jarfim explica que após a 

assinatura desse ato, que é uma relação dos Estados com a União, pela via da Sead. 

“Temos aí legitimidade para firmar parcerias com as entidades públicas de Ater. A 

Anater e as entidades estaduais, pela via do instrumento específico, firmarão parcerias 

sem a necessidade de chamadas públicas de Ater. Esse pacto dá abertura para isso. 

Então, que fique bem claro: O Pacto é entre Governo do Estado e a Sead. O instrumento 

específico será firmado entre a Anater e as Emateres. As metas, o plano de trabalho, os 

recursos que a Agência for liberar serão diretamente com as entidades”. 

http://www.asbraer.org.br/noticias,pacto-e-instrumento-especifico-trazem-beneficios-para-ater,100662


 

 

 

A vigência do instrumento específico ocorrerá ainda no primeiro semestre deste ano, 

alerta o presidente da Anater. “Os primeiros serão assinados e, concomitantemente os 

primeiros aportes de recursos serão liberados. Os valores para cada entidade estão 

relacionados à nossa capacidade de gestão”, afirmou. 

Outra inovação que tanto o Pacto como o instrumento específico trazem, avalia Argileu, 

é a otimização do recurso federal. “Até então, o contrato de prestação de serviço com 

entidades de Ater feito com entidades públicas e privadas, fazia com que o Governo 

Federal pagasse 100% do custo do serviço. A partir desse instrumento específico, a 

União vai pagar, algo em torno de 35% do custo, porque na pactuarão e no instrumento 

específico temos a previsão de pagamento dos salários dos servidores e dos técnicos do 

Estado entrem na conta. Isso faz com que caia o custo por agricultor, permitindo 

ampliar o número de agricultores atendidos e, ao mesmo tempo, otimizando o recurso 

do Governo Federal”. 

O presidente da Asbraer finaliza sua fala assinalando que “quando a Anater nasce, o 

Brasil tem de volta uma entidade para coordenar o sistema de assistência técnica e 

extensão rural. E essa é a nossa grande expectativa: que alguém coordene esse sistema 

que hoje não é só governamental, é um sistema plural onde tem as Emateres 

predominando na oferta dos serviços, tem entidades privadas, entidades sem fins 

lucrativos, cooperativas e os municípios, que também ofertam esses serviços”.   

Chris Abelha 
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Trabalhadores rurais lotam Alepe em audiência 

pública sobre reforma da Previdência 

 
Dentro do 6º Grito da Terra PE, a audiência pública sobre a reforma da Previdência e as 

consequências para o homem e a mulher do campo debateu a questão no plenário 

principal da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), nesta segunda-feira, 17. O 

evento foi proposto pela Comissão Especial da Reforma da Previdência no poder 

legislativo estadual. 

Presente ao debate, o presidente da Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras da 

Agricultura de Pernambuco (Fetape), Doriel Barros, disse que a pauta da audiência 

integrou esse ato do Grito da Terra PE, tanto na discussão no plenário da Casa Joaquim 

Nabuco como no evento de rua que levou grande número de participantes até o Palácio 

do Campos das Princesas, sede do governo estadual. 

 

 

 

http://www.carlosbritto.com/trabalhadores-rurais-lotam-alepe-em-audiencia-publica-sobre-reforma-da-previdencia/
http://www.carlosbritto.com/trabalhadores-rurais-lotam-alepe-em-audiencia-publica-sobre-reforma-da-previdencia/
http://www.carlosbritto.com/trabalhadores-rurais-lotam-alepe-em-audiencia-publica-sobre-reforma-da-previdencia/
http://www.carlosbritto.com/trabalhadores-rurais-lotam-alepe-em-audiencia-publica-sobre-reforma-da-previdencia/
http://www.carlosbritto.com/?attachment_id=490196


 

 

 

 
“Estivemos na Alepe cobrando dos deputados estaduais e federais, senadores, bem 

como do governador Paulo Câmara, para não aprovarem essa reforma proposta pelo 

Governo Temer, que não conta com o apoio da categoria, do homem e da mulher 

trabalhadora rural de Pernambuco”, comentou Doriel. 

O senador Humberto Costa (PT), presente no debate, refirmou seu compromisso em 

discutir no Congresso mudanças no texto da reforma para que as conquistas dos 

trabalhadores do campo e da cidade não deixem de existir. 

“Temos visto que esse governo tem reduzido tudo que for para a maioria da população. 

A Previdência social é um fator fundamental para a redução das desigualdades, e 

muitas cidades do interior desenvolvem sua economia muito em função dos 

trabalhadores rurais. Acabar com isso, como quer esse governo, é uma proposta 

maldosa e que visa ao aumento das desigualdades”, constatou o senador. 

Odacy 
Companheiro de partido de Humberto, o deputado estadual Odacy Amorim também 

esteve discutindo o tema na audiência pública, reafirmando sua posição contrária à 

reforma proposta pelo Governo Temer. “Já estive em Carpina com a Fetape debatendo 

o assunto, em Petrolina, na Câmara Municipal, sempre demonstrando nossa posição de 

não aceitar as mudanças propostas por esse governo para a previdência social. 

Defendemos manter a idade da aposentadoria rural de 55 para a mulher e 60 o homem, 

para quem vive da luta na roça a vida toda. Focar também na defesa dos servidores 

públicos, do trabalhador,  e que sejam ajustes necessários, mas que não se tire do povo 

e que não apresente essa conta à sociedade”, pontuou Odacy Amorim. (Fotos: 

Divulgação). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.carlosbritto.com/?attachment_id=490197
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Apicultores são capacitados pelo Sintraf Petrolina 

 
Produtores de mel participaram da primeira aula do curso de segurança alimentar e 

controle dos processos no último sábado (15), ministrado no N-9 do Perímetro de 

Irrigação Senador Nilo Coelho. O evento aconteceu na Casa do Mel, sede da 

Associação dos Criadores de Abelha do Município de Petrolina (Ascamp). O Serviço de 

Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) é parceiro da iniciativa. 

O curso durou todo o dia, mas a programação se estende desta terça (18) a sexta-feira 

(21). Com uma carga de 32 horas de duração, a ação atende às normativas do Ministério 

da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), que orienta associações de 

criadores de abelhas a promover palestras sobre controle de perigos alimentares. 

Durante a apresentação, o consultor e especialista em qualidade e segurança alimentar 

do Sebrae, Roberto Aquino, mostrou quais são os erros de controle de alimentos mais 

cometidos por apicultores e apontou, também, algumas medidas simples que podem ser 

determinantes para a “alta qualificação do mel”, entre os consumidores e o Estado. 

Segundo Aquino, o mercado exige do produtor uma cultura preventiva, se deseja 

continuar nele. Ter controle sobre o que entra e sai da casa de mel, porém, é um desafio 

que exige atenção e domínio de conhecimento no setor. Durante a palestra, Roberto 

Aquino ainda adiantou como serão as próximas aulas. “Esse curso é de instrução. 

Então ele [o curso] tanto instigará a prever, como prevenir e corrigir erros”, explica. 

Qualificação e competitividade 
Além de atender às normas do MAPA, o presidente da Ascamp, Natalício Sá, disse que 

a execução do curso visa principalmente à qualificação e ao aumento da 

competitividade dos produtores participantes da qualificação. De acordo com o 

dirigente, a Ascamp já é responsável pelo abastecimento de escolas municipais, abrigos 

para menores, restaurantes populares, verdurões e supermercados da região, mas a meta 

da entidade é ambiciosa. “Buscamos levar ao consumidor final um produto de excelente 

http://www.carlosbritto.com/apicultores-sao-capacitados-pelo-sintraf-petrolina/
http://www.carlosbritto.com/apicultores-sao-capacitados-pelo-sintraf-petrolina/
http://www.carlosbritto.com/apicultores-sao-capacitados-pelo-sintraf-petrolina/
http://www.carlosbritto.com/apicultores-sao-capacitados-pelo-sintraf-petrolina/curo-sintraf-apicultura/


 

 

 

qualidade, de forma que ele fique satisfeito e seja o nosso maior divulgador”. ressalta 

Natalício. “Queremos vender nosso mel não só para Petrolina, Lagoa Grande e região, 

nosso objetivo é alcançar todo o estado, e, quem sabe, nacionalizarmos”, afirmou o 

presidente da Ascamp. 

O apicultor George Junior Rodrigues, 35 anos, que segue os passos do pai, também 

produtor de mel, acrescenta mais um motivo para se preparar melhor para a atividade. 

Ele disse participar do curso porque deseja aperfeiçoar seus conhecimentos. “A gente 

trabalha com abelhas e sabe que existem muitos detalhes na apicultura. Então temos 

que aprender para podermos fazer a manipulação de forma correta”, conclui. (Foto: 

Ascom). 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

17/04/2017 
BARRAGENS DO INTERIOR VOLTAM A ARMAZENAR ÁGUA 

APÓS CHUVAS REGISTRADAS NA ÚLTIMA SEMANA, DIZ 

COMPESA 

 
Três barragens localizadas no Sertão e uma no Agreste voltaram a armazenar água 

graças às chuvas registradas nas regiões, na última semana. Em Custódia, no Sertão do 

Moxotó, a Barragem de Marrecas, que estava em colapso desde novembro de 2014, 

conseguiu acumular hoje (17) 1,4 milhão de metros cúbicos de água, o que corresponde 

a 6,49 % da sua capacidade de armazenamento e vai permitir que a Compesa reative o 

sistema de abastecimento da cidade. No Sertão do Pajeú, a Barragem do Rosário, que 

secou em dezembro de 2015, começou a armazenar água do Rio da Volta, e a Barragem 

de Brotas, situada em Afogados da Ingazeira, e que estava inoperante há oito meses, 

acumulou 20% da sua capacidade total. As chuvas também levaram boas notícias para 

uma cidade do Agreste. A Barragem de São Sebastião, que entrou em colapso em 

fevereiro deste ano, recuperou 20% da sua capacidade total, e até o final desta semana 

volta a abastecer a população de Panelas pela rede de distribuição. 

Com o volume acumulado na Barragem de Marrecas, em Custódia, que tem a 

capacidade de acumular 21,6 milhões de metros cúbicos, a Compesa pretende dentro de 

20 dias, restabelecer o sistema e fornecer uma vazão de 22 litros de água por segundo 

para o abastecimento da cidade, que hoje é atendida apenas por três poços de Vila de 

Fátima, localidade próxima a cidade de Afogados da Ingazeira. Com a colaboração de 

Marrecas, o abastecimento de Custódia vai contar com o volume total de 36 l/s, 

possibilitando a redução do rodízio atual, que é de cinco dias com água e 23 dias sem, 

para três dias com água e 16 dias sem. A água de Marrecas também vai garantir a 

manutenção do novo calendário por 11 meses na cidade. 

 

http://blogdofinfa.com.br/2017/04/barragens-do-interior-voltam-a-armazenar-agua-apos-chuvas-registradas-na-ultima-semana-diz-compesa.html
http://blogdofinfa.com.br/2017/04/barragens-do-interior-voltam-a-armazenar-agua-apos-chuvas-registradas-na-ultima-semana-diz-compesa.html
http://blogdofinfa.com.br/2017/04/barragens-do-interior-voltam-a-armazenar-agua-apos-chuvas-registradas-na-ultima-semana-diz-compesa.html


 

 

 

 
Já no Sertão do Pajeú, a Compesa dedica esforços para, dentro de dez dias, iniciar os 

testes para reativar a operação do Sistema Brotas, beneficiando as populações de 

Afogados da Ingazeira e Tabira – juntas, somam 69 mil pessoas (área urbana). Hoje, as 

duas cidades são atendidas pela Adutora do Pajeú que permite, em Afogados da 

Ingazeira, cumprir o calendário de dois dias com água e dez dias sem, enquanto que, em 

Tabira, o rodízio é de dois com água e até 20 dias sem. A Compesa realiza medições 

diárias do nivel da Barragem de Brotas, que apresenta agora 4 milhões de metros 

cúbicos, e cujo volume acumulado vem aumentando dia a dia. A companhia trabalha 

para retomar a operação do sistema, tratar a água de Brotas e melhorar o abastecimento 

de Afogados da Ingazeira e Tabira. 

O Sistema do Rosário ainda depende de mais chuvas na região para voltar a operar e 

abastecer 14 mil pessoas nas cidades de Iguaracy, Tuparetama e Ingazeira. Até o 

momento, a chuva que caiu na região não foi suficiente para completar o volume morto, 

mas o rio continua afluindo para o Rosário, o que aumenta as chances de recuperação do 

manancial. Desde que a Barragem do Rosário (32 milhões de metros cúbicos) secou, as 

três cidades passaram a ser atendidas pela Adutora do Pajeú, no regime de rodízio de 

dois dias com água e 10 dias sem o abastecimento. 

 

 
Agreste – Até o final desta semana, os moradores de Panelas, no Agreste, voltam a 

receber água nas torneiras. Isso porque a Barragem São Sebastião registra 20% da sua 

capacidade de armazenamento – que é de 250 mil metros cúbicos de água – e tem 

condições de ofertar para a cidade a vazão de 10 l/s. A companhia ainda realiza ajustes 

operacionais no sistema de abastecimento e tratamento de água para retomar o 

fornecimento de água para a cidade. O novo calendário de abastecimento da cidade será 

divulgado até o final deste mês. Atualmente, Panelas recebe água por meio de seis 

estações de abastecimento, que são alimentadas por carros-pipas. 



 

 

 

As chuvas na região Agreste também refletiram em melhorias no abastecimento de 

Quipapá e São Benedito do Sul. Os municípios são atendidos por barragens de nível – 

que não acumulam água, dependem exclusivamente do volume de água dos rios-

situadas no Riacho Areias e Riacho Água Fria localizados em Quipapá e São Benedito 

do Sul, respectivamente, e que estão vertendo água. A Barragem de Jucazinho, o 

principal reservatório do Agreste, localizada em Surubim, permanece em colapso. Não 

choveu na região o suficiente para alterar o quadro do manancial que secou em 

novembro do ano passado 
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VII Redescobrindo a Caatinga tem inscrições 
abertas para palestras e minicursos em Petrolina, 
PE 
O público-alvo são estudantes de Ensino Médio, universitários, 

profissionais da área e a comunidade em geral. Evento acontece 

de 26 a 28 de abril.  

 
Bioma Caatinga (Foto: Haroldo Palo Jr/ Divulgação Fundação Grupo Boticário)  

Entre os dias 26 e 28 de abril acontece o VII Redescobrindo a Caatinga em Petrolina, no 

Sertão de Pernambuco. O evento objetiva apresentar o bioma Caatinga e as suas 

riquezas, além de discutir o assunto com uma percepção ambiental. A programação é 

extensa e abrange palestras, minicursos, mesas-redondas e oficinas.  

As inscrições devem ser realizadas, presencialmente, no campus Petrolina da UPE, das 

15h às 21h30. As vagas são limitadas. A taxa é de R$15 por palestra e R$5 por 

minicursos. Estão sendo disponibilizadas 240 vagas para palestras e 60 para minicursos. 

O público-alvo são estudantes de Ensino Médio, universitários, profissionais da área e a 

comunidade em geral.  

De acordo com a coordenadora do evento, a professora Rosimary Moura, o tema desta 

edição é “Educação Ambiental, Economia Circular: novas perspectivas e novos olhares 

para o Bioma Caatinga”. "O objetivo principal do evento é apresentar o bioma caatinga, 

as suas riquezas, discutir a percepção ambiental, nível superior, nível médio, 

comunidade em geral, com palestrantes para adquirir um novo olhar para o nosso 

bioma”, explica.  

O evento é realizado por alunos do VIII período do curso de Biologia da Universidade 

de Pernmabuco (UPE) e pelo Colegiado de Biologia da instituição, em parceria com a 

Faculdade de Ciências Aplicadas e Sociais de Petrolina (Facape), Universidade Federal 

do Vale do São Francisco (Univasf), Instituto Federal do Sertão Pernambuco ( IF 



 

 

 

Sertão-PE), Universidade do Estado da Bahia (Uneb), A Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária (Embrapa), além de instituições privadas.  

Confira a programação completa:  

26/04 (Quarta-feira)  
18:30 – Abertura Coral do Prof. Alan Barbosa – Prof. do IF Sertão – Campus Petrolina;  

19:30 – Mesa Redonda 1. Dr. Prof. Paulo Ramos (UNIVASF ) – Educação Ambiental 

no Bioma Caatinga; 2.Dra. Ana Rúbia Torres de Carvalho (Promotora de Justiça de 

Meio Ambiente de Petrolina) – Economia Circular no Bioma Caatinga; 3. Dra. Magda 

Oliveira Mangabeira Feitoza (Secretaria de Educação de Petrolina) – A Educação 

Ambiental nas escolas públicas municipais em Petrolina: a experiência da Escola Mãe 

Vitória; 4. Doutoranda. Prof. Clecia Pacheco (IF Sertão Pernambucano) – Novas 

Perspectivas e novos olhares para o Bioma Caatinga.  

27/04 (Quinta-feira)  
16:00h as 17:00h – Palestra com a Dra. Aline Costa – “Diversidade da Vegetação do 

Bioma Caatinga”.  

19:45 às 21:30 - PAINEL CERO - A agenda 2030 e os objetivos do desenvolvimento 

Sustentável para o Bioma Caatinga.  

1. Prof. Alvany Maria dos Santos (UNIVASF) - RESPONSABILIDADE Social e os 

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável;  

2. Flora Caatingueira e a Sustentabilidade do Bioma – Profa. Maria Herbênia Cruz 

Santos (UNEB);  

3. Implementação da Agenda 2030 e os ODS (Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável) no Bioma Caatinga: Desafios e Oportunidades – Ma Dhyan Shamaa – 

Mestranda em Cooperación al Desarrolho pela Universidad Complutense de Madrid; 

Pesquisadora do Centro de Innovation and Technology for Development - ITD-UPM ; 

Consultora FAO América Latina y el Caribe.  

Mediadora: Ana Rubia Torres de Carvalho – (Promotora de Justiça de Meio Ambiente 

de Petrolina)  

28/04 (Sexta-feira)  

Minicursos:  
Turnos: Tarde/Noite  

Horários:14h às 18h/ 19h às 22h  

01. Danilo Souza – Biólogo, Mestre em Botânica. “O processo de urbanização 

desordenado e as ferramentas de gestão ambiental” (Tarde e Noite).  

02. Patrícia Gomes de Oliveira Bióloga - Universidade de Pernambuco - (UPE) - 

Mestranda em Recursos Genéticos vegetais - Universidade Estadual de Feira de 

Santana, (UEFS, BA) Especialização em Tecnologia ambiental nos Territórios 

Semiáridos - IF Sertão, PE - A educação ambiental no meio rural.  

03. Carla Maria de Jesus Silva, Bióloga e Mestre em Recursos Genéticos Vegetais; 

Irlane Cristine de Souza Andrade Lira, Bióloga e Mestre em Recursos Genéticos 

Vegetais – “Biotecnologia e a proteção da biodiversidade da caatinga” (Tarde e Noite).  

04. Maria Aline Rodrigues de Moura - Professora Assistente da Universidade de 

Pernambuco - Doutoranda em psicologia Cognitiva- UFPE – “Psicologia Ambiental: 

Métodos e técnicas de avaliação dos comportamentos e atitudes ambientais do homem”.  

05. Dra. Aline Costa Mota – “Identificação de plantas da Caatinga utilizando caracteres 

organolépticos” (Tarde e Noite).  

06. Augusta - Psicóloga Clínica, Psicopedagoga, Professora - FASJ, UPE e IESPE– 

Oficina - "Como trabalhar as competências socioemocionais dos alunos secundaristas - 

Utilizando leituras, rodas de conversas, técnicas de relaxamento, dramatizações e 

dinâmicas." (Tarde e Noite).  



 

 

 

07. Catarina – Oficina - “O Sertão aos olhos de Euclides da Cunha” (Tarde e Noite).  

08. Andreia Amariz – Doutoranda “Potencialidades dos subprodutos do processamento 

de frutas no Vale do Submédio São Francisco”(Tarde e Noite).  

09. Dra. Magda Oliveira Mangabeira Feitoza (coordenadora do Programa de Educação 

Ambiental da Secretaria de Educação de Petrolina) – Experiência na Prática da 

Educação Ambiental contextualizada nas Escolas Públicas Municipais de Petrolina 

(Tarde e Noite).  

10. Benjamim – Aluno de Biologia da UPE - Parâmetros Fisiológicos e Bioquímicos 

para Avaliação do Comportamento eco fisiológico de Espécies nativas da caatinga 

(Tarde e Noite).  

11. Hellen da Silva Santos - Graduada em Ciências Biológicas pela Universidade 

Federal do Vale do São Francisco – UNIVASF- Mestranda do Curso de Ciências 

Veterinárias no Semiárido pela UNIVASF “Répteis na Caatinga: Conhecer e conservar” 

(Tarde e Noite).  

18:00h – Lançamento do Livro Fauna do Bioma Caatinga nas Fazendas da Labrunier. 

Dr. Prof. Clarismar Campos Alunos - Uesley (UNEB) e Norislandia (UPE)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

18/04/2017 

Ingazeira registra chuva de 60 mm e Brotas 
deve elevar volume d’água 
Voltou a chover bem na tarde desta 2ª feira em várias cidades da região do Pajeú. 

Houve registro de chuvas nas seguintes cidades: 

Itapetim – 10 mm 

Carnaiba – 23 mm 

Tabira – 6,1 mm 

Afogados – 5 mm 

São José do Egito – 17 mm 

Flores  – 5,2 mm 

Tuparetama – 8 mm 

Iguaracy – 7,5 mm 

Ingazeira – 60 mm 

Esta precipitação registrada em Ingazeira deverá aumentar o nível de água da Barragem 

de Brotas ao longo dos próximos dias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.aldovidal.com.br/blog/?p=18960
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Chove chuva, chove sem parar!  
Deus tem sido generoso com o semiárido nordestino. As chuvas, tão ansiosamente 

aguardadas, parecem que chegaram com força, intensidade e disposição para encher 

reservatórios importantes no Estado. Três barragens localizadas no Sertão e uma no 

Agreste, segundo a Compesa, voltaram a armazenar água graças às chuvas registradas 

nas regiões, na última semana. 

Em Custódia, no Sertão do Moxotó, a Barragem de Marrecas, que estava em colapso 

desde novembro de 2014, já conseguiu acumular 1,4 milhão de metros cúbicos de água, 

o que corresponde a 6,49 % da sua capacidade de armazenamento e vai permitir que a 

Compesa reative o sistema de abastecimento da cidade. No Sertão do Pajeú, a Barragem 

do Rosário, em Iguaracy, que secou em dezembro de 2015, começou a armazenar água. 

Já a Barragem de Brotas, situada em Afogados da Ingazeira, e que estava inoperante há 

oito meses, acumulou 20% da sua capacidade total. As chuvas também levaram boas 

notícias para o Agreste. A Barragem de São Sebastião, que entrou em colapso em 

fevereiro deste ano, recuperou 20% da sua capacidade total, e até o final desta semana 

volta a abastecer a população de Panelas pela rede de distribuição. 

Com o volume acumulado na Barragem de Marrecas, em Custódia, que tem a 

capacidade de acumular 21,6 milhões de metros cúbicos, a Compesa pretende dentro de 

20 dias, restabelecer o sistema e fornecer uma vazão de 22 litros de água por segundo 

para o abastecimento da cidade, que hoje é atendida apenas por três poços de Vila de 

Fátima, localidade  próxima a cidade de Afogados da Ingazeira. 

Com a colaboração de Marrecas, o abastecimento de Custódia vai contar com o volume 

total de 36 l/s, possibilitando a redução do rodízio atual, que é de cinco dias com água e 

23 dias sem, para três dias com água e 16 dias sem. A água de Marrecas também vai 

garantir a manutenção do novo calendário por 11 meses na cidade. Já no Sertão do 

Pajeú, a Compesa dedica esforços para, dentro de dez dias, iniciar os testes para reativar 

a operação do Sistema Brotas, beneficiando as populações de Afogados da Ingazeira e 

Tabira - juntas, somam 69 mil pessoas (área urbana). 



 

 

 

Hoje, as duas cidades são atendidas pela Adutora do Pajeú, que permite, em Afogados 

da Ingazeira, cumprir o calendário de dois dias com água e dez dias sem, enquanto que, 

em Tabira, o rodízio é de dois com água e até 20 dias sem. A Compesa realiza medições 

diárias do nível da Barragem de Brotas, que apresenta agora 4 milhões de metros 

cúbicos, e cujo volume acumulado vem aumentando dia a dia. A companhia trabalha 

para retomar a operação do sistema, tratar a água de Brotas e melhorar o abastecimento 

de Afogados da Ingazeira e Tabira. 

O Sistema do Rosário ainda depende de mais chuvas na região para voltar a operar e 

abastecer 14 mil pessoas nas cidades de Iguaracy, Tuparetama e Ingazeira. Até o 

momento, as chuvas que caíram na região não foram suficientes para completar o 

volume morto, mas o rio continua afluindo para o Rosário, o que aumenta as chances de 

recuperação do manancial. Desde que a Barragem do Rosário (32 milhões de metros 

cúbicos) secou as três cidades passaram a ser atendidas pela Adutora do Pajeú, no 

regime de rodízio de dois dias com água e 10 dias sem o abastecimento. 

AGRESTE–Até o final desta semana, os moradores de Panelas, no Agreste, voltam a 

receber água nas torneiras. Isso porque a Barragem São Sebastião registra 20% da sua 

capacidade de armazenamento - que é de 250 mil metros cúbicos de água - e tem 

condições de ofertar para a cidade a vazão de 10 l/s. A companhia ainda realiza ajustes 

operacionais no sistema de abastecimento e tratamento de água para retomar o 

fornecimento de água para a cidade. O novo calendário de abastecimento da cidade será 

divulgado até o final deste mês. Atualmente, Panelas recebe água por meio de seis 

estações de abastecimento, que são alimentadas por carros-pipas. 

 

Perdão de dívidas–  

Trabalhadores de baixa renda em Petrolina que acumulavam dívidas contraídas junto ao 

Banco do Nordeste na faixa de R$ 3 mil até o ano de 2011 foram contemplados com a 

liquidação de suas faturas. Com isso, podem obter novos financiamentos com juros 

diferenciados. A assinatura do termo de liquidação ocorreu, ontem, na sede do Sindicato 

dos Trabalhadores Rurais, em ato em que estavam presentes o prefeito Miguel Coelho 

(PSB), e o senador Fernando Bezerra Coelho, que intermediou a negociação junto ao 

Governo Federal. De imediato, 308 agricultores foram beneficiados. “Estas pessoas 

precisam recuperar o ânimo e voltar a produzir, porque eu creio que o ano que vem será 

muito melhor que este que estamos atravessando”, afirmou o senador. 
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Convênio entre o Governo Federal e Estaduais permite 

ampliar sérvios Assistência Técnica no campo 

 
Após 25 anos, o Governo Federal retoma os investimentos nas entidades publicas 
estaduais de Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater), as Emateres. A Secretaria 
Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário (Sead), através da 
Agencia Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (Anater), levará o serviço 
para 10 mil famílias dos Estados Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraná, Rio 
Grande do Sul, Rondônia, São Paulo e Distrito Federal. Já foi assinado Pacto Nacional 
pelo Fortalecimento da Ater com os representantes de cada Estado. 
O Pacto Nacional Pelo Fortalecimento da Ater é um compromisso público entre o 
Governo Federal e governos estaduais com objetivo de ampliar a abrangência e a 
qualidade da assistência técnica ofertada aos agricultores familiares. A Sead, por meio 
de um Contrato de Gestão, ficará responsável por aportar recursos financeiros à 
Anater, que firmará instrumentos específicos com cada Estado. 
“Na primeira etapa vamos beneficiar 10 mil famílias. A expectativa é ampliar a ação 
para todo território nacional. A Anater será responsável pelas estratégias e 
prioridades, assim como o acompanhamento das metas estabelecidas para execução 
do serviço. O serviço público brasileiro de Ater conta com mais de 16 mil 
extensionistas, verdadeiros agentes de transformação que aliam ação técnica e 
políticas públicas para levar desenvolvimento ao campo. A Ater uma prioridade do 
Governo Federal”, explica o secretário da Sead, José Ricardo Roseno. 
Em contrapartida, as instituições estaduais devem comprometer-se com a execução 
dos valores e com a garantia da autonomia para realizar o serviço de Ater. A Anater 
estabelecerá um Grupo de Trabalho, formado por representantes dos pactuantes, para 
elaborar os indicadores de resultados fixados os Estados. 

 

http://nordesterural.com.br/wp-content/uploads/2017/04/ater.jpg

