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Barragem do Cajueiro, maior reservatório do Sistema de 
Abastecimento de Garanhuns, está vertendo 
17 de julho de 2017, às 17h21min  

 

A Barragem do Cajueiro, o maior reservatório do Sistema de Abastecimento de Garanhuns, no 

Agreste Meridional, está vertendo. O Cajueiro foi beneficiado com as chuvas regulares que caem na 

região desde o mês de maio e atingiu sua capacidade máxima de armazenamento, que é de 14,5 

milhões de metros cúbicos de água. A última vez que a barragem sangrou foi no ano de 2015. Os 

outros dois mananciais que alimentam o sistema, as barragens de Inhumas e Mundaú, também 

apresentaram boa recuperação com o período de inverno e alcançaram o nível máximo de 

acumulação, volume que deu condições da Compesa eliminar o racionamento de água na 'Cidade das 

Flores' no último dia 10. 

A seca prolongada na região tinha levado, inclusive, Inhumas ao colapso em março 

deste ano. Graças às chuvas e à localização do reservatório em uma bacia hidrográfica 

de alto rendimento, Inhumas apresentou uma excelente recuperação.  Agora, com as três 

barragens cheias, a Compesa tem condições de garantir o fornecimento de água para 

Garanhuns até o próximo período chuvoso, em maio de 2018 - considerando o clima 

normal para região. Além de Garanhuns, esse sistema de distribuição de água atende as 

cidades de Angelim e São João e o distrito de São Pedro. 

http://www.pe.gov.br/blog/2017/07/17/barragem-do-cajueiro-maior-reservatorio-do-sistema-de-abastecimento-de-garanhuns-esta-vertendo/
http://www.pe.gov.br/blog/2017/07/17/barragem-do-cajueiro-maior-reservatorio-do-sistema-de-abastecimento-de-garanhuns-esta-vertendo/


 

 

 

 

IPA investe R$ 18 milhões para fortalecer assistência a 
Agricultura Familiar 
17 de julho de 2017, às 11h28min  

O Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA), órgão vinculado à Secretaria de 

Agricultura e Reforma Agrária, definiu Plano de Trabalho para a execução das ações 

voltadas para a Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER), previstas no projeto D. 

Helder Câmara. Com recursos de R$ 18 milhões, oriundos da Agência Nacional de 

Assistência Técnica e Extensão Rural (Anater), a iniciativa começa a ser executada em  

agosto e deverá ser concluída em 2020. Em Pernambuco, serão beneficiados 5.460 

agricultores de base familiar, de 58 municípios do Semiárido. 

“Nesse novo momento, a proposta é de integração de políticas públicas, principalmente no 

Semiárido, que sofre com a estiagem prolongada, a fim de transformar alcançar mais famílias de 

agricultores”, destaca o presidente do IPA, Gabriel Maciel. 

Além disso, a Anater destinará R$ 12 milhões para que as Organizações Não Governamentais 

(ONG’s) atendam cerca de  3.640 famílias, em outros 52 municípios do Semiárido pernambucano. 

“Ou seja, das 9100 famílias a serem atendidas pelo programa, 60% ficará com o IPA e 40% com as 

ONGs”, explica o gerente do Departamento e Assistência Técnica e Extensão Rural (DEAT), 

Maviael Fonseca. 

Serão executadas ações de Ater individuais e coletivas a fim de dinamizar a produção da Unidade 

Produtiva Familiar, promover acesso aos mercados e melhorias de renda e qualidade de vida. Entre 

as etapas previstas estão: mobilizaçãode beneficiários, por meio de reuniões; cadastro das famílias; 

diagnóstico das Unidades Produtivas e elaboração dos projetos produtivos, que poderão ser 

viabilizados com recurso de Fomento da Secretaria Especial de Agricultura Familiar e 

Desenvolvimento Agrário (SEAD) ou crédito do Programa de Fortalecimento da Agricultura 

Familiar - Pronaf . Além de visitas técnicas e atividades coletivas como cursos, oficinas, dias de 

campo, intercâmbios, entre outros. 

Além de Pernambuco, os estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Piauí, Rio Grande 

do Norte e Sergipe, no Nordeste, e Minas Gerais e Espírito Santo, no Sudeste, também serão 

contemplados com recursos da Anater, nesta nova etapa do Projeto Dom Helder Câmara. No total, 

serão beneficiadas 63.253 famílias de agricultores de 907 municípios. O objetivo é contribuir para a 

redução da pobreza no meio rural e das desigualdades de gênero, geração e etnia, no Semiárido e na 

área de atuação da Sudene.  

O plano de trabalho foi elaborado por representantes do Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA), 

da Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (Anater) e da Emater dos estados da 

Paraíba, Paraná, Rio Grande do Norte, nos dias 04 e 05 deste mês, na sede do Instituto, no Recife. 

O Projeto Dom Helder Câmara é uma ação operacional descentralizada do Ministério do 

Desenvolvimento Agrário no Nordeste, iniciado em 2001, a partir de um acordo de Empréstimo 

Internacional firmado entre a República Federativa do Brasil e o Fundo Internacional de 

Desenvolvimento Agrícola – FIDA, e de uma doação do Fundo Mundial para o Meio Ambiente – 

GEF 

 

http://www.pe.gov.br/blog/2017/07/17/ipa-investe-r-18-milhoes-para-fortalecer-assistencia-a-agricultura-familiar/
http://www.pe.gov.br/blog/2017/07/17/ipa-investe-r-18-milhoes-para-fortalecer-assistencia-a-agricultura-familiar/
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O Instituto 

Agronômico de Pernambuco (IPA), órgão vinculado à Secretaria de Agricultura e 

Reforma Sgrária, definiu Plano de Trabalho para a execução das ações voltadas para a 

Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER), previstas no projeto D. Helder Câmara. 

Com recursos de R$ 18 milhões, oriundos da Agência Nacional de Assistência Técnica 

e Extensão Rural (Anater), a iniciativa começa a ser executada em agosto e deverá ser 

concluída em 2020. Em Pernambuco, serão beneficiados 5.460 agricultores de base 

familiar, de 58 municípios do Semiárido. 

“Nesse novo momento, a proposta é de integração de políticas públicas, principalmente 

no Semiárido, que sofre com a estiagem prolongada, a fim de transformar alcançar mais 

famílias de agricultores”, destaca o presidente do IPA, Gabriel Maciel. 

Além disso, a Anater destinará R$ 12 milhões para que as Organizações Não 

Governamentais (ONG’s) atendam cerca de 3.640 famílias, em outros 52 municípios do 

Semiárido pernambucano. “Ou seja, das 9100 famílias a serem atendidas pelo programa, 

60% ficará com o IPA e 40% com as ONGs”, explica o gerente do Departamento e 

Assistência Técnica e Extensão Rural (DEAT), Maviael Fonseca. 

Serão executadas ações de Ater individuais e coletivas a fim de dinamizar a produção da 

Unidade Produtiva Familiar, promover acesso aos mercados e melhorias de renda e 

qualidade de vida. Entre as etapas previstas estão: mobilização de beneficiários, por 

meio de reuniões; cadastro das famílias; diagnóstico das Unidades Produtivas e 

elaboração dos projetos produtivos, que poderão ser viabilizados com recurso de 

Fomento da Secretaria Especial de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário 

(SEAD) ou crédito do Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar – Pronaf . 

Além de visitas técnicas e atividades coletivas como cursos, oficinas, dias de campo, 

intercâmbios, entre outros. 

Além de Pernambuco, os estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Piauí, 

Rio Grande do Norte e Sergipe, no Nordeste, e Minas Gerais e Espírito Santo, no 



 

 

 

Sudeste, também serão contemplados com recursos da Anater, nesta nova etapa do 

Projeto Dom Helder Câmara. No total, serão beneficiadas 63.253 famílias de 

agricultores de 907 municípios. O objetivo é contribuir para a redução da pobreza no 

meio rural e das desigualdades de gênero, geração e etnia, no Semiárido e na área de 

atuação da Sudene. 

O plano de trabalho foi elaborado por representantes do Instituto Agronômico de 

Pernambuco (IPA), da Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural 

(Anater) e da Emater dos estados da Paraíba, Paraná, Rio Grande do Norte, nos dias 04 

e 05 deste mês, na sede do Instituto, no Recife. 

O Projeto Dom Helder Câmara é uma ação operacional descentralizada do Ministério do 

Desenvolvimento Agrário no Nordeste, iniciado em 2001, a partir de um acordo de 

Empréstimo Internacional firmado entre a República Federativa do Brasil e o Fundo 

Internacional de Desenvolvimento Agrícola – FIDA, e de uma doação do Fundo 

Mundial para o Meio Ambiente – GEF. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

 

IPA investe R$ 18 milhões para fortalecer assistência a 
Agricultura Familiar 
Publicado em 17 de julho de 2017  

O Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA) definiu Plano de Trabalho para a 

execução das ações voltadas para a Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER), 

previstas no projeto D. Helder Câmara. Com recursos de R$ 18 milhões, oriundos da 

Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (Anater), a iniciativa 

começa a ser executada em  agosto e deverá ser concluída em 2020. Em Pernambuco, 

serão beneficiados 5.460 agricultores de base familiar, de 58 municípios do Semiárido. 

“Nesse novo momento, a proposta é de integração de políticas públicas, principalmente 

no Semiárido, que sofre com a estiagem prolongada, a fim de transformar alcançar mais 

famílias de agricultores”, destaca o presidente do IPA, Gabriel Maciel. 

Além disso, a Anater destinará R$ 12 milhões para que as Organizações Não 

Governamentais (ONG’s) atendam cerca de  3.640 famílias, em outros 52 municípios 

do Semiárido pernambucano. “Ou seja, das 9100 famílias a serem atendidas pelo 

programa, 60% ficará com o IPA e 40% com as ONGs”, explica o gerente do 

Departamento e Assistência Técnica e Extensão Rural (DEAT), Maviael Fonseca. 

Serão executadas ações de Ater individuais e coletivas a fim de dinamizar a produção da 

Unidade Produtiva Familiar, promover acesso aos mercados e melhorias de renda e 

qualidade de vida. Entre as etapas previstas estão: mobilizaçãode beneficiários, por 

meio de reuniões; cadastro das famílias; diagnóstico das Unidades Produtivas e 

elaboração dos projetos produtivos, que poderão ser viabilizados com recurso de 

Fomento da Secretaria Especial de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário 

(SEAD) ou crédito do Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar – Pronaf . 

Além de visitas técnicas e atividades coletivas como cursos, oficinas, dias de campo, 

intercâmbios, entre outros. 

 
 

 

http://www.aldovidal.com.br/blog/?p=19674
http://www.aldovidal.com.br/blog/?p=19674
http://www.aldovidal.com.br/blog/?p=19674


 

 

 

 
 
 

 
 

IPA investe R$ 18 milhões para fortalecer assistência a 

Agricultura Familiar 

Publicado em Notícias por Nill Júnior em 17 de julho de 2017  

O Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA) definiu Plano de Trabalho para a 

execução das ações voltadas para a Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER), 

previstas no projeto D. Helder Câmara. Com recursos de R$ 18 milhões, oriundos da 

Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (Anater), a iniciativa 

começa a ser executada em  agosto e deverá ser concluída em 2020. Em Pernambuco, 

serão beneficiados 5.460 agricultores de base familiar, de 58 municípios do Semiárido. 

“Nesse novo momento, a proposta é de integração de políticas públicas, principalmente 

no Semiárido, que sofre com a estiagem prolongada, a fim de transformar alcançar mais 

famílias de agricultores”, destaca o presidente do IPA, Gabriel Maciel. 

Além disso, a Anater destinará R$ 12 milhões para que as Organizações Não 

Governamentais (ONG’s) atendam cerca de  3.640 famílias, em outros 52 municípios 

do Semiárido pernambucano. “Ou seja, das 9100 famílias a serem atendidas pelo 

programa, 60% ficará com o IPA e 40% com as ONGs”, explica o gerente do 

Departamento e Assistência Técnica e Extensão Rural (DEAT), Maviael Fonseca. 

Serão executadas ações de Ater individuais e coletivas a fim de dinamizar a produção da 

Unidade Produtiva Familiar, promover acesso aos mercados e melhorias de renda e 

qualidade de vida. Entre as etapas previstas estão: mobilizaçãode beneficiários, por 

meio de reuniões; cadastro das famílias; diagnóstico das Unidades Produtivas e 

elaboração dos projetos produtivos, que poderão ser viabilizados com recurso de 

Fomento da Secretaria Especial de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário 

(SEAD) ou crédito do Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar – Pronaf . 

Além de visitas técnicas e atividades coletivas como cursos, oficinas, dias de campo, 

intercâmbios, entre outros. 

Além de Pernambuco, os estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Piauí, 

Rio Grande do Norte e Sergipe, no Nordeste, e Minas Gerais e Espírito Santo, no 

Sudeste, também serão contemplados com recursos da Anater, nesta nova etapa do 

http://nilljunior.com.br/ipa-investe-r-18-milhoes-para-fortalecer-assistencia-a-agricultura-familiar/
http://nilljunior.com.br/ipa-investe-r-18-milhoes-para-fortalecer-assistencia-a-agricultura-familiar/
http://nilljunior.com.br/category/noticias/
http://nilljunior.com.br/author/nilljunior/


 

 

 

Projeto Dom Helder Câmara. No total, serão beneficiadas 63.253 famílias de 

agricultores de 907 municípios. O objetivo é contribuir para a redução da pobreza no 

meio rural e das desigualdades de gênero, geração e etnia, no Semiárido e na área de 

atuação da Sudene. 

O plano de trabalho foi elaborado por representantes do Instituto Agronômico de 

Pernambuco (IPA), da Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural 

(Anater) e da Emater dos estados da Paraíba, Paraná, Rio Grande do Norte, nos dias 04 

e 05 deste mês, na sede do Instituto, no Recife. 

O Projeto Dom Helder Câmara é uma ação operacional descentralizada do Ministério do 

Desenvolvimento Agrário no Nordeste, iniciado em 2001, a partir de um acordo de 

Empréstimo Internacional firmado entre a República Federativa do Brasil e o Fundo 

Internacional de Desenvolvimento Agrícola – FIDA, e de uma doação do Fundo 

Mundial para o Meio Ambiente – GEF. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

IPA investe R$ 18 milhões para fortalecer assistência a 

Agricultura Familiar 

Publicado em Segunda, 17 Julho 2017 10:34 | Escrito por Zulene Alves 

 

O Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA), órgão vinculado à Secretaria de 

Agricultura e Reforma Sgrária, definiu Plano de Trabalho para a execução das ações 

voltadas para a Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER), previstas no projeto D. 

Helder Câmara. Com recursos de R$ 18 milhões, oriundos da Agência Nacional de 

Assistência Técnica e Extensão Rural (Anater), a iniciativa começa a ser executada em  

agosto e deverá ser concluída em 2020. Em Pernambuco, serão beneficiados 5.460 

agricultores de base familiar, de 58 municípios do Semiárido. 

“Nesse novo momento, a proposta é de integração de políticas públicas, principalmente 

no Semiárido, que sofre com a estiagem prolongada, a fim de transformar alcançar mais 

famílias de agricultores”, destaca o presidente do IPA, Gabriel Maciel. 

http://www.zulenealves.com.br/index.php/78-noticia/6939-ipa-investe-r-18-milhoes-para-fortalecer-assistencia-a-agricultura-familiar
http://www.zulenealves.com.br/index.php/78-noticia/6939-ipa-investe-r-18-milhoes-para-fortalecer-assistencia-a-agricultura-familiar


 

 

 

Além disso, a Anater destinará R$ 12 milhões para que as Organizações Não 

Governamentais (ONG’s) atendam cerca de  3.640 famílias, em outros 52 municípios 

do Semiárido pernambucano. “Ou seja, das 9100 famílias a serem atendidas pelo 

programa, 60% ficará com o IPA e 40% com as ONGs”, explica o gerente do 

Departamento e Assistência Técnica e Extensão Rural (DEAT), Maviael Fonseca. 

Serão executadas ações de Ater individuais e coletivas a fim de dinamizar a produção da 

Unidade Produtiva Familiar, promover acesso aos mercados e melhorias de renda e 

qualidade de vida. Entre as etapas previstas estão: mobilizaçãode beneficiários, por 

meio de reuniões; cadastro das famílias; diagnóstico das Unidades Produtivas e 

elaboração dos projetos produtivos, que poderão ser viabilizados com recurso de 

Fomento da Secretaria Especial de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário 

(SEAD) ou crédito do Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar - Pronaf . 

Além de visitas técnicas e atividades coletivas como cursos, oficinas, dias de campo, 

intercâmbios, entre outros. 

Além de Pernambuco, os estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Piauí, 

Rio Grande do Norte e Sergipe, no Nordeste, e Minas Gerais e Espírito Santo, no 

Sudeste, também serão contemplados com recursos da Anater, nesta nova etapa do 

Projeto Dom Helder Câmara. No total, serão beneficiadas 63.253 famílias de 

agricultores de 907 municípios. O objetivo é contribuir para a redução da pobreza no 

meio rural e das desigualdades de gênero, geração e etnia, no Semiárido e na área de 

atuação da Sudene.  

O plano de trabalho foi elaborado por representantes do Instituto Agronômico de 

Pernambuco (IPA), da Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural 

(Anater) e da Emater dos estados da Paraíba, Paraná, Rio Grande do Norte, nos dias 04 

e 05 deste mês, na sede do Instituto, no Recife. 

O Projeto Dom Helder Câmara é uma ação operacional descentralizada do Ministério do 

Desenvolvimento Agrário no Nordeste, iniciado em 2001, a partir de um acordo de 

Empréstimo Internacional firmado entre a República Federativa do Brasil e o Fundo 

Internacional de Desenvolvimento Agrícola – FIDA, e de uma doação do Fundo 

Mundial para o Meio Ambiente – GEF 

 

 


