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Choveu mais de 100 mm no último
sábado no município de Parnamirim-PE
Por
Didi Galvão
18 de fevereiro de 2019
0

1 de 3

O site do Ipa (Instituto Agronômico de Pernambuco), registrou chuva em quase todos os
municípios do sertão do estado. Os maiores volumes foram registrados nos municípios
de Parnamirim, Salgueiro e Serrita.
A chuva do último sábado (16), causou alagamentos de ruas, derrubou cabeceira de
ponte e causou prejuízos na cidade de Salgueiro. Já em Parnamirim, onde foi registrado
o maior volume não há registro de algum acidente.
Segundo números registrados no site do Ipa, choveu 108mm em Parnamirim; Salgueiro
registrou 88,5mm; em Serrita choveu 64mm; na cidade de Terra Nova choveu 27mm;
Cabrobó registrou 19mm e 15mm nos municípios de Cedro e Orocó.

Presidente do IPA e deputada entregam
caminhão baú refrigerado em Rajada

O presidente do IPA, Odacy Amorim, e a deputada estadual Dulcicleide Amorim,
entregaram, ontem, um caminhão baú refrigerado a Associação de Desenvolvimento
Comunitário de Rajada – ADESCOR. A solenidade foi bastante prestigiada, contando
com a presença de diversas lideranças e mais de 25 presidentes de associações.
“Fico feliz por continuar contribuindo com o desenvolvimento do distrito que nasci e
iniciei a minha trajetória política. Esse equipamento será de grande importância para a
comunidade, pois permitirá o transporte correto dos caprinos e ovinos abatidos no
matadouro local”, disse Odacy.

O abatedouro de Rajada é o único em funcionamento em todo o município de Petrolina,
razão pela qual a entrega do caminhão se mostra tão importante.

Volta a chover nessa segunda-feira (18),
em Araripina

Na madrugada do último sábado (16), as precipitações foram mais fortes atingido o
volume de 36,2 mm
Por Roberto Gonçalves / Foto: Blog do Roberto
Voltou a chover na cidade de Araripina no início da noite desta segunda-feira (18),
dessa vez de forma mais amena. Na madrugada do último sábado (16), as precipitações
foram mais fortes e beneficiaram principalmente a zona rural do município, atingido o
volume de 36,2 mm.
Segundo o Instituto Agronômico de Pernambuco – IPA, o índice pluviométrico no mês
de fevereiro chegou a 67,7 mm. Em janeiro as chuvas acumuladas atingiram apenas
34,2. Já no final do ano passado, foram 71,9 mm em outubro, 5 mm em novembro e
193,7 em dezembro

Para os agricultores isso significa que a esperança de boa safra está viva. A previsão do
tempo para essa terça-feira (19) é de chuvas rápidas e isoladas com raios e trovões. A
temperatura máxima pode chegar aos 30 graus e a mínima 20 graus.

Odacy e Dulcicleide Amorim entregam caminhão à população de
Rajada
Publicado em Notícias por Nill Júnior em 18 de fevereiro de 2019

O presidente do IPA, Odacy Amorim, e a
deputada estadual Dulcicleide Amorim, entregaram, na manhã deste domingo (17), um
caminhão baú refrigerado a Associação de Desenvolvimento Comunitário de Rajada –
ADESCOR.
A solenidade foi bastante prestigiada, contando com a presença de diversas lideranças e
mais de 25 presidentes de associações.
“Fico feliz por continuar contribuindo com o desenvolvimento do distrito que nasci e
iniciei a minha trajetória política. Esse equipamento será de grande importância para a
comunidade, pois permitirá o transporte correto dos caprinos e ovinos abatidos no
matadouro local.”, disse Odacy.
O abatedouro de Rajada é o único em funcionamento em todo o município de Petrolina,
razão pela qual a entrega do caminhão se mostra tão importante, diz o Deputado em
nota.

